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Resumo 

 

A modalidade de ensino a distância (EaD) se expande cada vez mais no Brasil, incentivada pela 

evolução das tecnologias de informação e comunicação (TIC). Apesar da disseminação da EaD, 

essa modalidade de ensino ainda apresenta altas taxas de evasão. Esse fato ocorre, na maioria 

das vezes, pelos seguintes motivos: sentimento de isolamento enfrentado pelos discentes, uma 

vez que a presença física e social do aluno em ambientes educacionais virtuais é mínima; 

dificuldade em colaborar com os pares e falta de adaptação às metodologias utilizadas na EaD. 

Diversos trabalhos desenvolvidos na área da computação afetiva indicam que aspectos 

psicológicos humanos como personalidade, afetividade e emoção, quando empregados em 

ambientes virtuais de aprendizagem, influenciam na interação e aumentam a colaboração entre 

os alunos. Com base na literatura e nas entrevistas efetuadas com professores e alunos do 

Instituto Federal da Paraíba (IFPB), este trabalho apresenta a análise e o desenvolvimento de 

um sistema para a recomendação de pessoas (monitores e tutores), observando o contexto e os 

fatores da personalidade/temperamento dos alunos, a fim de melhorar o processo de 

colaboração na EaD. Os experimentos realizados com alunos dos cursos técnicos em meio 

ambiente, pesca e segurança do trabalho do IFPB, comprovaram que o software desenvolvido 

neste trabalho foi eficiente quando as recomendações foram geradas com base na afinidade da 

personalidade/temperamento entre os alunos. Dessa forma, os resultados gerados pelas 

recomendações foram bem avaliados pelos participantes desta pesquisa e revelaram que o 

índice de satisfação e a colaboração no ambiente virtual de ensino melhoraram com o uso do 

Affinity.  

 

Palavras-Chaves: Computação Afetiva; Sistema de Recomendação; Afinidade de 

Personalidade/Temperamento; Ambiente Virtual de Aprendizagem 

  



 

 

Abstract 

 

Distance Education has increasingly expanded in Brazil due to the evolution of information and 

communication technologies (ICT). Despite of this dissemination, distance education still has 

high evasion rates. This occurs, in most cases, due to the sense of isolation faced by the students, 

for the physical and social presence of the student in virtual educational environments is 

minimal; the difficulty in collaborating with pairs and the lack of adaptation to methodologies 

used in distance education. Several studies developed in the area of affective computing 

indicate that human psychological aspects such as personality, affection and emotion, when 

used in virtual learning environments, influence the interaction and increase collaboration 

among students. Based on the literature as well as on interviews conducted with teachers and 

students of the Instituto Federal da Paraíba (IFPB), this dissertation presents the analysis and 

the development of a system for recommending people (monitors and tutors) that takes into 

consideration the context and personality/temperament factors of the students to improve the 

process of collaboration in distance education. The experiments conducted with students of 

technical courses in environment, fishing and work safety at IFPB, have shown that the software 

developed in this work was efficient when the recommendations were generated considering 

the similarity of personality/temperament among students. Therefore, the results generated by 

the recommendations were highly rated by participants in this study and revealed that the level 

of satisfaction and the collaboration in virtual teaching environment improved significantly 

with the use of Affinity. 

 

Keywords: Affective Computing; Recommendation System; Personality/Temperament 

Affinity; Virtual Learning Environment 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A educação a distância (EaD) tem crescido acentuadamente nos últimos anos com os 

avanços tecnológicos nas áreas da tecnologia da informação e comunicação (TIC) e, 

consequentemente, com a popularização da internet. Ambientes virtuais de aprendizagem 

proporcionam a fomentação do conhecimento, em razão de que, alunos podem programar e 

realizar estudos em horários flexíveis de acordo com a sua rotina. Entretanto, um grande 

problema persistente na modalidade EaD é a alta taxa de evasão escolar. Santos et al. (2008) 

afirmam que a evasão escolar é motivada principalmente pela dificuldade que alunos, 

professores e tutores enfrentam para exercer a colaboração. As interações sociais e a formação 

de grupos em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) são prejudicadas em relação ao ensino 

presencial, pois sem o conhecimento das características pessoais entre os alunos, o trabalho em 

equipe torna-se extremamente difícil, aumentando a sensação de isolamento por parte dos 

estudantes. Diversos estudos realizados, por psicólogos e profissionais da computação afetiva, 

revelaram que aspectos psicológicos humanos são fundamentais para a tomada de decisão e 

influenciam diretamente na interação entre os indivíduos (Trappl et al., 2003). De acordo com 

Reeves; Nass (1996), as pessoas interagem com computadores e dispositivos computacionais 

como se fossem outras pessoas. No campo da computação afetiva, cientistas asseguram que 

interfaces de software, projetadas para considerar a personalidade dos usuários, podem 

promover respostas a emoções humanas. Dessa forma, sistemas personalizados que 

contemplam aspectos emocionais estão sendo projetados e utilizados nos AVA com a finalidade 

de incentivar a motivação e ajuda aos alunos a atingir suas metas de aprendizado.  Apesar de a 

literatura enfatizar eventualmente o uso de aspectos emotivos, como agentes virtuais, poucos 

trabalhos abordam critérios para a melhoria da colaboração através do conhecimento da 

personalidade/temperamento dos alunos. Diante desta situação, faz-se necessário elaborar uma 

solução para melhorar a colaboração entre os alunos que realizam seus cursos a distância. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Pesquisas na área da EaD revelam que discentes apresentam grandes dificuldades em 

encontrar pessoas, quando necessitam ajuda para resolver problemas específicos. Com isso, a 

aprendizagem colaborativa fica comprometida e a sensação de isolamento enfrentada pelos 

alunos contribui para as altas taxas de evasão escolar. Segundo Santos et al. (2008), a evasão 

escolar é principalmente caracterizada pela pouca presença social dos discentes e pela falta de 
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formação de grupos de trabalhos para a colaboração nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Os pesquisadores Nass; Lee (2000) demostraram, através de diversos estudos realizados na 

literatura psicológica, que os seres humanos preferem interagir com outras pessoas que 

apresentam personalidades similares a si. Ainda de acordo com os autores Nass; Lee, equipes 

formadas por pessoas homogêneas despendem menos tempo nas interações socioemocionais 

para manter a coesão do grupo.  

De acordo com Santos (2012), sistemas para a recomendação de pessoas que 

consideram o contexto do usuário, ou seja, suas necessidades e preferências, aumentam a 

interação e a colaboração entre os estudantes nos ambientes virtuais de aprendizagem. Santos 

também afirma que, quando o usuário escolhe a prioridade dos contextos (disponibilidade, 

proximidade física, proximidade social, reputação e acessibilidade no momento da pesquisa), 

as recomendações geradas pelo sistema são gratificantes.  

Diante desse cenário, justifica-se a definição de uma abordagem para tornar as 

interações mais satisfatórias e melhorar a qualidade da colaboração entre os alunos. Para isso, 

é proposto o desenvolvimento de um software para a recomendação de pessoas, observando os 

contextos dos usuários e os traços de personalidade para o processo de recomendação de 

pessoas. 

1.2 HIPÓTESE 

A pesquisa realizada neste trabalho pressupõe que sistemas desenvolvidos para a 

recomendação de pessoas na EaD que consideram o contexto do usuário e a afinidade da 

personalidade/temperamento, podem contribuir para a melhoria do desempenho educacional 

dos alunos e da aprendizagem colaborativa nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

Visando entender os aspectos e melhorias para a colaboração na EaD, o objetivo deste 

trabalho consiste na elaboração de um modelo para a recomendação de pessoas, estendendo o 

sistema Delta para introduzir a recomendação por personalidade baseado no estudo de Roger 

Verdier.  
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1.3.2 Específico 

 Desenvolver um protótipo de software para gerar recomendações de pessoas; 

 Definir o contexto dos usuários e os fatores da personalidade para a especificação do 

sistema de recomendação; 

 Escolher quais critérios de relacionamento podem proporcionar recomendações 

satisfatórias para os discentes; 

 Avaliar um sistema de software. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. A introdução, apresentada neste capítulo, 

contextualiza o foco desta dissertação. Os cinco capítulos subsequentes estão organizados da 

seguinte forma: 

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: este capítulo apresenta a fundamentação teórica 

e a revisão da literatura sobre conceitos da EaD, aprendizagem colaborativa na EaD, fatores 

socioafetivos para a colaboração e sistemas para a recomendação de pessoas. 

Capítulo 3 – Trabalhos Relacionados: descreve os trabalhos relacionados que 

serviram de referência para o desenvolvimento do protótipo de software. 

 Capítulo 4 – Affinity: Uma Ferramenta para a Recomendação de Pessoas na EaD: 

apresenta a investigação exploratória que serviu como base para a análise e especificação do 

sistema, o desenvolvimento, tecnologias utilizadas e o funcionamento do protótipo Affinity. 

Capítulo 5 – Testes e Avaliação do Protótipo Affinity: este capítulo descreve os 

experimentos e apresenta os resultados obtidos na avaliação do protótipo Affinity. 

 Capítulo 6 – Conclusão e Trabalhos Futuros: finalmente este capítulo apresenta a 

conclusão deste trabalho e descreve os trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo discute sobre a relevância dos conteúdos para a proposta desse trabalho, 

no qual, consiste no desenvolvimento de um modelo para melhorar o desempenho educacional 

dos alunos e da aprendizagem colaborativa nos ambientes virtuais de aprendizagem. Será 

apresentado o conceito da EaD, assim como, as vantagens e desvantagens dessa modalidade de 

ensino. Questões sobre o uso da aprendizagem colaborativa na EaD serão enfatizadas, 

justificando a adoção de fatores socioafetivos na colaboração para melhorar a aprendizagem 

dos alunos. Por fim, este capítulo apresenta o conceito sobre sistemas de recomendação, 

descrevendo a ferramenta Delta RM, para a recomendação de monitores em ambientes virtuais 

de aprendizado. 

2.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Moore; Kearsley (2013) definem o conceito de Educação a Distância como sendo o 

aprendizado que ocorre normalmente em um lugar diferente do ensino, o que requer 

comunicação por meio de tecnologias e uma organização institucional especial. A Educação a 

Distância (EaD) surgiu entre meados dos séculos XVII e XVIII através da troca de 

correspondências entre as escolas e as pessoas. Informações encontradas na Gazeta de Boston, 

Estados Unidos, noticiam um curso de taquigrafia, anunciado por Cauleb Phillips, via 

correspondência: “Toda Pessoa da região, desejosa de aprender esta arte, pode receber em sua 

casa várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em 

Boston”. Países como Canadá e Inglaterra também ofereciam vários cursos a distância através 

de correspondências (Moore; Kearsley, 2013). 

Na década de 60, aconteceu a grande propagação dos meios de comunicação como 

rádio e televisão, fazendo com que cursos a distância recebessem grande divulgação. Em 1969 

a Open University foi fundada e diversos cursos a distância foram implantados, o que gerou 

enorme contribuição para o impulso da EaD. Na década de 70, várias universidades que 

ofereciam cursos a distância foram criadas, tais como: Universidad Nacional de Educación a 

Distância da Espanha, Madri; FrenUniversitat em Hagen Alemanha; Fundação Universidad 

Abierta de Venezuela e Criação da Uned Costa Rica (Castilho, 2011). 

Houve planejamentos, na década de 80, para que o Brasil criasse uma universidade 

aberta a distância, baseando-se no modelo da Open University. Apesar dos esforços, apenas se 

conseguiu criar um único centro na universidade de Brasília com o objetivo de desenvolver 
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cursos não presenciais voltados para extensão. Em 1990, a Universidade Federal da Bahia 

ofereceu pós-graduação stricto sensu (especialização) para a capacitação de professores na 

modalidade EAD.  Em 20 de Dezembro de 1996 a Lei nº 9.394 foi criada para reconhecer a 

modalidade de ensino a distância no Brasil. No artigo 80º da Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional, foi estabelecido que: “O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e 

de educação continuada”. Após a promulgação da lei, várias universidades e centros de 

pesquisas começaram a investir na TIC, criando estrutura para que cursos de graduação e pós-

graduação fossem oferecidos nesta modalidade.  

A modalidade de ensino a distância passa por momento de grande adesão por parte das 

instituições de ensino no Brasil. Cursos profissionalizantes aumentam e estimulam, cada vez 

mais, projetos educacionais. Segundo o último levantamento realizado pelo Anuário Brasileiro 

Estatístico de Educação Aberta e a Distância (ABRAEAD), mais de 2,5 milhões de brasileiros 

estudaram em cursos com metodologias de ensino a distância no ano de 2008.  

A estrutura organizacional do ensino a distância possui diferentes níveis. Moore; 

Kearsley (2013) classificam a estrutura da EaD em três formas organizacionais: a primeira são 

as instituições com finalidade única, onde professores e colaboradores se dedicam 

exclusivamente a EaD; a segunda  é o modelo com dupla finalidade, onde a EaD é conciliada 

de forma conjunta com a educação presencial e tradicional, apresentando um grande número 

de inscrições para o ensino superior on-line; a terceira forma da estrutura organizacional é a 

representação de professores na maneira individualista, onde os professores lecionam as aulas 

presenciais nos ambientes virtuais. Moore; Kearsley (2013) afirmam que na estrutura 

organizacional individual os professores raramente conseguem oferecer ou manter a EaD com 

qualidade, pois os docentes foram preparados para o modelo presencial de ensino e necessitam 

quase sempre participar de treinamentos para construir habilidades específicas. 

 A qualidade da EaD está condicionada a investimentos elevados, afinal de contas, é 

preciso que sejam produzidos materiais didáticos, treinamentos e capacitação das pessoas 

envolvidas, implantação de polos presenciais para assistir os alunos, assim como planejamento 

e formação de equipes gestoras.   

A EaD possui diversos pontos positivos em relação ao modelo de ensino presencial 

destacando-se, entre eles, a possibilidade de reduzir as barreiras de acesso ao conhecimento por 

parte do aluno, uma vez que, discentes poderão realizar cursos de acordo com sua rotina, estudar 
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e executar suas tarefas em ambiente familiar ou profissional e reduzir gastos com locomoção. 

Por outro lado, a EaD possui desvantagens significantes tais como: a falta de proximidade física 

entre alunos e professores; falta de socialização entre alunos, uma vez que, o contato físico 

entre os discentes é quase nulo; demora nos feedbacks dos docentes para os discentes; conteúdo 

homogêneo, ou seja, o conteúdo é disponibilizado para os alunos sem muitas vezes avaliar as 

dificuldades individuais apresentadas no decorrer do curso devido à grande quantidade de 

alunos (Moore; Kearsley, 2013). 

Um dado preocupante relatado na EaD é que o aluno, por não estar contido em um 

ambiente presencial, sofre pela falta de interação e colaboração com outros alunos. Existe 

sensação de isolamento por parte dos alunos na modalidade a distância, gerando desmotivação 

e fazendo com que ocorra a desistência nestes cursos (ABRAEAD, 2007). Os investimentos 

realizados na TIC, por si sós, não são suficientes para que haja qualidade na EaD.  É preciso 

que metodologias interativas sejam criadas ou adaptadas para a EaD. A EaD pode ser 

considerada como meio positivo para a expansão do conhecimento, no entanto, metodologias 

que incentivem a participação dos alunos, como a melhoria na aprendizagem colaborativa, 

devem ser adotadas como contribuições para a melhoria da qualidade do ensino a distância.  

2.2 APRENDIZAGEM COLABORATIVA NA EaD  

Nos últimos anos, com a evolução dos meios de comunicação na computação, houve 

grande proliferação de tecnologias voltadas para ambientes educacionais on-line, onde novas 

práticas de ensino emergiram para que os ambientes assistidos por computador pudessem 

funcionar de forma adequada. Estudos sinalizavam que a construção do conhecimento nestes 

ambientes educacionais, quando realizada de forma compartilhada entre grupos de vários 

indivíduos, traziam bons resultados no processo ensino-aprendizagem (Delors et al., 1998). 

