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Resumo 
 

Com a evolução tecnológica que vivemos, as maneiras de formar e qualificar as pessoas vêm 

se modificando, e diferem dos moldes tradicionais de ensino. O processo de ensino e 

aprendizagem ultrapassa as barreiras das escolas, universidades e centros de qualificação 

profissional. Neste novo paradigma, a educação a distância passa a ser uma modalidade de 

ensino cada vez mais presente nos lares e ambientes de trabalho. Dentro dessa nova realidade 

está o Ensino Colaborativo Auxiliado por Computador (do inglês CSCL - Computer 

Supported Collaborative Learning), um paradigma que pressupõe que alunos trabalhem em 

grupos, compartilhando conhecimento e ajudando uns aos outros na resolução de dúvidas e 

problemas que são comuns no processo de ensino e aprendizagem.  

 

No entanto, a tarefa de formar e acompanhar os grupos em ferramentas CSCL não é trivial. 

Existe uma quantidade muito grande de variáveis (tamanho, diversidade de conhecimento, 

tarefa, etc) que, não só influenciam na composição, mas também no comportamento desses 

grupos. Deste modo, o objetivo principal deste trabalho foi investigar técnicas para o 

desenvolvimento de uma ferramenta que possibilitasse o acompanhamento, a sugestão e a 

formação automática de pequenos grupos de aprendizagem baseados em informações de 

contexto dos usuários. Para isso, foi desenvolvida a Smart Chat Group, esta ferramenta é uma 

extensão da Smart Chat (Siebra et al., 2004), e usa uma sociedade de agentes inteligentes para 

fazer acompanhamento, sugestão e formação automática de pequenos grupos sociais de 

aprendizagem. Após a implementação da Smart Chat Group, foi realizado um experimento 

cujos resultados obtidos foram animadores, o que nos motiva a intensificar os estudos na área 

de formação de grupos em ambientes CSCL. 

 

 

Palavras-chaves: Aprendizagem colaborativa, Formação de grupos, Aplicações ciente de 

contexto. 

 



 - V - 

 
Abstract 
 

With the technological evolution experienced recently, teaching strategies are constantly 

changing and are different from what has been traditionally used. The teaching and learning 

processes overstep the boundaries of schools, universities and centers of professional 

qualification. In this new paradigm, Distance Education becomes a teaching modality more 

and more present in people’s homes and work environments. Within this new state of affairs, 

we find the concept of Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), a paradigm that 

presupposes that students work in groups, sharing knowledge and helping each other in the 

resolution of doubts and problems that are common in the teaching and learning process. 

 

However, the tasks of teaching and monitoring groups in CSCL tools are not trivial. There is a 

large number of variables (size, diversity of knowledge and tasks, etc.) that not only influence 

group composition but also participants’ behavior. In this light, the main objective of this 

work was to investigate mechanisms to allow the development of a tool to make possible the 

recommendation and automatic creation of small learning groups based in the context 

information of the users. To achieve this we have developed the Smart Chat Group, a tool that 

is a extension of the Smart Chat, it uses an intelligent agents society to recommend and 

automatically create small social learning groups. After the implementation of Smart Chat 

Group an experiment was accomplished where the obtained results were very promising, 

motivating further studies in the field of group recommendation in CSCL environments. 

 

 

Keywords: Collaborative Learning, Group Formation, Context-Aware Applications. 
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Capítulo 1 
 

1. Introdução  
 

Com a disponibilização e a popularização da Tecnologia da Informação (TI), o mercado 

globalizado passou a exigir profissionais com alto nível de qualificação. Essa demanda gerou 

a necessidade de criar novas formas de Educação e Treinamento, que fossem não apenas 

efetivas, mas que demandassem pouco tempo e deslocamento por parte dos educandos. A 

Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino que está inserida neste campo como 

aliada para enfrentar esses novos desafios (Niskier, 1999). Diferentemente das formas 

tradicionais de Educação e Treinamento, na EaD o contato entre educador e educando se dá 

de forma não presencial. A metodologia utilizada deve possibilitar que os conteúdos sejam 

tratados, organizados e disponibilizados de forma que os educandos tenham condições de 

aprender sem a presença do educador. 

 

A evolução das redes de computadores, principalmente a Internet, estimulou o 

desenvolvimento de pesquisas sobre ambientes computacionais que permitissem a prática de 

ensino/aprendizagem. No entanto, grande parte destes ambientes tinha o professor como 

elemento principal do processo de ensino/aprendizagem, ou seja, o objetivo era fornecer 

meios para que o professor pudesse disponibilizar conteúdos digitais para os alunos. Deste 

modo, havia pouca interação entre professor/aluno e aluno/aluno, o que ocasionava uma 

sensação de isolamento por parte destes últimos. Este tipo de ambiente para a EaD é 

classificado como não colaborativo, servindo apenas como repositório de conteúdos, onde a 

construção do conhecimento é feita de forma individual (Prol et. al., 2002). 

 

Atualmente, o foco das aplicações para EaD está principalmente em ambientes que 

possibilitem a construção do conhecimento a partir de atividades sociais. Neste tipo de 

ambiente, os alunos desenvolvem as atividades de forma coletiva. Deste modo, o objetivo é 

proporcionar um ambiente onde os alunos se sintam motivados a interagir com seus pares de 

tal forma que eles possam colaborar uns com os outros, no intuito de resolver uma atividade.  
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A formação de pequenos grupos é um mecanismo que pode contribuir bastante em ambientes 

de aprendizagem colaborativa. Quando os alunos trabalham em grupos, eles tendem a refletir 

sobre suas idéias e as de seus colegas, explanam suas opiniões, consideram e discutem as 

outras opiniões do restante do grupo (Barros et. al., 2002). Desta maneira, cada aluno adquire 

conhecimento individual através da interação colaborativa realizada em grupo.  

 

Colaboração em pequenos grupos é uma forma de aumentar consideravelmente as chances de 

um aprendizado mais efetivo (Daradoumis et al., 2002). No entanto, Dillenbourg et al. (1996) 

relatam que a composição de um grupo