Gokhale (1995) afirma que a expressão “aprendizado colaborativo” retrata um método de 

ensino/aprendizado no qual alunos trabalham em conjunto, formando pequenos grupos, em 

torno de um objetivo comum. Ainda de acordo com Gokhale, neste método, os alunos tornam-

se responsáveis pelo o aprendizado uns dos outros, de modo que o sucesso individual passa a 

ser o sucesso de todos. Campos et al (2003, p. 26) considera essa aprendizagem como “... uma 

proposta pedagógica na qual estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, atuando 

como parceiros entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um 

dado objeto”. Jonassen et al. (1995) declaram que o resultado da aprendizagem colaborativa 

inclui a construção de noções individuais e a construção social de conhecimento numa 
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comunidade de aprendizagem. Hiltz (1997) descreve que: “conhecimento é visto como um 

produto social e o processo educacional é facilitado pela interação social em um ambiente que 

propicia a colaboração dos colegas, a avaliação e a cooperação”.  

Analisando estudos na aprendizagem colaborativa, Johnson; Johnson (1993), 

constataram que este modelo aumenta consideravelmente a auto realização dos alunos, 

alavancando maior motivação especifica para descobrir e estimular o uso mais frequente dos 

processos cognitivos. Gokhale (1995) afirma que o aprendizado colaborativo estimula o 

desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos através de discussões, do surgimento de 

novas ideias, além da avaliação dos princípios originados pelos colegas de estudo.   

A aprendizagem colaborativa não depende de recursos tecnológicos para que possa 

ocorrer, mas a utilização da computação, internet e dos meios de comunicação pode oferecer 

ambientes colaborativos com diversas vantagens para professores e alunos. A colaboração, 

quando utilizada com a tecnologia, pode potencializar e estimular trabalhos realizados entre 

professores e alunos, favorecendo a construção do conhecimento de forma coletiva (Varella et 

al., 2002). Para Behrens (2002), a tecnologia da informação como critério torna-se ferramenta 

relevante para o processo educativo como um todo, pois com o uso das tecnologias 

computacionais é possível criar ambientes ricos em informação, motivadores, interativos e 

colaborativos.   

Campos et al. (2003), afirma que, alguns aspectos culturais apresentados pelos os 

alunos na aprendizagem colaborativa, podem afetar as interações em grupo, tais como: formas 

diferentes de comunicação; diferentes atitudes diante dos conflitos; diferentes critérios para a 

execução de atividades, diferentes formas de tomadas de decisão; atitudes diferentes na 

descoberta de novos conhecimentos e diferentes abordagens sobre o conhecimento. Leite et al. 

(2005) afirma que, somente com o uso das ferramentas já presentes na TIC como e-mails, chats 

e fóruns, não se garantirá que os alunos irão compartilhar conhecimentos e trabalhar de forma 

colaborativa. Ainda de acordo com os autores, é preciso que haja projetos pedagógicos bem 

definidos como a inclusão de fatores socioafetivos para a melhoria das colaborações entre os 

estudantes.    

2.3 FATORES SOCIOAFETIVOS PARA A COLABORAÇÃO 

Para que ambientes virtuais de aprendizado promovam o ensino-aprendizagem 

interativo, colaborativo e eficiente, questões afetivas e psicológicas tais como motivação, 
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estados emocionais e atitudes, deverão ser consideradas por projetistas e engenheiros de 

software no planejamento e no desenvolvimento de AVA (Jones; Issroff, 2005; Zabala, 1998). 

Questões como identidade de um indivíduo, afinidade e personalidade precisam ser adaptadas 

ao contexto educacional da EaD, contribuindo para a construção de relacionamentos dentro de 

uma perspectiva sociocultural.  

2.3.1 Formação de grupos através da afinidade social 

Um grupo de estudantes pode ser definido como um conjunto de pessoas reunidas de 

forma dinâmica com o propósito de fomentar discussões e solucionar problemas sobre assuntos 

de interesse comum a todos (Olguin et al., 1998).  De acordo com Bartle (2007): 

 

“A principal razão para a formação de um grupo é a interação 

física baseada em uma necessidade ou em problema comum. Quanto 

mais indivíduos compartilharem suas atividades, mais eles interagem 

entre si e mais alta será a probabilidade de eles virem a formar um 

grupo”. 

Um dos fatores mais importante para que haja colaboração nas plataformas virtuais de 

ensino é a formação de grupo de estudantes. O trabalho realizado em grupo possibilita aos 

discentes realizar cooperações entre si, diminuindo as dificuldades apresentadas no processo de 

ensino em relação a questões sociais, intelectuais e afetiva (Olguin, 1998). A formação desses 

grupos oferece aos participantes uma comunicação mais flexível, visto que, as interações e a 

troca de conhecimentos ocorrem no decorrer das pesquisas ou ao longo da resolução de 

problemas (Olguin et al., 1998; Prola, 2003). Quando as pessoas trabalham em grupos, existe a 

possibilidade de os resultados serem superiores em relação às pessoas que trabalham de maneira 

individual, pois no grupo ocorre o complemento de pensamentos, de conhecimentos e de 

esforços individuais (Fuks et al., 2003). 

Para Jones; Issroff (2005) é elementar o estímulo de valores socioafetivos nas 

ferramentas educacionais. De acordo com Cortelazzo apud Prola (2003), as habilidades sociais 

devem ser observadas principalmente para aqueles profissionais que almejam trabalhar com a 

aprendizagem colaborativa. Lima (2003) afirma que grupos de estudantes que utilizam 

plataformas virtuais de ensino devem ser formados considerando o perfil de cada aluno e até 

mesmo os laços de afinidade existentes eles. Segundo o dicionário Aurélio, a afinidade pode 
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ser definida como a tendência que as pessoas possuem para se unir através da conformidade, 

analogia ou relação.  

Ainda de acordo com Jones; Issroff (2005) a afinidade social deve ser considerada nas 

plataformas virtuais, pois desta forma, a vontade dos alunos de trabalharem juntos facilitará o 

processo de colaboração nas atividades em grupo. 

A afinidade social torna-se fundamental como critério de formação de grupos, porque 

leva em consideração o desejo dos estudantes de trabalharem de maneira colaborativa, 

demonstrando respeito entres os membros do grupo. Os estudantes que formam grupos, levando 

em consideração a afinidade social, apresentam bons diálogos, pois não precisam se dispersar 

para determinar regras de relacionamento. Já para grupos formados sem critérios de afinidade 

social o desempenho muitas vezes fica comprometido e ocorre desmotivação por parte dos 

estudantes, porque as equipes precisam negociar regras e definir critérios para a interação entre 

os membros (Issroff et al. apud Jones; Issroff, 2005).  

O desempenho de um grupo de pessoas está muitas vezes condicionado à sua 

organização. Grupos podem ser formados de acordo com duas dimensões: a dimensão da 

homogeneidade e heterogeneidade, estando relacionadas às competências ou aos traços de 

personalidade e aos fatores socioemocionais (Shaw, 1976).  Estudos realizados por Nass et al. 

(1995) sinalizaram que as pessoas tendem a se relacionar através da similitude, isto é, os 

indivíduos dão preferência a se relacionar com pessoas que possuem personalidades 

semelhantes às suas, mesmo que sejam pessoas desconhecidas.  Grupos de indivíduos são 

formados a partir das características intrapessoais e de interesses prévios de cada membro, onde 

os traços de personalidade têm uma forte influência no comportamento de todos os membros 

(Moerk, 1972). 

2.3.2 Compreensão da afetividade 

Para Mahoney (2005) a afetividade refere-se à capacidade do ser humano de ser 

afetado pelo mundo externo/interno por sentimentos agradáveis ou desagradáveis, como 

emoções, sentimentos e paixão. De acordo com Bueno (2000), a afetividade pode ser definida 

como: afeição, carinho, dedicação e amizade. Os autores Bercht; Viccari (2004) definem a 

afetividade como sendo o domínio das emoções, dos sentimentos, da sensibilidade e, 

principalmente, da capacidade. A afetividade pode ser compreendida como uma particularidade 

mental que oferece o valor e representa a realidade (Ballone, 2005). Ballone afirma também 
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que a afetividade atua na construção dos relacionamentos dos seres humanos dentro da 

perspectiva social e cultural.  

Na literatura é possível encontrar o termo afetividade associado à emoção e 

sentimento, ou seja, muitas vezes são ditos como sinônimos, porém Dantas; H. (1992) descreve 

que o termo emoção se relaciona a elementos orgânicos do comportamento humano, isto é, 

reações de ordem físicas como chorar, rir, ficar estressado e etc. Pino (1997) afirma que: 

Os fenômenos afetivos representam a maneira como os acontecimentos repercutem 

na natureza sensível do ser humano, produzindo nele um elenco de reações matizadas 

que definem seu modo de ser-no-mundo. Dentre esses acontecimentos, as atitudes e 

as reações dos seus semelhantes a seu respeito são, sem sombra de dúvida, os mais 

importantes, imprimindo às relações humanas um tom de dramaticidade. Assim 

sendo, parece mais adequado entender o afetivo como uma qualidade das relações 

humanas e das experiências que elas evocam (...). São as relações sociais, com efeito, 

as que marcam a vida humana, conferindo ao conjunto da realidade que forma seu 

contexto (coisas, lugares, situações, etc.) um sentido afetivo. (p.130-131). 

 

Para Wallon (1978), emoção e afetividade possuem significados distintos. Segundo o 

autor, as emoções podem ser compreendidas como componentes orgânicos subjetivos, isto é, 

representações fisiológicas de movimentos, expressões e contrações musculares faciais como o 

choro, tristeza, alegria, raiva, dentre outras, que o indivíduo pode apresentar em qualquer 

situação de conforto ou desconforto. Ainda de acordo com Wallon, o desenvolvimento da 

afetividade nos seres humanos se dá através da afetividade orgânica dos indivíduos com a 

incorporação de fatores sociais.  

2.3.3 Mapeamento da personalidade humana 

A palavra personalidade pode ser encontrada na língua portuguesa com vários sentidos 

e, na maioria dos significados populares, se encaixa em dois tópicos. O primeiro uso da palavra 

personalidade refere-se ao termo de habilidade ou à perícia social, isto é, a personalidade de um 

indivíduo é descrita de acordo com a habilidade individual de gerar reações positivas em 

situações distintas para determinado grupo de pessoas. Esse sentido pode ser contextualizado 

quando um professor descreve que um certo aluno demostra problema de personalidade por não 

conseguir manter suas habilidades sociais, relacionamento amigável e comportamento 

adequado com outros alunos. O segundo uso da palavra personalidade, considera a 

personalidade do indivíduo de acordo com a impressão que se cria para outras pessoas e sendo 
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assim, pode-se dizer que uma pessoa possui “personalidade agressiva”, “personalidade 

temperamental”, “personalidade submissa” e etc. (Campbell et al, 2000).  

Portanto, a psicologia não apresenta um consenso para a definição de personalidade, 

porém alguns autores como Burguer (2000) definem a personalidade como “um padrão de 

comportamento consistente e processo intrapessoal que é originado internamente no 

indivíduo”. Burguer também afirma que a personalidade pode ser compreendida como 

comportamento estável e previsível de um indivíduo. Ainda de acordo com o autor, a 

personalidade de um ser humano não é rígida e imutável, mas permanece estável por cerca de 

45 anos. Heckmann (2005) afirma que diferentemente da emoção, que expressa o estado 

emocional em que o indivíduo está envolvido momentaneamente, a personalidade possui 

características estáveis que dificilmente se modificarão. Allport (1966) descreve a 

personalidade como "a organização dinâmica, no indivíduo, dos sistemas psicofísicos que 

determinam seu comportamento e seus pensamentos característicos" (p. 50). Para os autores 

Trentini; Hutz; Bandeira; Teixeira; Gonçalvez e Thomazoni (2009), a personalidade pode ser 

compreendida como o conjunto de características individuais únicas de cada indivíduo, 

possuindo padrões consistentes de sentimentos, pensamentos e comportamentos. 

A abordagem dos traços de personalidade possibilita mapear a personalidade de cada 

indivíduo através de traços mensuráveis e conceituáveis. Esses traços são compostos por várias 

características humanas factíveis de modelagem e implementação em computadores, conforme 

colocado por Nunes (2009).  

O modelo de traços da personalidade foi definido por Allport (1927), sendo 

apresentados 17.953 traços comuns e individuais que descreviam características sobre a 

personalidade de um indivíduo. Os traços são empregados visando analisar e explicar o 

comportamento dos indivíduos, indicando que os comportamentos individuais estão conditos 

com cada pessoa e não com a situação ou estado em que o indivíduo se encontra. Na visão dos 

autores Sisto; Oliveira (2007), os traços podem ser definidos como características psicológicas 

em relação a maneira de sentir, atuar e pensar dos indivíduos, podendo haver mudanças como 

produto das interações das pessoas com o meio social. 

Pesquisadores chegaram à conclusão de que 99% dos traços mapeados da teoria de 

traços de personalidade poderiam ser reduzidos para apenas cinco fatores, pois apenas os “cinco 

fatores” seriam capazes de ser replicados, possibilitando identificar “todos os homens com 

algum outro homem” (Nunes; Aranha, 2009).  Um dos modelos de personalidade mais 
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disseminados na literatura é o modelo dos cinco grandes fatores da personalidade (CGF), 

conhecido também como Big Five, considerado como uma teoria preditiva e explicativa da 

personalidade humana e suas relações de conduta (Garcia, 2006). 

A partir de estudos realizados em descritores da personalidade, identificados na 

linguagem natural, provocou-se a descoberta dos cinco fatores da personalidade, que 

originaram o Big Five. O psicólogo inglês William McDougall foi um dos precursores no 

desenvolvimento e na construção do modelo CGF. McDougall afirmou que a forma como uma 

população se comunicava poderia ajudar a compreender a personalidade dos indivíduos e, com 

isso, sugeriu a criação de um modelo que permitiria analisar os traços de personalidade a partir 

de cinco fatores independentes: Neuroticismo, Extroversão, Abertura à Experiência, 

Amabilidade e Conscienciosidade (Nunes; Hutz, 2002).  

Outras teorias foram adotadas por psicólogos para mapear a personalidade de cada 

indivíduo. Allport (1966) desenvolveu um método, denominado de análise fatorial, que 

consistia em resumir as relações de diversas variáveis referentes a personalidade para a 

construção de um padrão mais geral. Como exemplo, Allport utilizou questionários em diversas 

pessoas para combinar as respostas entre os participantes e com isso, identificar um padrão 

fundamental denominado de fatores. A teoria utilizada por Heymans (apud Justo, 1966) 

demonstra os fatores do caráter para a inferência dos traços da personalidade, sendo apresentada 

na seção 2.4. 

2.3.4 Fatores do caráter para a inferência dos traços da personalidade  

A fundamentação e classificação de Heymans (apud Justo, 1966), cita os fatores 

fundamentais do caráter, que são: Emoção, Atividade e Repercussão. De acordo com Justo 

(1996) a “Emoção” representa o prazer e a dor que os indivíduos possam expressar, a 

“Atividade” demostra se ações vivenciadas pelos indivíduos podem ou não constituir prazeres 

e a “Repercussão” é descrita como a duração ou influência dos acontecimentos na consciência 

de um indivíduo. 

A combinação desses 3 fatores possibilita a formação de 8 tipos de temperamento: 

Instável, Melancólico, Líder, Social, Amorfo, Apático, Ativo e Fleumático, conforme Justo 

(1966). 

Tipo Apático: são indivíduos que possuem pouca emotividade e ação e com isso, não 

tomam decisões de imediato. Podem ser descritas como pessoas quietas, tranquilas, 
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descuidadas, disciplinadas, fiéis, solitárias, teimosas, rígidas e possuem dificuldades para 

realizar reconciliação com outras pessoas. 

Tipo Social: são pessoas que possuem pensamento voltado para questões práticas que 

são úteis para sua vida. Demonstram intelecto para estudos e pesquisas científicas, usam 

bastante a razão para se conduzirem e dispõem de reações rápidas no cotidiano. Expressam 

alegria, são corajosas, objetivas, alegres, sociáveis, francas, leais, decididas e perseverantes. Na 

maioria das vezes conseguem encontrar solução para os problemas e são extremamente 

otimistas e extrovertidas.  

Tipo Fleumático: caracterizam-se como indivíduos que cumprem com suas 

obrigações, porém estão sempre atarefados. São pessoas que demonstram muitos valores e 

revelam-se como: sérios, exatos, precavidos falantes, teóricos, decididos, fiéis, calculistas e 

obstinados.  Expressam simplicidade no estilo de vida, são observadores, metódicos no 

trabalho, aturam opiniões de outras pessoas e são carentes de emoções.  

Tipo Líder: indivíduos que se caracterizam por serem dedicados, práticos e enérgicos. 

Possuem excelente disposição para a realização de trabalhos, concentram-se facilmente, são 

solidários com as pessoas que necessitam de ajuda, porém são rígidos consigo mesmos e com 

os outros. Não mudam facilmente de opinião, não toleram pessoas opostas e não se curvam a 

certas situações com facilidade.  

Tipo Ativo: o tipo ativo compreende o comportamento de improviso e apresenta ação 

para a resolução de problemas. Ajudam os outros mesmo quando há sacrifício, sendo pessoas 

fascinantes e afetuosas. Possuem alto grau de adaptação social e agradam a todos. Normalmente 

demonstram pouca experiência, porém são entusiasmados, práticos, prestativos, dinâmicos e 

ativos.   

Tipo Melancólico: são pessoas que têm o ego voltado para si mesmo. São descritos 

como indivíduos sérios, fechados, impersistentes, introvertidos, solitários, impressionáveis, 

retraídos, desconfiados, tímidos, escrupulosos e hesitantes. Demonstram falta de jogo de cintura 

para situações do cotidiano, assim como se contentam apenas com o saber teórico, dando pouca 

importância à aplicação da prática. Possuem pouca persistência para alcançar seus objetivos e 

na maioria dos casos não se dedicam aos seus afazeres, desanimando com facilidade na 

realização de tarefas.   
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Tipo Instável: indivíduos que apresentam grandes variações de temperamento. São 

pessoas que possuem pouca pontualidade, tendem a ser ociosas e entram constantemente em 

contradição.  Geralmente são pessoas: ciumentas, agressivas, distraídas, preguiçosas e 

irritáveis. Dão preferência a mudanças, conversas e diversões, mas demonstram pouco controle 

sobre a personalidade. 

Tipo Amorfo: descreve pessoas que demonstram interesses pelas alegrias e prazeres 

sensoriais. São indivíduos meigos, sendo considerados opostos ao tipo líder. Seus traços de 

personalidade indicam que não possuem determinação, não realizam o primeiro passo para 

resolver seus problemas. Apresentam-se como entusiastas, tranquilos, indiferentes, 

equilibrados, objetivos e tolerantes. São considerados como “boas pessoas”, negligentes, não 

gostam muita de ação, teimosos, egoístas e imprestáveis.  

Para extrair os 3 fatores do caráter (emoção, atividade e repercussão) um instrumento 

foi criado e adotado por Roger Verdier de acordo com (Lopes Filho et al., 2011).  Esse 

instrumento consistia numa avaliação composta por 15 questões, com base na descrição dos 

fatores emotividade, atividade e repercussão, onde o indivíduo deveria responder somente 

“Sim” ou “Não” para cada questionamento conforme quadro 1. 

Quadro 1 - Avaliação pedagógica Roger Verdier 

 

01 
 
Depois de uma emoção, fica comovido ou sente-se afetado por muito tempo? Gosta de 

relembrar as emoções (agradáveis ou desagradáveis) do passado? 

 
 

02 

 

Fica facilmente envergonhado na presença de pessoas? 

 

 

03 

 

Começa geralmente pelo trabalho que tem de ser feito, deixando o resto para depois? 

 

 

04 

 

Fica muitas vezes e facilmente emocionado? Empalidece, cora, chora, ri, fica nervoso, assusta-

se? Bate o coração? Fecha-se a garganta? 

 

 

05 

 

Pensa antecipadamente no que pode acontecer, e prepara-se, tanto quanto possível, com 

antecedência, para a nova situação? 

 

 

06 
 
Procura resolver sozinho as dificuldades, sem ajuda? 

 
 

07 
 
É suscetível? Melindra-se facilmente? 
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08 Muda facilmente de humor? Isto é, passando da alegria para a tristeza, da tagarelice para o 

mutismo, do entusiasmo ao desânimo? 

 
 

09 

 

Leva tempo para se habituar em caso de mudança? (De casa, localidade, escola?). 

 

 

10 

 

Num trabalho prolongado, aplica-se no fim tanto quanto no começo? 

 

 

11 

 

Quando está livre, procura não passatempos, distrações, divertimentos, mas trabalhos, 

ocupações? 

 

 

12 

 

Gosta de conservar os mesmos hábitos (costumes), os mesmos amigos, os mesmos objetos, 

etc.? 

 

 

13 

 

Em caso de dificuldade ou fracasso, em vez de desanimar, recomeça tantas vezes quantas for 

necessário? 

 

 

14 

 

Comove-se ao ouvir ou ler um fato emocionante quase tanto quanto diante de acontecimentos 

real? 

 

 

15 

 

Demora para se reconciliar? (Depois de uma desavença, afronta, etc.?). 

Fonte: Lopes Filho (2011) 

De acordo com Le Senne (1963), se o indivíduo responder a partir de 3 SIM nas 

perguntas 2, 4, 7, 8 e 14 da avaliação pedagógica, ele é definido como um ser Emotivo (E), 

senão ele será do tipo Não Emotivo (nE). Caso as respostas sejam a partir de três SIM nas 

perguntas 3, 6, 10, 11 e 13 ele será dito como Ativo (A), senão Não Ativo (nA). Se o indivíduo 

responder a partir de 3 SIM nas perguntas 1, 5, 9, 12 e 15 ele será definido como uma pessoa 

que apresenta repercussão Secundária (S), senão, como repercussão Primária (P).  

O Quadro 2 exemplifica a definição dos fatores do caráter conforme a combinação das 

respostas apresentadas na Avaliação Pedagógica Roger Verdier. 

Quadro 2 - Fatores do caráter 

Perguntas A partir de 3 SIM Se não 

2, 4, 7, 8 e 14 
E (emotivo) NE (não emotivo) 

3, 6, 10, 11 e 13 A (ativo) NA (não ativo) 

1, 5, 9, 12 e 15 S (Secundária) P (primária) 
Fonte: Le Sene (1963) 
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Justo (1966) afirma que a combinação destes fatores possibilita a formação do 

temperamento de caráter. Para saber o temperamento do indivíduo, a seguinte fórmula será 

utilizada: 

∑
 

𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝑐 = 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑟á𝑡𝑒𝑟

3

𝑘=𝑐

   

Exemplo:  nE (não emotivo) + nA (não ativo) + S (secundário) = apático 

O Quadro 3 descreve os a formação dos oito tipos de temperamento, conforme o 

somatório das combinações de três dos fatores do caráter.    

Quadro 3 - Temperamentos de caráter 

Característica I 

(Emotividade) 

Característica II 

(Atividade) 

Característica III 

(Repercussão) 

TEMPERAMENTO 

 

Não Emotivo 
Não Ativo Secundário APÁTICO 

Não Emotivo Ativo Primário SOCIAL 

Não Emotivo Ativo Secundário FLEUMÁTICO 

Emotivo Ativo Secundário LÍDER 

Emotivo Ativo Primário ATIVO 

Emotivo Não Ativo Secundário MELANCÓLICO 

Emotivo Não Ativo Primário INSTÁVEL 

Não Emotivo Não Ativo Primário AMORFO 

Fonte: Justo (1966) 

Justo (1966) definiu também os tipos de personalidades/temperamentos que são afins 

e antiéticos (opostos). De acordo com o autor, quando indivíduos apresentam pelo ao menos 

dois fatores semelhantes do caráter (emoção, atividade e repercussão) são definidos como 

indivíduos de personalidade/temperamentos afins, e são denominados como pessoas de 

temperamentos antitéticos ou opostos, quando possuem fórmula contrária nos três fatores do 

caráter que compõe a formação da personalidade/temperamento. Um indivíduo que possui a 

personalidade/temperamento Líder demonstra que é um ser emotivo, ativo e secundário. Já 

outro indivíduo que tem o temperamento mapeado como Ativo é do tipo: emotivo, ativo e 
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primário. Fazendo a comparação entre os temperamentos Líder e Ativo, percebe-se que ambos 

apresentam pelo menos dois fatores da formação do caráter em comum, que são a emotividade 

e atividade. Portanto, podem ser considerados como indivíduos de 

personalidade/temperamentos afins (Justo, 1966).  Já as pessoas que são do tipo Melancólico e 

Social são consideradas como pessoas opostas ou de personalidade/temperamento antitéticas, 

pois não possuem nenhum fator do caráter em comum na formação da sua 

personalidade/temperamento. O Quadro 4 mostra as afinidades entre os oito tipos de 

temperamento, assim como os temperamentos que são antitéticos, de acordo com Justo (1966). 

Quadro 4 - Afinidades entre os temperamentos de caráter e o grupo dos antitéticos 

Temperamentos 

Determinantes 

Temperamentos 

Afins 

Temperamentos 

Antitéticos 

(opostos) 

Melancólico Líder, Instável, Apático Social 

Instável 
Melancólico, Amorfo, 

Ativo 
Fleumático 

Amorfo Instável, Apático, Social Líder 

Apático 
Melancólico, Amorfo, 

Fleumático 
Ativo 

Social 
Amorfo, Ativo, 

Fleumático 
Melancólico 

Fleumático Social, Líder, Apático Instável 

Ativo Instável, Social, Líder Apático 

Líder 
Fleumático, 

Melancólico, Ativo 
Amorfo 

Fonte: Justo (1966) 

 

O uso de aspectos relacionados à personalidade humana, a questões sociais, 

emocionais e afetivas, deve ser considerado nos sistemas computacionais com o propósito de 

melhorar a colaboração e a interação entre os indivíduos nos cursos EaD.  

Recomendar pessoas pode ser uma excelente maneira de melhorar a colaboração entre 

os indivíduos que fazem parte da modalidade virtual de ensino (Prada et al., 2009).  
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2.4 SISTEMAS PARA A RECOMENDAÇÃO DE PESSOAS 

Cada vez mais a internet está presente na vida das pessoas. A informação é transmitida 

quase instantaneamente entre computadores e dispositivos. Notícias, conteúdos informativos, 

produtos, marketing on-line, serviços e software estão agregados na World Wide Web (WEB), 

oferecendo uma imensa quantidade de dados para os usuários.  

Devido à abundância da informação, as pessoas sentem dificuldade em realizar uma 

escolha ou tomar uma decisão de maneira adequada. Para Borges; Oliveira (2008) é preciso que 

as pessoas se apoiem nos sistemas de recomendação através das cartas de recomendação, 

opiniões de outras pessoas (feedback) e na análise dos produtos e serviços para amenizar a 

insegurança na hora da escolha. 

Os sistemas de recomendação (SR) surgiram na década de 90 com o aparecimento de 

softwares que exibiam sugestões personalizadas de produtos ou serviços em que os usuários 

poderiam se interessar. Recomendar é um recurso gregário adotado pelas pessoas quando se 

deseja expor opiniões sobre alguém ou algum objeto. Para Adomavicius et al. (2005), as 

pesquisas realizadas na área de SR vêm se expandido cada vez mais nos últimos anos, tornando-

se cruciais em sistemas de comercio eletrônico e nas grandes empresas como Amazon, Google, 

Netflix e eBay. Os SR’s também podem ser empregados em anúncios publicitários, adequando 

o conteúdo ao público, e nas redes sociais, onde são realizadas recomendações de pessoas que 

pertencem ao mesmo ciclo social e de amizade.  

Frequentemente os SR estão associados ao uso de técnicas de inteligência artificial, 

tendo como objetivo indicar itens a um usuário com base em seu histórico de preferências. 

Também é possível fazer recomendações baseadas em produtos com características similares 

aos que o usuário já demonstrou interesse no passado. As preferências do usuário podem ser 

colhidas implicitamente ou explicitamente. Na forma implícita, informações são obtidas através 

de opções de compras passadas, histórico de sites visitados, links clicados, cookies do browser 

ou até mesmo em localizações geográficas. Há também a forma explícita de averiguar 

preferências, utilizando feedbacks efetivos, como por exemplo, notas dadas a um determinado 

item (Ghisloti, 2012). 

Os pesquisadores Shoham; Balabanovic (1997) propuseram a classificação dos SR em 

três categorias: filtragem por conteúdo, filtragem colaborativa e filtragem híbrida. 
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I. Filtragem por conteúdo: essa abordagem parte do pressuposto de que os usuários 

preferem a recomendação de produtos similares realizadas em compras passadas.  

Neste modelo de recomendação são criados perfis com as preferências e 

necessidades de cada usuário.  A extração do perfil do usuário pode ser realizada 

na forma explícita, através da aplicação de questionários e realização de entrevistas 

ou de maneira implícita, quando o próprio sistema usa algoritmos com técnicas de 

extração para traçar o perfil do usuário automaticamente.  Geralmente essa técnica 

de recomendação é bastante utilizada em sistemas que possuem descrição textual 

dos itens ou objetos a serem recomendados como: filmes, documentos, livros e 

notícias. A técnica de filtragem por conteúdo apresenta dois problemas clássicos. 

O primeiro problema está nas recomendações que são bastante específicas, isto é, 

os sistemas tendem a recomendar apenas os produtos parecidos com outros 

produtos que já foram avaliados ou preferidos pelo usuário em ocasiões passadas. 

O segundo problema consiste na dificuldade em gerar novas recomendações para 

novos usuários, pois nesse modelo um usuário precisa avaliar muitos itens para que 

surjam recomendações relevantes; 

II. Filtragem Colaborativa: consiste nas recomendações de produtos que, as pessoas 

com gostos semelhantes, preferiram no passado. Parte da premissa de que, se uma 

pessoa X gostou de dois objetos A e B e uma outra pessoa Y gostou do objeto A, 

então a pessoa Y poderá gosta do objeto B também. Ferreira (2010) afirma que os 

SR’s por filtragem colaborativa são mais maduros, afinal os algoritmos não 

analisam o conteúdo dos itens avaliados. Entretanto é preciso que seja criada uma 

grande base de usuários para tornar o sistema eficiente.  

III. Filtragem Híbrida: a técnica de filtragem híbrida mescla as abordagens de filtragem 

baseada em conteúdo e colaboração, tendo como objetivo preencher as lacunas 

entre elas.  Para a construção de sistemas baseados na filtragem híbrida, Melville et 

al. (2002) propôs a utilização de um SR em que a filtragem por conteúdo fosse 

empregada para reduzir a dispersão dos dados e, consecutivamente, a técnica de 

filtragem colaborativa reproduzisse as recomendações de forma adequada.   

Os SR, além de promover a recomendação de produtos e serviços, podem oferecer a 

recomendação de pessoas através de combinações sociais. Todavia, a grande maioria destes 

sistemas não leva em consideração os aspectos psicológicos dos indivíduos.  Pesquisas 
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realizadas por Nunes (2009) levantou a hipótese de que os traços de personalidade, quando 

empregados nos processos de recomendação de pessoas, podem gerar melhores sugestões para 

a criação de grupos de trabalho. Domingues et al. (2013) afirmam, em seu artigo, que pelo 

simples fato de adaptar o sistema de recomendação às informações de contexto do usuário como 

contexto social e cultural, os resultados das recomendações alcançam um excelente patamar de 

satisfação. 

SR adaptados para a EaD visam diminuir a sobrecarga de informação que os alunos 

encontram no momento de uma pesquisa. As plataformas virtuais possuem recomendações para 

o uso de recursos educacionais como conferências, palestras, apresentações e filmes, entretanto, 

não adotam critérios para a sugestão de pessoas quando alunos necessitam de ajuda para 

resolver um problema específico. Trabalhos realizados por Santos (2012) e Petry (2007), 

consideram o contexto do usuário para sugerir a recomendação, isto é, dão importância à 

ponderação de pesos (acessibilidade, grau de experiência, proximidade física, reputação, 

relação social e disposição) no momento da pesquisa, fazendo com que o sistema recomende 

pessoas especialistas para uma determinada ajuda.  

2.4.1 Delta 

Em seu trabalho de mestrado, Santos (2012) propôs o desenvolvimento de um sistema 

de software, denominado Delta, desenvolvido através da linguagem PHP (Personal Home 

Page), para a recomendação de pessoas (monitores) no AVA Moodle. A recomendação de 

monitores levava em consideração o contexto do usuário que realiza a busca, i.e., o aluno que 

estava em dificuldades em um determinado momento. O sistema Delta tem como embasamento 

o software ICARE, que consiste num sistema de recomendação de especialistas estudado e 

desenvolvido por Petry (2007), utilizando o contexto do especialista, isto é, do monitor que está 

sendo recomendado e do usuário que está realizando a pesquisa. Santos justificou, através do 

estudo de Brézillon (1999), que o contexto do usuário é um conjunto de condições e influências 

únicas na escolha ou tomada de decisão. O contexto pode ser compreendido como o 

conhecimento que assegura ao usuário quando e como definir a importância no momento da 

escolha.  As informações extraídas das pessoas que estão inseridas no Delta são transformadas 

em um ranking para que o sistema ordene os monitores de acordo com a prioridade do contexto 

escolhido. Os elementos do contexto utilizado por Santos foram: 

Grau de Experiência: representa o coeficiente de domínio do conhecimento técnico e teórico 

do monitor sobre o assunto que está sendo pesquisado. Para calcular o grau de experiência do 
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monitor é realizado um somatório dos requisitos: média global (notas das disciplinas), 

quantidade de participação em chats, quantidade de participação em fóruns, total de 

participação na realização de tarefas e índice de reputação. 

Disponibilidade: indica se o monitor está disponível para ajudar o usuário no momento da 

busca. A disponibilidade do monitor é obtida através da média aritmética entre o número de 

atividades pendentes ou em andamento; quantidade de interações entre o monitor e os usuários; 

verificação de presença do monitor na plataforma e se o monitor está ocupado.  

Acessibilidade: esse elemento mede a facilidade de interação do monitor com um determinado 

usuário. Para calcular o índice de acessibilidade, fatores sociais devem ser levados em 

consideração como: quantidade de contatos que o usuário possui; quantidade de mensagens 

enviadas para cada contato e índice de participação em chats e fóruns. Todos os itens calculados 

acima serão somados e divididos por 3. 

Reputação: mede o índice de satisfação através dos históricos da interação social entre as 

pessoas, da capacidade ou serviço prestado a alguém. Para o algoritmo do sistema Delta, o 

índice de reputação é calculado através da diferença entre a quantidade de recomendações 

positivas e das recomendações negativas. Cada usuário que solicitou a ajuda informa a 

reputação do monitor no final de cada módulo, sinalizando se a ajuda apresentada pelo monitor 

foi positiva ou negativa.  

Proximidade Social: exibe a quantidade de amigos em comum entre os usuários que estão 

inseridos na plataforma de aprendizado virtual. De acordo com a pesquisa realizada por Santos 

(2012), este critério apresentou-se como sendo um dos mais importantes para a recomendação 

de pessoas. O cálculo do índice de proximidade social se dá através da normalização da 

quantidade de contatos que duas pessoas têm em comum, isto é, para a associação que 

apresentar mais contatos, o índice de proximidade social será maior. 

Proximidade Física: informa a distância geográfica entre as pessoas. Para que o cálculo da 

distância seja possível, o sistema possui uma tabela previamente cadastrada que informa a 

distância geográfica entre os usuários que estão inseridos na plataforma virtual.  Santos defende 

que a proximidade física é importante nos casos em que um usuário necessita de ajuda 

presencial. 

O funcionamento do sistema Delta ocorre da seguinte maneira: quando um usuário 

necessita de ajuda para um determinado assunto, ele informa no campo de pesquisa o que deseja 
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pesquisar e define as prioridades dos contextos antes de efetivar a pesquisa. Então, o sistema 

exibirá as recomendações de monitores de acordo com os contextos escolhidos pelo usuário no 

momento da pesquisa. A figura 1 mostra a interface de utilização do sistema Delta. 

Figura 1 - Sistema Delta para recomendação de monitores em AVA 

Fonte: Santos (2012) 

O sistema classifica os monitores de acordo com sua aptidão, calculada a partir do 

somatório das variáveis contextuais. Portanto, a aptidão é calculada da seguinte forma no 

sistema Delta:  

𝐴𝑝𝑡𝑖𝑑ã𝑜 =  (∝1∗ 𝐺𝐸) + (+2 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑝) + (+3 ∗ 𝐴𝑐𝑒𝑠𝑠) + (+4 ∗ 𝑅𝑒𝑝) + (+5 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙)

+ (+6 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑥𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎) 

Onde 

αi = peso de cada critério, definido pela base de regras ou usuário; 

GE= Grau de Especialidade; Disp= Disponibilidade; Acess= Acessibilidade; 

Rep= Reputação; 

ProxSocial= Proximidade Social; 

ProxFísica= Proximidade Física 

Santos (2012) realizou dois experimentos diferentes, em uma pesquisa quali-

quantitativa, para validar a hipótese principal de seu trabalho de mestrado, que era: “sistemas 
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personalizados de recomendações de pessoas podem aumentar o nível de colaboração entre os 

usuários dos sistemas”.   

No primeiro experimento, os alunos tiveram acesso à ferramenta Delta operando o 

software através do ambiente Moodle. A avaliação do protótipo Delta deu-se pelas respostas 

dos alunos a um questionário aplicado. Santos realizou os experimentos com alunos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pernambuco (IFPE), Campus Vitória de Santo 

Antão, nas turmas de Licenciatura em Química e Bacharelado em Agronomia, utilizando 20 

alunos em cada turma. A amostra utilizada por Santos no experimento foi do tipo não 

probabilístico. A análise dos resultados do primeiro experimento demonstrou que 80% dos 

participantes conseguiram encontrar monitores para resolver seus problemas e que 65% dos 

usuários encontraram monitores adequados para a sua necessidade quando utilizaram o sistema 

na forma automática, ou seja, quando o próprio sistema Delta calibrou e atribuiu os pesos de 

cada contexto automaticamente. Quando o experimento foi realizado com a configuração dos 

pesos na forma manual, os usuários informaram que 75% das pessoas conseguiram encontraram 

monitores e que 75% deles foram adequados. Diante da análise dos resultados, Santos concluiu 

que os usuários que realizaram a busca atribuindo os pesos de acordo com suas necessidades, 

ou seja, de forma manual, obtiveram um melhor índice de monitores adequados, permitindo 

uma melhor colaboração entre os alunos. 

O segundo experimento realizado por Santos teve como objetivo avaliar o protótipo 

de software Delta SR através de um agente avaliador, que foi desenvolvido e acoplado ao AVA 

Moodle para medir a qualidade da colaboração entre os usuários. O agente avaliador capturou 

as informações quantitativas do protótipo Delta e mensurou o nível de colaboração entre os 

usuários. O desempenho foi comparado em três ambientes, registrando-se a participação de 60 

alunos: turma sem utilizar o SR, utilizando o SR com configuração automática e utilizando o 

SR com alteração manual dos pesos. Para medir a colaboração através do agente avaliador, 

Santos realizou o somatório das atividades colaborativas (média de mensagens, média de 

amigos, média de tarefas resolvidas, média de post, média de acesso a plataforma), dividindo-

o pela quantidade das atividades médias pendentes (tarefas, lições, chats e questionários). A 

figura 2 exibe a comparação dos resultados obtidos no experimento. 
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Figura 2 - Resultados capturados pelo módulo avaliador 

Fonte: Santos (2012) 

 

O resultado final do experimento revelou um índice de 32,22% maior de desempenho 

dos alunos no nível de colaboração, quando utilizaram o software Delta na calibração 

automática. Os alunos que utilizaram o software Delta, calibrando os critérios de pesos 

manualmente, apresentaram uma elevação do índice para 64,13% em relação aos alunos que 

não utilizaram o sistema de recomendação. Santos concluiu afirmando que o sistema para a 

recomendação de pessoas (monitores) Delta, comprovou benefícios significativos para a 

melhoria da aprendizagem colaborativa em AVA’s. 

2.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

Esse capítulo apresentou revisão na literatura evidenciando estudos sugerem a adoção 

de sistemas para a recomendação de pessoas em ambientes educacionais virtuais. Conclui-se 

que conhecer o perfil psicológico dos alunos para gerar recomendações de acordo com a 

afinidade da personalidade/temperamento, pode fazer com que as interações entre alunos sejam 

satisfatórias e, com isso, a qualidade da colaboração entre os discentes apresente melhorias.  
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Neste capítulo serão discutidos os trabalhos relacionados que trataram problemas 

similares a essa pesquisa.  Os trabalhos apresentados a seguir apresentam propostas que se 

encaixam neste trabalho para melhorar a qualidade da aprendizagem colaborativa. Portanto, 

serão apresentados e discutidos os seguintes trabalhos: o trabalho de mestrado de Cicero Quarto 

(2006), visou inferir fatores socioafetivos para serem usados nos ambientes colaborativos de 

aprendizagem; o trabalho de Patrícia Jaques (2008), que realizou estudos para inferir e 

comparar as emoções dos alunos em um ambiente educacional virtual; o trabalho de Teresa 

Prola (2003), que propôs  a construção de um ambiente educacional que privilegiava a 

colaboração como forma  de interação e o trabalho de Almeida et al. (2011), que desenvolveu 

uma ferramenta para a formação de grupos de pessoas de acordo com a semelhança do caráter 

dos membros do grupo. 

Outros trabalhos, como Jagadish (2014), que abordou técnicas do algoritmo de 

agrupamento k-Nearest Neighboor (K-NN) para a formação de grupos de pessoas no ambiente 

Moodle, e o trabalho de Kardan (2014), que aplicou o algoritmo de agrupamento K-Means para 

criar grupo de estudantes de maneira satisfatória, serviram como embasamento teórico para este 

trabalho.   

3.1 TRABALHO DE MESTRADO CÍCERO QUARTO 

Quarto (2006) propôs, em seu trabalho de mestrado, inferir fatores socioafetivos que 

pudessem ser adotados em ambientes colaborativos de aprendizagem. Sua pesquisa objetivou 

definir uma metodologia adequada para ampliar a colaboração entre os estudantes. Quarto se 

baseia na afirmação dos autores De Brito; Pereira (2004) que citam a necessidade de adotar e 

considerar elementos de comunicação, cooperação e coordenação em ambientes colaborativos 

de aprendizagem. O Quadro 5 demonstra os fatores socioafetivos determinantes abordados na 

pesquisa. 

Quadro 5- Distribuição dos fatores socioafetivos correlacionados entre si 

FATORES SOCIOAFETIVOS 

CORRELACIONADOS POR GRUPO 

FATORES SOCIOAFETIVOS     

DETERMINANTES 

Capacidade de cooperação; 

Curiosidade; 

Capacidade de Cooperação 
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 Espírito de equipe 

Liderança; Autoconfiança; 

Proatividade; Respeito pelo outro; 

Responsabilidade; 

Motivação; Alegria; Desinibição; 

Interesse; Simpatia; Tolerância; 

Personalidade 

Personalidade e Liderança 

Conhecimento de outros participantes;  

Afinidade social; Empatia 
Afinidade Social 

Afinidade com o conteúdo de ensino;            

Habilidade cognitiva; Profissão 
Habilidade Cognitiva 

Tamanho do Grupo Tamanho do Grupo 

Fonte: Quarto (2006) 

3.1.1 Experimento e conclusão 

No experimento realizado, Quarto (2006) objetivou averiguar a capacidade de 

cooperação entre os alunos que eram membros de um mesmo grupo de pesquisa. O 

planejamento da pesquisa ocorreu da seguinte forma: 

a) Uma temática foi adotada dentro do estudo da disciplina de Física III (Eletricidade) da 

turma 303 (ensino médio) do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão 

CEFET/MA, para a elaboração de um texto entre 3 grupos de alunos; 

b) O primeiro grupo continha 10 alunos com perfis de temperamentos afins. O segundo 

grupo, também composto por 10 alunos, foi formado com perfis antitéticos e o terceiro 

grupo, formado por 11 alunos, com perfis aleatórios;  

c) Disponibilizou-se uma plataforma virtual de ensino-aprendizagem para a utilização de 

um editor de texto e chat para comunicação. 

Após a realização do experimento, Quarto concluiu que o fator capacidade de 

cooperação pode ser aplicado para avaliar a intensidade da participação e cooperação dos alunos 

em ambientes virtuais de ensino. Portanto, Quarto afirma que a afinidade social foi 

determinante para que as interações entre os alunos pudessem acontecer de maneira satisfatória. 
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Quarto conclui afirmando que os fatores da personalidade podem ser utilizados para a formação 

de grupos, pois dessa forma, pessoas com perfis de liderança agregam objetivos comuns à 

aprendizagem e organizam as interações entre os estudantes. 

3.2 TRABALHO DE PATRICIA JAQUES 

O artigo apresentado por Patrícia Jaques no XIX Simpósio Brasileiro de Informática 

na Educação (SBIE 2008) descreveu um estudo sobre uma avaliação empírica de um modelo 

afetivo com alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Tratou-se da avaliação de um modelo 

afetivo cognitivo, baseado na estrutura Cognitiva de Emoções de Ortony, Clore e Collins 

(Ortony et al., 1988). Este modelo, também denominado OCC, visa esclarecer o processo 

cognitivo que provoca 22 tipos de emoções. Foram inferidas as emoções de estudantes a partir 

de suas escolhas e ações em um ambiente educacional web.  

A pesquisa realizada por Jaques também comparou o seu estudo empírico de inferência 

de emoções, com um modelo afetivo, implementado pela ferramenta X-BDI [Móra et al., 1998]. 

Esta ferramenta é fundamentada em um módulo cognitivo de agente, sendo baseada na 

abordagem BDI (do inglês Belief-Desire-Intention – Crença-Desejo-Intenção). A abordagem 

BDI enxerga um sistema como um agente racional, apresentando motivação e estados de 

informação (Rao; Georgeff 1991). A abordagem BDI foi utilizada para a criação da mente do 

agente Pat, possibilitando a comparação dos modelos nos experimentos realizados.  

3.2.1 Estratégia para modelar as emoções do aluno 

O trabalho de Jaques (2008) focou o reconhecimento das emoções, alegria, tristeza, 

satisfação, frustação, gratidão, raiva e vergonha, baseados no modelo OCC (Ortony et al., 

1988). Para modelar as emoções dos alunos, Jaques determinou que era necessário verificar 

quando um evento era desejável ou indesejável em um ambiente educacional e quando o aluno 

ficava agradado ou desagradado nas situações em que os eventos ocorriam de forma desejável 

ou indesejável. Jaques então definiu as seguintes estratégias: 

1) Exemplos de eventos que podem disparar uma emoção no ambiente 

educacional: “o aluno não realizou a tarefa e o aluno forneceu uma resposta incorreta 

para um exercício”; 

2) Medir os objetivos dos alunos para saber se o evento foi desejável ou não: 

neste caso, Jaques optou por se basear na pesquisa de Ames (1990) que considera duas 
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possibilidades de escolha dos alunos para se engajar na execução das atividades. Para 

Ames, alunos podem possuir objetivos orientados ao desempenho, isto é, quando o 

aluno acredita que o desempenho é importante e que é preciso mostrar capacidade e 

objetivo orientado à aprendizagem, situação na qual os alunos tendem a desenvolver 

novas habilidades, procuram compreender seus trabalhos e estão dispostos a descobrir 

novos saberes. A extração dos objetivos dos alunos deu-se através da aplicação do 

questionário “Motivated Strategies for Learning Questionnaire” (MSLQ) (Pintrich 

1991). Este questionário foi aplicado através do sistema web, no primeiro acesso 

realizado pelo aluno;  

3) Medir a desejabilidade do evento, ou seja, quando o aluno apresenta 

satisfação ou insatisfação em determinado evento: um evento é tido como desejável 

por parte dos alunos, quando seu objetivo é alcançado e indesejável quando algum 

evento impede a conclusão de seus objetivos.  

3.2.2 Resultado da avaliação do modelo 

Para mensurar a avaliação do modelo de emoções, Jaques (2008) optou por utilizar a 

abordagem direta, isto é, utilizou medidas confiáveis das emoções dos alunos através da 

aplicação de questionários e comparou com os dados inferidos com um agente de software. A 

obtenção dos dados do modelo deu-se através da abordagem desenvolvida por Conati (2004) e 

aplicada em Conati; Mclaren (2004), sendo esta abordagem desenvolvida para ser utilizada em 

modelos afetivo cognitivos. Para o experimento, Jaques adaptou o sistema para que uma janela 

do tipo pop-up fosse exibida aos alunos automaticamente, possibilitando registrar suas emoções 

em duas situações: (i) quando o usuário não relatar suas emoções por um longo período; (ii) 

quando o modelo afetivo detectar emoções atípicas para o aluno. Jaques afirma que, apesar do 

desconforto apresentado pelos alunos devido à alta frequência do aparecimento da janela pop-

up, não foram evidenciados níveis de insatisfação por parte dos alunos no experimento. 

Portanto, Jaques conclui que o uso contínuo de uma janela pop-up para inferir as emoções do 

aluno não interfere na avaliação do modelo afetivo.  

O experimento foi realizado com 24 alunos da 7º série, com idades entre 12 e 19 anos, 

em uma escola de ensino fundamental e médio da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Foi 

utilizada a plataforma de aprendizagem web JADE (Silveira; Viccari, 2002). Os alunos foram 

informados que, ao utilizar o ambiente JADE, duas caixas de diálogo seriam exibidas para o 

relato de suas emoções. A primeira caixa de diálogo é do tipo permanente, e foi preenchida a 
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toda nova emoção apresentada pelo aluno. Já a segunda caixa de diálogo, do tipo pop-up, foi 

exibida ao aluno a cada 10 minutos e após o surgimento de eventos que poderiam gerar novas 

emoções.    

Jaques afirma que os resultados apresentados no experimento revelaram que a 

avaliação indireta, utilizada através da aplicação do agente Pat, revelou que a informação 

fornecida por este modelo afetivo é muito próxima às emoções reais dos alunos e demostrou 

táticas afetivas apropriadas para a melhoria do aprendizado dos alunos. Entretanto, a avaliação 

direta, modelo proposto por Jaques, demonstrou ineficiência para mensurar as emoções 

negativas, motivo pelo qual, Jaques acredita que houve falhas no protocolo de aplicação do 

experimento como: a falta de obrigatoriedade da janela pop-up; o uso da janela pop-up com o 

tipo modal, ou seja, janela que bloqueia o acesso a outras janelas enquanto não for finalizada;  

a falta de concepção do termo emoção por parte dos alunos, pois os mesmos apresentaram um 

conceito bastante simplista de emoção. Jaques conclui afirmando que o modelo BDI é uma 

ferramenta conveniente para a implementação de modelos afetivos de usuário, pois permite 

conhecer as razões que geraram as emoções do aluno. 

3.3 TRABALHO DE TERESA PROLA 

Teresa Prola (2003) realizou estudos para desenvolver um ambiente educacional que 

promovesse a colaboração através das interações entre os alunos. Para isso, Prola desenvolveu 

um agente pedagógico animado com a finalidade de realizar interações com os alunos em um 

ambiente educacional colaborativo. Ela realizou uma experiência com os alunos de graduação 

que cursavam a disciplina Algoritmos e Programação do curso de Informática da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), através da qual obteve fatores importantes para a 

adaptação de um ambiente educacional que promovesse a interação.  

Para o experimento, Prola estudou os logs dos chats e analisou a cooperação entre os 

alunos através de uma ferramenta que rastreava as mensagens trocadas em uma sessão de chat. 

Então, Prola aplicou a seguinte metodologia: a) utilizou um sistema que rastreou as mensagens 

trocadas em uma sessão de Chat e dessa forma, conseguiu obter as características sociais de 

estudantes no momento das interações e b) comparou os resultados obtidos entre os perfis dos 

alunos. Para minerar e extrair as palavras presentes nas sessões dos chats, Prola utilizou um 

dicionário léxico, desenvolvido por Jaques (1999), para filtrar todas as palavras referentes à 

cooperação.  
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As análises das conversas no chat possibilitaram classificar o comportamento do aluno 

em relação à sua participação como: Interessado, Participativo e Colaborativo. De acordo com 

Prola, estas características foram relevantes para a modelagem e implementação do agente 

pedagógico que possuiu a função de auxiliar no aprendizado do aluno, promover as interações 

e relacioná-las com o conteúdo proposto. 

Prola finaliza sua pesquisa afirmando que grupos de estudantes devem ser formados 

por pessoas que possuem perfis socioafetivos semelhantes pois, desta maneira, existirá 

facilidade nas interações entre os discentes e consequentemente melhores colaborações em 

ambientes virtuais de ensino.  

3.4 CRIAÇÃO DE GRUPOS DE APRENDIZAGEM EM REDES SOCIAIS ATRAVÉS DA 

AFINIDADE SOCIAL 

Almeida et al. (2014) desenvolveram uma ferramenta para a criação de grupos de 

pessoas através da afinidade social utilizando a classificação caracterológica de Roger Verdier 

como em Lopes Filho et al. (2014). O objetivo dos pesquisadores consistiu em definir o tipo 

social ou caráter dos indivíduos para criar uma comunidade virtual e presencial que 

potencializasse a formação de grupos de trabalhos no meio acadêmico, comercial ou 

empresarial. Assim sendo, o questionário caracterológico Roger Verdier foi aplicado na rede 

social Facebook sem a necessidade de profissionais da área psicologia. Após a aplicação do 

questionário os indivíduos foram divididos em grupo de pessoas de acordo com seu perfil 

social. 

Para a avaliação da ferramenta, Almeida et al. (2014) propôs três temáticas para três 

diferentes trabalhos, onde, cada trabalho valia 10 pontos. Participaram 36 alunos do curso de 

sistema de informação da Universidade Ceuma. O objetivo principal dos testes consistiu em 

averiguar a capacidade de cooperação entre os membros dos diferentes grupos formados, assim 

como, se as formações de grupo de pessoas afins possuem melhores resultados nos testes em 

relação aos grupos formados por pessoas de forma espontânea.  

Após a aplicação do questionário caracterológico Roger Verdier na rede social 

Facebook, os indivíduos foram recomendados a fazer novas amizades com pessoas de acordo 

com a semelhança do caráter, desse modo, os experimentos revelaram que grupos formados 

pela afinidade social apresentaram melhores desempenhos, pois nesses grupos, houve melhoria 

na comunicação e nas interações entre os membros dos grupos. A conclusão dos experimentos 
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possibilitou que os autores Almeida et al. (2011) afirmassem que: “...grupos de trabalhos 

podem realizar trabalhos com mais eficiência que outros grupos formandos de modo 

espontâneo ou de temperamentos opostos”. 

3.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Verifica-se, de acordo com os estudos realizados neste trabalho, que é de extrema 

importância a adoção de sistemas para a recomendação de pessoas em ambientes educacionais 

virtuais. Conhecer o perfil psicológico dos alunos para gerar recomendações de acordo com a 

afinidade da personalidade/temperamento, pode fazer com que as interações entre alunos sejam 

satisfatórias e, com isso, a qualidade da colaboração entre os discentes apresente melhorias. 

Diante disso, faz-se necessário a elaboração de um modelo que possibilite a criação de uma 

ferramenta de software para o mapeamento da personalidade/temperamento dos discentes para 

gerar recomendações pela afinidade e pelo o contexto dos usuários. 
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4 AFFINITY: UMA FERRAMENTA PARA A RECOMENDAÇÃO DE PESSOAS 

NA EAD 

A revisão da literatura realizada neste trabalho evidenciou que discentes sentem-se 

isolados devido à pouca interação que possuem com colegas de turma nos cursos EaD. Além 

disso, o estudo em grupo e o trabalho em equipe ocorrem muitas vezes sem qualquer afinidade 

entre as pessoas. Este fato acontece devido à limitação existente nos cursos virtuais a distância 

que quase não propiciam o contato físico entre as pessoas, impedindo-as de se conhecerem.   

O software Delta, de autoria de Santos (2012), citado no capitulo 2.4.1, foi projetado 

com o propósito de melhorar a colaboração entre os alunos, através das recomendações de 

monitores. As recomendações mostraram-se eficientes, pois os contextos dos alunos eram 

levados em consideração no momento da realização de uma busca. No entanto, os fatores da 

personalidade/temperamento dos alunos não eram considerados pelo software Delta RM no 

processo de recomendação, sendo inclusive sugerido por Santos a adoção desses fatores em 

trabalhos futuros.  

Diante da necessidade de melhorar e estimular a colaboração entre os alunos que faz 

parte do modelo EaD, este trabalho estende o Delta, trazendo o contexto dos usuários estudado 

e utilizado por Santos (2012), para o desenvolvimento de um protótipo de software, intitulado 

Affinity, sendo capaz de gerar recomendação de pessoas (monitores e tutores). As 

recomendações fornecidas pelo Affinity levarão em consideração a 

personalidade/temperamento dos alunos e monitores, assim como, o contexto dos alunos 

mapeados no sistema Delta RM.  

Assim sendo, este trabalho pretende oferecer recomendações satisfatórias para os 

alunos da modalidade EaD, contribuindo para a melhoria do desempenho educacional dos 

alunos e da aprendizagem colaborativa na EaD.  

4.1 INVESTIGAÇÃO EXPLORATÓRIA  

Para compreender as necessidades dos usuários e compreender quais as características 

pessoais como por exemplo: extroversão; paciência; presença social e etc., deveriam serem 

consideradas no processo de recomendação, foi realizada uma investigação exploratória com 

docentes e discentes. Assim sendo, duas pesquisas foram realizadas com a aplicação de 

questionários, sendo a primeira pesquisa efetuada com professores e segunda com alunos. A 
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realização da pesquisa ocorreu entre maio e novembro do ano 2014, no Instituto Federal da 

Paraíba (IFPB), Campus Cabedelo, com anuência da direção de ensino, conforme apêndice A.  

Os questionários foram disponibilizados e respondidos através da ferramenta Google 

Forms (apêndices B e C), registrando-se a participação de 40 docentes e 100 alunos. Os 

participantes foram informados sobre o objetivo da pesquisa, seu caráter voluntário de 

participação e a completa confidencialidade dos dados coletados e por eles respondidos.  Os 

quadros 6 e 7 exibem respectivamente as perguntas elaboradas para os questionários docente e 

discente. 

Quadro 6 - Questionário docente 

01 
Você já realizou a divisão de um grupo de trabalho levando em consideração a 

personalidade dos membros do grupo? 

02 
Alguma vez você percebeu se algum aluno deixou de participar das atividades 

propostas em grupo devido à falta de afinidade social com os outros membros 

do grupo? 

03 
Você acharia interessante se os alunos utilizassem um sistema para 

recomendação de monitores e tutores, sendo considerada a 

personalidade/temperamento dos alunos no processo de recomendação? 

04 
Para você, seria mais interessante se os relacionamentos entre os alunos ocorressem 

através da semelhança da personalidade/temperamento ou das suas diferenças? 

05 Quais as características pessoais que você acharia interessantes para serem 

consideradas num processo de recomendação de pessoas (monitores)? 

Fonte: O próprio autor 

Quadro 7 - Questionário discente 

01 

 

Você já realizou algum trabalho ou pesquisa com um colega que possuía a 

personalidade/temperamento semelhante à sua? 

02 
 

Se sua resposta para a questão anterior foi "SIM" responda: a colaboração entre 

vocês ocorreu de forma satisfatória? 

 

03 

 

Você já perdeu o interesse em participar de trabalhos em equipe devido à falta de 

afinidade com os membros do grupo? 
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04 

Para você seria mais interessante se relacionar com pessoas que apresentam 

personalidade/temperamento parecida com a sua ou com pessoas opostas a você? 

 

 

05 

 

Quais características pessoais você acharia interessantes para serem consideradas 

num relacionamento com outros alunos? 

 

Fonte: O próprio autor 

4.1.1 Resultados das respostas docentes 

O resultado da pesquisa realizada com os docentes revelou que a grande parte dos 

professores entrevistados, ou seja, 75%, nunca havia realizado a divisão de grupos de pesquisa 

considerando a personalidade dos membros do grupo. Um dado interessante revelado pela 

pesquisa é que 77.5% dos professores percebeu, em algum momento, que alunos deixaram de 

participar de trabalhos em equipe por falta de afinidade social com os membros do grupo.  

92.5% dos professores acharam interessante a adoção de um sistema para a recomendação de 

monitores e tutores, considerando a personalidade/temperamento dos alunos, e 75% dos 

professores afirmaram que os relacionamentos entre os alunos devem acontecer através da 

semelhança de personalidades/temperamentos. Grande parte dos professores citaram, em suas 

respostas, que as características pessoais que deveriam ser consideradas num processo de 

recomendação através dos fatores da personalidade/temperamento seriam: “motivação”, 

“sociabilidade”, “paciência”, “liderança”, “extroversão”, “dinamicidade”, “disciplina”, 

“objetividade”, “experiência”, “intelecto” e “perseverança. 

4.1.2 Resultados das respostas discentes 

As respostas apresentadas pelos discentes revelaram que menos da metade dos alunos, 

isto é, apenas 43% dos discentes, participaram de grupos de trabalho ou pesquisa formados por 

colegas com personalidade/temperamento semelhantes. Entretanto, foi constatado que 86% dos 

alunos que participaram desses grupos sinalizaram que a colaboração foi satisfatória.  A 

pesquisa também revelou que 81% dos alunos perderam o interesse em participar de trabalhos 

em grupo, devido à falta de afinidade com os membros da equipe e que 80% dos alunos 

preferem se relacionar com pessoas que possuem personalidades semelhantes. Quando 

perguntado aos discentes, quais as características pessoais seriam interessantes para serem 

consideradas no relacionamento com outros alunos, as respostas mais comuns foram: 

“disposição para ajudar”, “extroversão”, “praticidade”, “ação”, “paciência”, “determinação” e 

“humildade”.  
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4.1.3 Análise da investigação exploratória 

Diante dos resultados apresentados nas pesquisas docente e discente, faz-se necessário 

o desenvolvimento de um sistema para a recomendação de pessoas (monitores) que considere 

aspectos da personalidade/temperamento. A pesquisa também demonstrou que a maioria dos 

entrevistados prefere se relacionar com pessoas que possuem personalidades afins, ou seja, 

personalidades que se assemelham. Para mapear, extrair e gerar a afinidade da 

personalidade/temperamento de cada aluno, optou-se pela utilização da classificação de 

Heymans (apud Justo, 1966), retratada na seção 2.3.4. Portanto, serão considerados para o 

desenvolvimento do modelo de recomendação pessoas nesse trabalho o contexto do usuário e 

a afinidade da personalidade/temperamento.  

4.2 DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO DO SISTEMA AFINNITY 

A descrição do domínio e os requisitos do protótipo Affinity foram elaborados de 

acordo com sugestões levantadas pelos professores e tutores do curso técnico a distância em 

segurança do trabalho do IFPB, campus Cabedelo. O trabalho de mestrado de Santos (2012), 

citado na seção 2.4.1, serviu como base para a utilização do contexto do usuário no sistema 

Affinity. 

O sistema possui um módulo de integração com um AVA, pois desta forma, os dados 

pessoais e contexto dos alunos serão extraídos e armazenados na base de dados do sistema 

Affinity. Os professores deverão ser capazes de escolher e definir quais os alunos estarão aptos 

para servir como monitores (especialistas) no sistema. Também poderão cadastrar, consultar, 

alterar e refazer o mapeamento da personalidade/temperamento dos alunos pelo sistema. No 

primeiro acesso ao sistema, o aluno deverá participar de forma obrigatória da avaliação 

pedagógica de Roger Verdier para definir seus traços de personalidade. Então, o sistema irá 

criar o perfil da personalidade/temperamento analisando as respostas da avaliação pedagógica 

Roger Verdier. Para pesquisar sobre um monitor, o aluno deverá informar o assunto no campo 

de pesquisa oferecido pelo sistema e definir o grau de importância dos elementos contextuais 

(disponibilidade, proximidade física, proximidade social, reputação e acessibilidade). Se o 

aluno optar por não escolher a prioridade dos contextos, o sistema calculará a prioridade dos 

contextos de forma automática, conforme a configuração escolhida pelos docentes. 

 Além dos graus de prioridade dos contextos definidos pelo usuário, o sistema deverá 

considerar também, monitores que possuem personalidade/temperamento afins com o aluno 
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que está solicitando ajuda. A ordem das recomendações geradas pelo sistema deverá ocorrer 

pela aptidão (grau dos contextos do usuário) e pela afinidade (pessoas com 

personalidades/temperamentos afins). Por se tratar de um sistema web, ele deverá fornecer uma 

forma de notificar os alunos monitores quando um aluno estiver necessitando de ajuda.  

Após a realização da descrição do domínio, foi feito o levantamento dos requisitos 

do sistema Affinity.  A definição dos requisitos, conforme apêndice D, estabeleceu o 

comportamento do sistema, permitindo que as interações entre o usuário e o sistema fossem 

adequadas e atendessem o propósito da utilização do software Affinity de acordo com o diagrama 

de caso de uso. 

4.2.1 Diagrama de caso de uso  

A figura 3 representa o diagrama de caso de uso com os atores que fazem parte do 

sistema, sendo eles: professor, aluno, monitor e o software Affinity. 

Figura 3 - Diagrama de caso de uso 

 

Fonte: O próprio autor 

O papel de cada ator é detalhado abaixo: 
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 Professor: Responsável por definir e cadastrar os monitores no sistema, atualizar 

os dados dos alunos e cadastrar a base de conhecimentos, isto é, definir o domínio educacional 

e os assuntos que servirão como palavra chave para a realização da consulta.  

 Usuário: Consiste em solicitar recomendações ao sistema, realizar a interação 

via chat com o monitor recomendado e avaliar a colaboração.  

 Monitor: Possui a responsabilidade de interagir com o aluno quando o sistema 

gerar a recomendação, ler e responder as notificações via e-mail.  

 Sistema de Recomendação: Define, processa e realiza todo o processo de 

recomendações. Atende o pedido de recomendação do usuário e ordena as recomendações 

conforme os critérios de aptidão e afinidade. Inicia o processo de interação entre o usuário e 

monitor. 

4.3 O MODELO PARA A RECOMENDAÇÃO DE PESSOAS AFFINITY 

O modelo Affinity proposto nesse trabalho foi baseado na revisão da literatura, no 

sistema de recomendação Delta RM, vide seção 2.4.1 e na análise da investigação exploratória 

citada na seção 4.1. A figura 4 apresenta o modelo Affinity para a recomendação de pessoas. 

Figura 4 - Modelo para a recomendação de pessoas Affinity 

  

Fonte: O próprio autor 
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Recomendação:  inicia o processo da recomendação de pessoas através da base de 

conhecimento e posteriormente verifica informações do contexto e da afinidade entre o 

solicitante e os monitores. Após o cruzamento das informações, gera a recomendação de acordo 

com o contexto e a afinidade da personalidade/temperamento dos usuários.  

Base de conhecimento: é responsável por manter as regras para a realização das pesquisas, 

armazenando os domínios/subdomínios educacionais e os assuntos que cada objeto educacional 

se refere nas disciplinas. Em resumo, a base de conhecimento verifica se o assunto solicitado 

para uma pesquisa é válido e posteriormente filtra a lista de monitores que estão aptos para 

serem recomendados.  

Contexto: contém as informações referentes ao usuário solicitante e do usuário monitor que 

realizará a interação. Essa fonte de dados serve para armazenar cálculos de dados específicos 

de um contexto em um determinado momento. Os elementos de contexto armazenados são: 

disponibilidade, acessibilidade, grau de experiência, grau de habilidade, reputação, 

proximidade social e proximidade física, descritos na seção 2.4.1. 

Afinidade: tem como objetivo realizar o mapeamento da personalidade/temperamento dos 

usuários. Considera os fatores do caráter emoção, atividade e repercussão para formar oito tipos 

de temperamentos: Instável, Melancólico, Líder, Social, Amorfo, Apático, Ativo e Fleumático, 

descritos na seção 2.3.4. Essa base de informação gera relacionamentos de pessoas que possuem 

afinidade da personalidade/temperamento. 

Monitores: armazena a lista de usuários definidos como monitores pelos docentes. Essa lista 

indicará ao sistema de recomendação os monitores aptos para cada pesquisa realizada pelos 

usuários, onde os dados serão cruzados e classificados de acordo com o índice da aptidão e da 

afinidade da personalidade/temperamento.  

4.4 ARQUITETURA 

Nesta seção será apresentada a arquitetura da aplicação, onde serão detalhados os 

componentes do sistema, suas propriedades internas e externas, assim como, a implementação 

e as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema.  A figura 5 apresenta o diagrama de 

componentes da arquitetura em alto nível do protótipo Affinity.                                       
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Figura 5 - Arquitetura do sistema 

 
 

Fonte: O próprio autor 

 

A arquitetura do sistema é baseada num modelo de 3 camadas (apresentação, 

modelo/negócio e persistência) com serviços de Log para gravar os registros importantes na 

utilização do ambiente e de Cache de Memória, agilizando o acesso aos dados, uma vez que os 

dados mais acessados são guardados diretamente na memória. Um acesso ao banco de dados 

somente é realizado caso o dado requerido não esteja na memória. 

A Camada de Apresentação é a camada responsável por oferecer a interface gráfica ao 

usuário, ou seja, nela ocorre a interação do usuário com o sistema. Os componentes que formam 

esta camada são descritos abaixo: 
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Admin.Jsp: componente que fornece uma interface gráfica especifica aos 

administradores do sistema. Os professores poderão cadastrar os alunos, realizar 

alterações, configurar os pesos dos critérios dos contextos e redefinir o mapeamento 

da personalidade/temperamento dos alunos. 

Avaliação.Jsp: componente do sistema que possibilita ao aluno participar da 

avaliação pedagógica de Roger Verdier através da interface do sistema para que 

sejam mapeados os traços da personalidade e o do temperamento dos alunos. 

Recomedações.Jsp: componente do sistema que permite aos alunos buscarem por 

monitores. Nesta interface os alunos escolhem a prioridade do contexto antes de 

realizar a pesquisa. 

Notificador de Recomendações: componente do sistema que notifica os monitores 

quando um aluno está necessitando de ajuda. 

A camada de Modelo/ Negócio é considerada como a camada lógica da aplicação. Os 

componentes definidos para esta camada são: 

Gerência de Alunos: este componente trata das regras para a administração de 

todos os alunos inseridos no sistema. Possui as fontes de dados como: dados 

pessoais, perfil e tipo de personalidade/temperamento de cada aluno.  

Base de Conhecimentos: mantém as regras definidas pelos professores para 

armazenar os domínios, subdomínios e assuntos a que cada objeto educacional se 

refere nas disciplinas.  

Processamentos de Recomendações: é responsável por gerar todas as 

recomendações que os usuários necessitam. As regras utilizadas no contexto do 

usuário e no mapeamento da personalidade/temperamento estão inseridas neste 

componente. 

Configurador: Possui as regras de configuração do sistema, tais como os pesos 

atribuídos pelos professores, quando a pesquisa é realizada na forma automática no 

sistema. 

Monitores: Parte lógica que mantém todos os monitores aptos para serem 

recomendados. Este componente mantém as regras que geram as recomendações 

pela aptidão e afinidade no sistema. 
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Web Service: Define as regras para elaborar o processo de notificação entre os 

monitores. 

A camada de persistência de dados é o repositório das informações armazenadas pelo 

sistema. A finalidade desta camada consiste em receber as requisições e os métodos da camada 

modelo/negócio para executar transações no banco de dados do sistema.  

4.4.1 Implementação e tecnologias utilizadas 

O software Affinity baseia-se no conceito de SaaS (Software as a Service) por fornecer 

aos administradores e usuários do sistema toda a infraestrutura necessária para a execução e 

manutenção do serviço, sendo seus custos relacionados à utilização dos recursos. A 

implementação da aplicação foi realizada através da plataforma de desenvolvimento Google 

App Engine (GAE).  

O GAE é uma plataforma de computação em nuvem e adota o modelo PaaS (Plataform 

as a Service) para o desenvolvimento e hospedagem de aplicações web na infraestrutura do 

Google. Ela virtualiza aplicações em múltiplos servidores, provendo hardware, conectividade, 

sistema operacional e serviços de software. Também são oferecidos uma série de serviços para 

o desenvolvimento das aplicações, inclusive as APIs Datastore, Memcache, Log4J e Java/JSP 

utilizados nesta aplicação, além de garantir disponibilidade de 99,95% do serviço on-line.  

A utilização do GAE é gratuita até um determinado nível de consumo de recursos. 

Tarifas adicionais serão cobradas pelo consumo adicional de recursos (armazenamento, banda 

de rede, ciclos de CPU, etc.) da aplicação. Caso seja necessário, o administrador do sistema 

poderá solicitar aumento nas cotas de utilização de memória, processadores, espaço de 

armazenamento, backup e outros serviços. As tecnologias utilizadas no desenvolvimento do 

protótipo consistiram de: 

 JavaServer Pages (JSP): É uma tecnologia que ajuda os desenvolvedores de 

software a criarem páginas web geradas dinamicamente, baseadas em HTML, XML 

ou outros tipos de documentos. Usa a linguagem de programação Java. Para 

implantar e executar JavaServer Pages, um servidor web compatível com um 

container servlet, como Apache Tomcat, Jetty ou Glassfish, é requerido. 

 JavaScript: é uma linguagem de programação interpretada. Foi originalmente 

implementada como parte dos navegadores web para que scripts pudessem ser 
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executados do lado do cliente e interagissem com o usuário sem a necessidade de 

passarem pelo servidor, controlando o navegador, realizando comunicação 

assíncrona e alterando o conteúdo do documento exibido. É atualmente a principal 

linguagem para programação client-side em navegadores web. 

 Ajax (acrônimo em língua inglesa de Asynchronous Javascript and XML, em 

português "Javascript Assíncrono e XML"): é o uso metodológico de 

tecnologias como Javascript e XML, providas por navegadores, para tornar páginas 

web mais interativas com o usuário, utilizando-se de solicitações assíncronas de 

informações. 

 Cascading Style Sheets (CSS): é uma linguagem de estilo utilizada para definir 

a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de marcação, como 

HTML ou XML. Seu principal benefício é prover a separação entre o formato e o 

conteúdo de um documento. 

 JQuery: é uma biblioteca JavaScript cross-browser desenvolvida para 

simplificar os scripts client-side que interagem com o HTML. Usada por cerca de 

55% dos 10 mil sites mais visitados do mundo, jQuery é a mais popular das 

bibliotecas JavaScript. 

 Java: Linguagem de programação orientada a um objeto. É compilada, portável 

e executada por uma máquina virtual. 

 Servlet: Classe Java usada para estender as funcionalidades de um servidor. 

Apesar dos servlets poderem responder a quaisquer tipos de requisições, eles 

normalmente são usados para estender as aplicações hospedadas por servidores 

web. Desta forma, eles podem ser imaginados como applets Java que rodam em 

servidores, em vez de rodarem nos navegadores web. 

 Web Service: é uma solução utilizada na integração de sistemas e na 

comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia, é possível que novas 

aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas 

desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Web services são 

componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados em formato XML. 

Cada aplicação pode ter a sua própria "linguagem", que é traduzida para uma 

linguagem universal, o formato XML. 
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4.5 UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROTÓTIPO AFFINITY 

A figura 6 presenta a tela inicial para o acesso ao sistema. Para que o aluno tenha 

acesso ao sistema é preciso que ele esteja previamente cadastrado em um AVA, onde será 

necessário informar o seu login (nome de usuário) e a sua senha. O sistema fará a verificação 

na base de dados do AVA para autenticar o acesso. 

 

Figura 6 - Tela de acesso ao sistema 

Fonte: O próprio autor 

Se o aluno estiver realizando acesso ao sistema pela primeira vez, então uma 

mensagem será apresentada, convidando-o a participar da Avaliação Pedagógica Roger 

Verdier. Ao apertar no botão OK, o sistema encaminhará o aluno para a avaliação pedagógica, 

no entanto, caso o aluno escolha a opção cancelar, o sistema irá retornar para a página inicial 

do login, conforme figura 7. 

Figura 7 - Convite para a configuração do temperamento

 

Fonte: O próprio autor 

O mapeamento da personalidade/temperamento acontecerá de forma automática no 

sistema, uma vez que o algoritmo irá analisar a combinação das respostas da avaliação e definir 
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o temperamento do aluno conforme os critérios descritos na seção 4.3.  Após a participação do 

aluno, o sistema informará a definição do seu tipo de temperamento, descrevendo suas 

características e indicando quais são os temperamentos com os quais possui afinidade. A 

interface principal do sistema é apresentada na figura 8. Nesta tela, o aluno poderá pesquisar e 

solicitar a ajuda dos monitores escolhendo o grau de prioridade dos contextos.  

Figura 8 - Interface Principal do Sistema 

 

Fonte: O próprio autor 

O processo de recomendações dos monitores ocorre em duas etapas. Na primeira 

etapa, o sistema procura, cruza as informações e gera internamente uma lista com os monitores 

que possuem o maior grau de aptidão, baseado no grau de prioridade definido pelo aluno 

solicitante. Na segunda etapa, o sistema seleciona os monitores que possuem afinidade de 

temperamento com o aluno que está realizando a busca e reordena o resultado da pesquisa, 

colocando os monitores com temperamentos afins no topo da recomendação. Se coexistir mais 

de um monitor com temperamento afim, o sistema irá reordenar o monitor com maior aptidão.  

Caso não exista nenhum monitor com afinidade com o aluno solicitante, o sistema apenas 

recomendará e ordenará os monitores pelo grau de aptidão. Portanto, o software Affinity sempre 

vai considerar a aptidão e a afinidade de temperamento na classificação e ordenação dos 

monitores.  

Ao escolher um monitor na lista de recomendações, o aluno poderá iniciar uma 

conversa com o monitor, caso esteja online e disponível, ou simplesmente deixar mensagens 
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através do chat disponibilizado pelo protótipo Affinity. Nas situações em que o monitor estiver 

off-line, as mensagens serão encaminhadas via notificação de e-mail. 

4.6 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou o protótipo de software Affinity. Foram identificadas as 

necessidades dos professores e alunos, analisando os critérios da personalidade/temperamento 

no processo de recomendação de monitores. Ocorreram estudos de caso com os professores 

para especificar e definir a arquitetura do sistema, assim como a implementação e as tecnologias 

utilizadas para o desenvolvimento do protótipo Affinity.  

Após a conclusão da modelagem e implementação do protótipo Affinity, foi possível 

realizar os testes para a avaliação e funcionamento do sistema, visando validar a hipótese 

principal deste trabalho, na qual se pressupõe que sistemas desenvolvidos para a recomendação 

de pessoas na EaD que consideram o contexto do usuário e a afinidade da 

personalidade/temperamento, podem contribuir para a melhoria do desempenho educacional 

dos alunos e da aprendizagem colaborativa nos ambientes virtuais de aprendizagem. 
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5 TESTES E AVALIAÇÃO DO AFFINITY 

 

Neste capítulo serão detalhados os experimentos para a avaliação do software Affinity, 

bem como o detalhamento dos resultados obtidos.  

Para a realização dos testes e avaliação do Affinity, foram realizados 2 experimentos. 

O primeiro experimento teve dois objetivos: a) avaliar o uso do sistema Affinity por meio de 

um questionário. Para isso, o Affinity foi integrado em um AVA para que os alunos pudessem 

fazer duas atividades propostas pelos professores de informática com a colaboração de 

monitores e tutores; b) verificar o desempenho dos alunos na realização das atividades. Nesta 

etapa foram comparadas as notas das duas atividades entre os alunos que usaram o sistema de 

recomendação com e sem afinidade. O laboratório de informática do IFPB foi disponibilizado 

para os alunos, possibilitando aos discentes manipular o sistema de recomendação para solicitar 

ajuda de monitores e tutores na realização das atividades proposta para este experimento. Ao 

final do experimento 1, um questionário foi aplicado (vide apêndice E) aos participantes para 

avaliar o processo de recomendação e colaboração. O segundo experimento teve como objetivo 

avaliar de forma automática o grau de satisfação e a quantidade de colaboração entre alunos, 

monitores e tutores. Para esta etapa, foram analisados os dados armazenados no registro de log 

do sistema Affinity, sendo comparadas as médias de mensagens, média de conversação e o 

percentual de satisfação dos alunos com os monitores recomendados. 

No período em que os experimentos foram realizados, o campus Cabedelo do IFPB 

possuía apenas uma turma da EaD com 49 alunos matriculados e que estavam cursando a 

disciplina de estatística aplicada I e Informática Básica, no curso técnico em segurança do 

trabalho. Portanto, além da participação dos alunos matriculados na EaD, para a avaliação do 

Affinity, foram convidados também os alunos das turmas dos cursos Integrados em Meio 

Ambiente e Integrado em Pesca, na intenção de ampliar a amostra para a realização dos 

experimentos.  

5.1 PERFIL DA AMOSTRA DO EXPERIMENTO 

A amostra para o experimento foi definida como uma amostra não probabilística, isto 

é, os resultados apresentados nesta pesquisa representam um indicativo da amostra selecionada, 

sendo necessária a realização de uma pesquisa mais ampla para a generalização dos resultados. 
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Participaram dos experimentos 80 alunos, sendo: 20 alunos do curso integrado em 

Meio Ambiente (1º ano), 20 Alunos do curso Integrado em Pesca (1º ano) e 40 alunos do curso 

técnico a distância (EaD) em Segurança do Trabalho (1º semestre).  

Os experimentos foram realizados entre fevereiro e abril do ano de 2015 com alunos 

que estavam matriculados no campus Cabedelo do IFPB.  

5.2 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE EDUCACIONAL PARA A REALIZAÇÃO DOS 

EXPERIMENTOS 

 Foram oferecidos aos participantes dois laboratórios de informática para a realização 

dos experimentos. O laboratório I de Informática foi designado para os alunos dos cursos 

integrados e subsequentes e o laboratório da EaD foi utilizado pelos alunos do curso técnico a 

distância em Segurança do Trabalho. 

O AVA utilizado no IFPB para os cursos oferecidos a distância foi o Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment). O Moodle é uma plataforma virtual livre, 

de código aberto e que oferece o gerenciamento de conteúdo educacional para cursos a 

distância. Os experimentos realizados nesta pesquisa ocorreram através da integração do 

sistema de recomendação Affinity com o AVA Moodle, onde as informações dos alunos 

participantes dos testes foram transferido do Moodle para o Affinity. 

Foi escolhida a disciplina Informática Básica (INFB) para a realização das atividades 

propostas nos testes e avaliação do Affinity. A disciplina INFB foi preferida porque era a única 

disciplina que fazia parte da grade curricular de todas as turmas participantes que participaram 

do experimento. Antes da realização dos experimentos, foi solicitado aos professores que 

escolhessem os monitores e tutores que participariam do experimento, sendo estes, cadastrados 

no sistema de recomendação Affinity. Os monitores são os alunos que incentivam, auxiliam no 

uso das ferramentas educacionais, dão informações e ajudar aos alunos resolver problemas 

específicos, já os Tutores, propõem atividades e facilitam a compreensão sobre assuntos 

abordados nos cursos e incentivam a interação entre os alunos para a realização das atividades 

em grupo, fóruns e chats (Hese, 2013). 

Foram escolhidos 20 monitores e 12 tutores, todos sendo classificados apenas como 

monitores. Também foram habilitados quatro monitores para cada um dos oito tipos de 

personalidade/temperamento, totalizado 32 monitores. A escolha dos monitores por parte dos 

professores foi condicionada aos alunos que já haviam cursado a disciplina INFB.  Nenhum 

aluno, monitor ou tutor foi cadastrado no software Affinity com o seu nome verdadeiro. Esta 
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medida visou evitar a intimidade na escolha dos monitores por parte dos alunos. Os monitores 

e tutores também foram orientados a não revelar seu nome verdadeiro para nenhum aluno.  

5.3 EXPERIMENTO 1: AVALIANDO O PROTÓTIPO AFFINITY ATRAVÉS DA 

PARTICIPAÇÃO DIRETA DOS USUÁRIOS 

O experimento 1 consistiu em avaliar o protótipo de software Affinity de acordo com 

as respostas apresentadas pelos os usuários no questionário de avaliação do sistema de 

recomendação. Então foi proposto aos alunos o desenvolvimento de duas atividades com 

temáticas específicas da disciplina INFB. Para a atividade 1, foi solicitado aos os alunos o 

desenvolvimento de uma dissertação sobre o tema Sistemas Computacionais no editor de texto 

Write da suíte LibreOffice. Uma nota simbólica foi dada a esta atividade considerando os 

critérios: harmonia no texto; coerência na exposição da temática; referencial teórico exposto e 

apresentação do texto. Na atividade 2, os alunos tiveram que desenvolver uma planilha, com o 

software LibreOffice Calc, para o controle de finanças pessoais. Como pré-requisito desta 

atividade, a planilha deveria conter funções matemáticas para automatização dos dados 

informados, gráficos e projeções que permitissem uma análise mais detalhada das finanças 

pessoais. Uma nota simbólica também foi atribuída como forma de avaliar o desenvolvimento 

desta atividade. 

Foram formadas duas equipes de alunos, denominadas grupo 1 e grupo 2 para a 

realização do experimento. A divisão em dois grupos ocorreu devido à limitação dos 

laboratórios de informática, que somente ofereciam 40 computadores para os alunos. Portanto, 

cada grupo era composto por 10 alunos do curso Integrado em Meio Ambiente, 10 alunos do 

curso Integrado em Recursos Pesqueiros e 20 alunos do curso a distância em segurança do 

trabalho, totalizando 40 alunos. Tanto o grupo 1, como o grupo 2, tiveram que desenvolver as 

duas atividades propostas, conforme descritas anteriormente, sendo que, a realização do 

experimento foi dividida em 4 etapas:  

Etapa 1: Nesta etapa foi solicitado a todos os alunos que fizesse o login no sistema Affinity, 

pois como seria o primeiro acesso ao sistema, a Avaliação Pedagógica Roger Verdier lhes seria 

apresentada e aplicada. Após a participação na avaliação, o software Affinity definiu o perfil da 

personalidade/temperamento dos alunos. 

Etapa 2 (Alunos pertencentes ao grupo 1): Na realização da atividade 1, os alunos do grupo 

1 foram orientados a escolher os monitores/tutores recomendados que possuíam afinidade de 
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personalidade/temperamento, ou seja, os alunos deveriam escolher os monitores/tutores 

recomendados e ordenados pela afinidade mais a aptidão. Já para a realização da atividade 2, 

os alunos do grupo 1 foram orientados a escolher os monitores somente pelo ranking da aptidão 

do contexto. Para esta atividade, as recomendações geradas por afinidade foram desabilitadas 

no software Affinity pelo docente. 

Etapa 3: Alunos pertencentes ao grupo 2: Nesta etapa, ocorreu o processo inverso para o uso 

do software Affinity pelos alunos pertencentes ao grupo 2. Para a realização da atividade 1, os 

alunos deveriam escolher monitores apenas pela aptidão, sendo que as recomendações por 

afinidade foram desabilitadas. Já para a realização da atividade 2, os alunos foram orientados a 

escolher os monitores de acordo com a afinidade mais a aptidão.  

Etapa 4: Para a última etapa do experimento foi disponibilizado um questionário (apêndice E) 

para ser aplicado no final das atividades, onde todos os alunos participantes do experimento 

responderam a perguntas referentes à satisfação com o uso do software Affinity. A análise das 

repostas do questionário possibilitou verificar se as recomendações oferecidas pelo Affinity 

foram satisfatórias, se aconteceram melhorias na colaboração entre os estudantes e se houve 

conflitos nas situações consideradas incompatíveis na tomada de decisão e nas escolhas por 

parte dos alunos e dos monitores/tutores. 

Duas formas foram utilizadas para avaliar o experimento 1: comparar os resultados 

das notas atribuídas pelos os professores nas atividades 1 e 2 aos alunos dos grupos 1 e 2 e 

analisar as respostas dos questionários referentes ao uso da ferramenta apresentadas pelos 

alunos dos grupos 1 e 2. Os alunos deveriam avaliar o monitor recomendado ao fim do chat, 

assinalando os conceitos: ótimo, bom, regular e ruim. 

5.3.1 Análise dos resultados do experimento 1 

A primeira análise realizada visou comparar os resultados das notas atribuídas pelos 

professores em relação às atividades 1 e 2 nos grupos 1 e 2. Esta análise possibilitou verificar 

se houve variações significantes na avaliação das atividades propostas aos alunos dos diferentes 

grupos, isto é, no desempenho dos alunos. Para isso, foi calculada a média aritmética das 

atividades 1 e 2 em cada grupo. As figuras 9 e 10 mostram os resultados obtidos neste estudo. 
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Figura 9 - Gráfico com a exibição das notas e média dos alunos do grupo 1 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 
 

Figura 10 - Gráfico com a exibição das notas e média dos alunos do grupo 2 

 
 

Fonte: O próprio autor 
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De acordo com os resultados apresentados, os alunos que realizaram a atividade 1, 

utilizando escolha de monitores com afinidade (grupo 1), apresentaram média superior de 

26.94% em relação aos alunos que realizaram a atividade 1 no grupo 2 (sem afinidade). Já na 

atividade 2, a média das notas dos grupos inverteu-se. O grupo 2, que utilizou recomendações 

por afinidade na atividade 2, apresentou média superior de 19.12% em relação ao grupo 1 na 

realização da atividade 2.  Portanto, de acordo com a análise dos resultados, os grupos de alunos 

que realizaram as atividades com monitores de personalidade/temperamentos afins 

demonstraram melhores rendimentos na realização das atividades propostas neste experimento. 

Em seguida foram averiguadas as respostas apresentadas pelos alunos no questionário 

aplicado após a utilização do software Affinity para a realização das atividades 1 e 2. Como 

descrito na seção 5.3, os alunos do grupo 1 realizaram a atividade 1 escolhendo os monitores 

recomendados pela afinidade da personalidade/temperamento mais a aptidão gerada pela 

escolha dos contextos e na atividade 2, os monitores foram recomendados somente pela aptidão. 

No grupo 2, os alunos tiveram que realizar a atividade 1 sem as recomendações de monitores 

por afinidade e para a atividade 2, os alunos escolheram os monitores recomendados pelo 

sistema através da afinidade de personalidade/temperamento mais a aptidão gerada pela a 

escolha dos contextos.  

No primeiro questionamento, o sumário das repostas pertencentes ao grupo 1 (vide 

apêndice E) revelou que 85% dos alunos afirmaram que os monitores recomendados pelo 

sistema Affinity colaboraram na realização das atividades propostas para o experimento. Porém, 

de acordo com 55 % dos alunos, os monitores recomendados para a atividade 1 foram os 

maiores colaboradores dos alunos, ou seja, os monitores recomendados pela afinidade e aptidão. 

No segundo questionamento, os alunos revelaram que 35 % dos conflitos existentes ocorreram 

com os monitores recomendados para a atividade 2 contra 10% dos monitores recomendados 

para a atividade 1. No terceiro questionamento, referente ao percentual de satisfação dos alunos 

em relação aos monitores, 75% responderam que o monitor recomendado para a atividade 1 

proporcionou mais satisfação do que o monitor recomendado para a atividade 2. No quarto e 

último questionamento, 85% dos alunos responderam que voltariam a utilizar o sistema Affinity.  

Os alunos do grupo 2 informaram, conforme sumário das respostas presente no 

apêndice E, que 85% dos monitores recomendados pelo sistema Affinity colaboraram para a 

realização das atividades propostas. 65% dos alunos disseram que os monitores recomendados 

na atividade 2, isto é, monitores recomendados pela afinidade e aptidão, colaboraram mais do 
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que os monitores que foram recomendados para a atividade 1.  45% dos alunos revelaram que 

os conflitos existentes foram apresentados pelos os monitores recomendados para a atividade 

1, contra 5% dos monitores da atividade 2. Quanto ao índice de satisfação dos monitores 

recomendados, 80% dos alunos se sentiram mais satisfeitos com os monitores recomendados 

para a atividade 2. O último questionamento demonstrou que 85% dos alunos voltariam a 

utilizar o sistema de recomendação Affinity.  

5.4 EXPERIMENTO 2: AVALIAÇÃO AUTOMATICA DO SOFTWARE AFFINITY 

ATRAVÉS DOS REGISTROS DE EVENTOS 

As interações que ocorreram entre os alunos, monitores e tutores foram armazenadas 

pelo “Registro de Logs” do Affinity. As informações gravadas no sistema foram: quantidade de 

mensagens realizadas no chat, tempo médio de duração nas conversas entre monitores, tutores 

e alunos e a média de satisfação dos alunos com os monitores. 

Assim sendo, o experimento 2 objetivou mensurar e comparar os dados de log 

armazenados pelo sistema para saber se houve ou não aumento na colaboração entre os 

estudantes nas situações em que os monitores foram recomendados, com ou sem afinidade de 

personalidade/temperamento. As informações que foram armazenadas no Affinity e que 

serviram como parâmetro para este experimento foram provenientes das interações que os 

alunos realizaram com os monitores e tutores, nos momentos em que solicitaram ajuda para a 

realização das atividades propostas no experimento 1.   

5.4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO EXPERIMENTO 2 

A figura 11 mostra o gráfico comparativo da quantidade média, por aluno, de 

mensagens realizadas no chat do sistema Affinity nas situações em que as interações ocorreram 

com afinidade e sem afinidade entre os alunos, monitores e tutores.  
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Figura 11 - Média de mensagens enviadas por alunos no chat 

 

Fonte: O próprio autor 

 

 

Alunos que realizaram contatos via chat com monitores recomendados por afinidade 

de personalidade/temperamento, apresentaram média superior de 61.41% no número de 

mensagens trocadas em relação aos diálogos que ocorreram entre os monitores e alunos sem a 

recomendação por afinidade. Assim que o aluno iniciava uma conversa com algum monitor ou 

tutor, o sistema registrava a hora inicial e a hora final para o chat. Então foi possível registrar o 

tempo de cada conversa. Foi constatado que o tempo médio de duração das conversas no chat 

também foi superior em 55.74% quando os diálogos ocorreram entre monitores, tutores e alunos 

com personalidade/temperamento afins, conforme figura 12. 

 Figura 12 - Tempo médio de conversação entre alunos e monitores 

 

 

Fonte: O próprio autor 
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A medição do índice de satisfação do Affinity deu-se após a utilização do chat entre o 

aluno e o monitor recomendado. No final de cada conversa, isto é, assim que a sessão do chat 

era finalizada, o aluno informava se o suporte educacional oferecido pelo monitor foi ótimo, 

bom, regular ou ruim. Os resultados são apresentados na figura 13. 

Figura 13 - Índice médio de satisfação dos alunos com os monitores 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Os resultados demonstraram que os alunos tiveram maior satisfação quando o suporte 

educacional foi oferecido por um monitor que possuía afinidade de 

personalidade/temperamento. O índice médio (IM) de satisfação “ótimo” foi de 55% nos 

relacionamentos com monitores afins. Quando os alunos utilizaram recomendações apenas pela 

aptidão, o IM “ótimo” caiu para 38%. O IM de satisfação “bom” foi sinalizado em 25% quando 

houve afinidade entre alunos e monitores e 9% nos casos em que os alunos se relacionaram 

apenas pela aptidão. Para os índices “regular” e “ruim” aconteceu a inversão dos valores 

percentuais. 10% dos alunos informaram que sua satisfação foi “regular” quando houve 

afinidade e 25% quando o relacionamento foi sem a afinidade. 10% dos alunos sinalizaram 

satisfação “ruim” nos relacionamentos afins, contra 28% dos alunos que se relacionaram apenas 

pela aptidão. 

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO  

Este capítulo detalhou os experimentos que foram realizados com o propósito de 

validar a hipótese central deste trabalho. No primeiro experimento foi utilizado um questionário 
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para a avaliação direta dos alunos. O segundo experimento utilizou os dados de log do sistema 

para mensurar a colaboração e a satisfação dos alunos no uso do sistema de recomendação 

Affinity. Os resultados obtidos através do primeiro experimento evidenciaram que as atividades 

propostas pelos professores apresentaram melhores notas quando os alunos interagiram com 

monitores ou tutores de personalidade/temperamento afins. Alunos também relataram que os 

monitores que possuíam afinidade de personalidade/temperamento ofereceram as melhores 

colaborações. O segundo experimento revelou que a quantidade média de mensagens trocadas 

entre alunos e monitores e o tempo médio das conversas foram superiores nas interações entre 

alunos e monitores com personalidades/temperamentos afins. O nível de satisfação, medido 

através da avaliação dos monitores ao final de cada conversa realizada pelos alunos no chat do 

sistema, revelou que os discentes se sentiram mais satisfeitos com monitores de 

personalidades/temperamento afins. 

Os resultados obtidos nos experimentos 1 e 2 asseguraram que sistemas para 

recomendação de pessoas em ambientes educacionais a distância, quando consideram a 

afinidade da personalidade/temperamento dos alunos, contribuem para a melhoria do 

desempenho educacional dos alunos e da aprendizagem colaborativa. 
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho teve a finalidade de proporcionar interações satisfatórias entre estudantes 

que estão inseridos no modelo de ensino a distância, contribuindo para a melhoria do 

desempenho estudantil e da aprendizagem colaborativa, por meio da elaboração e 

desenvolvimento de um sistema para a recomendação de pessoas, intitulado como Affinity. 

Antes da concepção do sistema de recomendação Affinity, foi feita a revisão da literatura, com 

o objetivo de compreender o processo de recomendação de pessoas e os critérios relevantes de 

sua personalidade, assim como, foi construído um modelo para a recomendação pessoas por 

afinidade. Entrevistas foram realizadas, com o propósito de modelar e definir a melhor forma 

de gerar recomendações, através de um software acoplado em ambiente virtual de 

aprendizagem. Os trabalhos relacionados também serviram como base para o desenvolvimento 

do processo de recomendações.  

6.1 CONTRIBUIÇÕES 

Portanto, o software Affinity mostrou-se eficaz na recomendação de monitores e 

tutores para estudantes, nas situações em que os alunos necessitaram de ajuda para resolver 

problemas específicos nos ambientes virtuais de aprendizagem. Com isso, é possível afirmar, 

baseado nos resultados obtidos dos experimentos, que as recomendações de monitores e tutores 

geradas pela afinidade da personalidade/temperamento, juntamente com a aptidão (contextos 

dos usuários), foram mais satisfatórias do que as recomendações fornecidas apenas pelo 

contexto dos usuários. Os níveis de colaboração entre os estudantes com 

personalidade/temperamentos afins também aumentaram, fazendo com que os alunos pudessem 

se relacionar melhor. A principal contribuição deste trabalho consistiu na criação do modelo 

para a recomendação de pessoas capaz de gerar interações satisfatórias, e com isso, contribuir 

para a melhoria da colaboração entre estudantes. Apesar de não ter sido abordado de forma 

direta neste trabalho, esta pesquisa também demonstrou que a sensação de isolamento 

enfrentada pelos alunos nas plataformas de ensino a distância pode diminuir, pois os alunos 

conseguiram encontrar pessoas para realizar as atividades propostas nos experimentos.  

Por fim, estas evidências são suficientes para comprovar a hipótese central desde 

trabalho, a qual diz que sistemas desenvolvidos para a recomendação de pessoas na EaD que 

consideram o contexto do usuário e a afinidade da personalidade/temperamento, podem 
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contribuir para a melhoria do desempenho educacional dos alunos e da aprendizagem 

colaborativa nos ambientes virtuais de aprendizagem. 

6.2 LIMITAÇÕES 

Dentre as limitações evidenciadas nesta pesquisa encontra-se o fato de poucos alunos 

terem participado dos experimentos, sendo necessária a realização de experimentos mais 

elaborados para a generalização dos resultados apresentados. Uma outra limitação apresentada 

neste trabalho, deu-se no momento do cadastro dos monitores no sistema, pois os docentes 

tiveram que escolher os monitores através do cruzamento de informações como notas, 

assiduidade e conhecimento do aluno monitor em determinados assuntos e neste caso, o sistema 

Affinity não ofereceu aos docentes a sugestão de monitores de forma automática. Os assuntos, 

conteúdos e a base de conhecimento também foram cadastrados manualmente pelos docentes, 

sem que o sistema oferecesse recomendações pelo desempenho dos monitores.  

6.3 TRABALHOS FUTUROS 

Para uma maior precisão do sistema de recomendação construído, sua aplicação e os 

testes abrangendo todos os cursos a distância de uma instituição de ensino seria de grande valia. 

A ampliação deste estudo geraria um software mais completo e preciso nas recomendações, 

pois com opiniões de um maior número de docentes e discentes envolvidos nas plataformas 

virtuais de ensino a distância, o sistema poderia ser generalizado. Para o aprimoramento do 

sistema Affinity planeja-se que este estudo seja complementado da seguinte forma: 

1) Utilização de sensores para mapear a emoção em tempo real dos alunos e sugerir 

monitores com perfis emotivos adequados em cada recomendação;  

2) Inclusão do sistema de “gamification” para os monitores e tutores mais bem 

avaliados pelos alunos; 

3) Melhoria do sistema de captura de elementos contextuais;  

4) Melhoria do diagnóstico dos alunos que precisam de recomendação;  

5) Geração de monitores de forma automática pelo próprio sistema; 

6) Definição dos domínios dos objetos educacionais de forma automática no sistema. 

7) Realizar experimentos com outros mapeamentos da personalidade humana. 
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APÊNDICE A – A carta de anuência para a Direção de ensino do IFPB 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

PARAÍBA - CAMPUS CABEDELO 

 

Departamento de Direção de Ensino 

 

Carta de Anuência 

 

Ilma. Sr. Prof.ª Turla Angela Baptista 

Diretora de Ensino do Instituto Federal da Paraíba Campus Cabedelo 

 

Solicitamos autorização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba Campus Cabedelo para a realização da pesquisa e experimento intitulada: " Affinity: um 

sistema baseado em contexto e afinidade para recomendação de pessoas em ambientes EAD " 

a ser realizada por Ernandes Soares Moraes com alunos dos cursos: Integrado em Meio 

Ambiente, Integrado em Recursos Pesqueiros, Subsequente em Meio Ambiente e Técnico em 

Segurança do Trabalho desse campus, sendo orientado pela Prof.ª Dra. Patrícia Cabral de 

Azevedo Restelli Tedesco. A pesquisa e o experimento serão objeto de estudo para a dissertação 

de Mestrado Profissional em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco. 

    Ressaltamos que os dados coletados preservarão a identificação dos 

participantes e que tais dados somente serão utilizados para a realização desse estudo.  
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Na certeza de contarmos com a colaboração e o empenho dessa Diretoria, agradecemos 

antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

(   ) Deferido           (   ) Indeferido    

 

______________________________________________                  

Ernandes Soares Moraes – Aluno  

______________________________________________ 

Profa. Dra. Patrícia C.A. Restelli Tedesco – Orientadora 

______________________________________________ 

Prof.ª Turla Angela Baptista – Diretora de Ensino – Siape: 1851613 

______________________________________________ 
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APÊNDICE B- Investigação Exploratória: Questionário Docente 

 

Questões da personalidade para a Recomendação de Pessoas em Ambientes de Ensino a 

Distância 

Esta pesquisa tem como objetivo coletar informações para o desenvolvimento de um 

protótipo de software que consiste na recomendação de pessoas em ambientes virtuais de 

aprendizado (EaD). O sistema desenvolvido terá a finalidade de ajudar alunos que utilizam 

ambientes virtuais de aprendizagem a encontrar pessoas quando necessitarem de ajuda para 

solucionar problemas específicos. O sistema oferecerá recomendação de pessoas baseado no 

contexto da busca e na afinidade da personalidade/temperamento. 

 

01 

 

Você já realizou a divisão de um grupo de trabalho levando em consideração a 

personalidade dos membros do grupo? 

                                                                             SIM          NÃO  

 

02 

 

Alguma vez você percebeu se algum aluno deixou de participar das atividades 

propostas em grupo devido à falta de afinidade social com outros os membros 

do grupo?  

                                                                             SIM          NÃO 

 

03 

 

Você acharia interessante se os alunos utilizassem um sistema para 

recomendação de monitores e tutores, sendo considerada a 

personalidade/temperamento dos alunos no processo de recomendação? 

 

                                                                             SIM          NÃO  

 

04 

 

Para você seria mais interessante se os relacionamentos entre os alunos 

ocorressem através da semelhança da personalidade/temperamento ou das suas 

diferenças? 

                                                                             SIM          NÃO 

 

05 

 

Quais as características pessoais você acharia interessante para ser consideradas 

num processo recomendação de pessoas (monitores)? 

 

 

 

 

Ressaltamos que sua identificação pessoal será mantida em total sigilo. Caso decida não 

participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo poderá fazê-lo.  
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APÊNDICE C- Investigação Exploratória: Questionário Discente 

 

Questões da personalidade para a Recomendação de Pessoas em Ambientes de Ensino a 

Distância 

Esta pesquisa tem como objetivo coletar informações para o desenvolvimento de um 

protótipo de software que consiste na recomendação de pessoas em ambientes virtuais de 

aprendizado (EaD). O sistema desenvolvido terá a finalidade de ajudar alunos que utilizam 

ambientes virtuais de aprendizagem a encontrar pessoas quando necessitarem de ajuda para 

solucionar problemas específicos. O sistema oferecerá recomendação de pessoas baseado no 

contexto da busca e na afinidade da personalidade/temperamento. 

 

01 

 

Você já realizou algum trabalho ou pesquisa com um colega que possuía a 

personalidade/temperamento semelhante à sua? 

                                                                             SIM          NÃO  

 

02 

 

Se sua resposta para a questão anterior foi "SIM" responda: A colaboração entre 

vocês ocorreu de forma satisfatória? 

                                                                             SIM          NÃO 

 

03 

 

Você já perdeu o interesse em participar de trabalhos em equipe devido à falta 

de afinidade com os membros do grupo? 

                                                                             SIM          NÃO  

 

04 

 

Para você seria mais interessante se relacionar com pessoas que apresenta 

personalidade/temperamento parecida com a sua ou com pessoas opostas a 

você? 

 

Prefiro me relacionar com pessoas que possuem personalidade parecida 

com a minha. 

 

Me relaciono melhor com pessoas que possuem personalidade oposta à 

minha. 

 

05 

 

Quais as características pessoais você acharia interessante para ser consideradas 

num relacionamento com outros alunos? 

 

 

 

 

Ressaltamos que sua identificação pessoal será mantida em total sigilo. Caso decida não 

participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo poderá fazê-lo.  
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APÊNDICE D- Requisitos do Sistema Affinity 

Requisitos funcionais (casos de uso) 

 

AUTENTICAÇÃO 

[RF001] Autenticar usuário 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que o sistema somente autentique os alunos 

que estão cadastrados em um ambiente virtual de aprendizado (AVA). 

Prioridade:   Essencial      Importante  Desejável 

Entradas e pré-condições: verifica se o aluno está cadastrado em um AVA. 

Saídas e pós-condição: a autenticação do usuário é realizada no sistema. 

CADASTRO 

 [RF002] Cadastrar monitores 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os professores cadastrem os alunos 

que estarão aptos a serem monitores 

Prioridade:   Essencial      Importante  Desejável 

Entradas e pré-condições: não tem. 

Saídas e pós-condição: o cadastro é realizado no sistema. 

[RF003] Cadastrar base de conhecimento 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os professores cadastrem a base de 

conhecimento para a realização das recomendações. 

Prioridade:   Essencial      Importante  Desejável 

Entradas e pré-condições: não tem. 

Saídas e pós-condição: o cadastro é realizado no sistema. 

ALTERAÇÃO 
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 [RF004] Alterar dados do aluno 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os professores alterem os dados 

cadastrais dos monitores.   

Prioridade:   Essencial      Importante  Desejável 

Entradas e pré-condições: não tem. 

Saídas e pós-condição: os dados cadastrais dos alunos são alterados no sistema. 

[RF005] Alterar pesos do contexto 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os professores alterem os pesos do 

contexto quando a busca for realizada de forma automática. 

Prioridade:   Essencial      Importante  Desejável 

Entradas e pré-condições: não tem. 

Saídas e pós-condição: o peso do contexto é alterado no sistema. 

[RF006] Alterar recomendações por afinidade 

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os professores alterem o sistema de 

recomendação para desabilitar as recomendações por afinidade 

Prioridade:   Essencial      Importante  Desejável 

Entradas e pré-condições: não tem. 

Saídas e pós-condição: recomendações por afinidade no sistema serão desativadas. 

INTERFACE 

 [RF007] Visualizar dados cadastrais dos monitores  

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os professores consultem os dados 

cadastrais dos alunos.  

Prioridade:   Essencial      Importante  Desejável 
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Entradas e pré-condições: não tem. 

Saídas e pós-condição: o professor consegue ter acesso aos dados cadastrais dos alunos no 

sistema. 

[RF008] Participar da avaliação pedagógica  

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que todos os alunos, no primeiro acesso 

ao sistema, participem da avaliação pedagógica. 

Prioridade:   Essencial      Importante  Desejável 

Entradas e pré-condições: o acesso ao sistema fica condicionado a participação do aluno na 

avaliação pedagógica. 

Saídas e pós-condição: o aluno consegue ter acesso ao sistema de recomendação. 

[RF009] Promover a recomendação  

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite sistema promova as recomendações com 

base no contexto escolhido pelo o usuário (grau de aptidão) e pelos traços de 

personalidade/temperamento afins. 

Prioridade:   Essencial      Importante  Desejável 

Entradas e pré-condições: não tem. 

Saídas e pós-condição: recomendações de pessoas serão geradas pelo sistema de acordo com 

a aptidão e pela similitude dos traços de personalidade/temperamento dos alunos. 

[RF010] Avaliar o índice de satisfação das recomendações  

Descrição do caso de uso: Este caso de uso permite que os professores avaliem se as 

recomendações geradas pelo sistema foram satisfatórias para os alunos. 

Prioridade:   Essencial       Importante  Desejável 

Entradas e pré-condições: não tem. 

Saídas e pós-condição: o acesso a base de interações é fornecido para os professores. 
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Requisitos não funcionais  

 

[NF001] Usabilidade  

Por ser um sistema que não será utilizado diariamente, o usuário não possui tempo 

disponível para aprender como utilizar o sistema. O sistema terá uma interface 

amigável ao usuário. 

Prioridade:   Essencial       Importante  Desejável 

[NF002] Notificação  

O sistema deverá prover um WebService para notificar os monitores para as novas solicitações 

de ajuda. 

Prioridade:   Essencial       Importante  Desejável 

[NF003] Hardware e Software 

O sistema deverá ser resistente a falhas de hardware, software e energia, devendo possuir uma 

disponibilidade acima de 97% do tempo, o que corresponde ao máximo de aproximadamente 

21 horas por mês, ou 10 dias por ano, também aproximado 

Prioridade:   Essencial      Importante  Desejável 

 

[NF004] Segurança 

O sistema deverá restringir o acesso das funcionalidades administrativas aos professores, bem 

como garantir a segurança dos dados armazenados.  

Prioridade:   Essencial      Importante  Desejável 

 

 



85 

 

APÊNDICE E- Questionário de Satisfação do Software Affinity 

 

Este questionário tem o propósito de avaliar o sistema de recomendação de pessoas 

Affinity. O objetivo desse questionário é verificar se as recomendações fornecidas pelo sistema 

foram satisfatórias e contribuíram para melhoria da aprendizagem colaborativa. Todas as 

informações fornecidas serão mantidas em sigilo e você não precisa se identificar. 

 

01 

 

Os monitores recomendados pelo sistema Affinity colaboraram na realização 

das suas atividades?  

 

Sim, ambos os monitores colaboraram da mesma forma. 

 

Sim, porém o monitor da atividade 1 colaborou mais do que o monitor 

recomendado para a atividade 2. 

 

Sim, porém o monitor da atividade 2 colaborou mais do que o monitor 

recomendado para a atividade 1. 

 

Não, nenhum monitor colaborou                                                                              

 

02 

 

Houve conflitos nas conversas realizadas entre você e os monitores das 

atividades 1 e 2?                                                                                        

 

Sim, somente no monitor da Atividade 1. 

 

Sim, somente no monitor da Atividade 2. 

 

Sim, com ambos monitores. 

 

Não 

 

03 

 

Você se sentiu mais satisfeito com o monitor que foi recomendado para 

atividade 1 ou o monitor recomendado para a realização da atividade 2? 

 

Monitor da Atividade 1 

 

Monitor da Atividade 2                                                                              

 

04 

 

Você voltaria a utilizar o sistema de recomendações Affinity nas ocasiões em 

que necessitasse de ajuda? 

 

Sim. 

 

Não. 
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Sumário das respostas Grupo 1 
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Sumário das respostas Grupo 2 
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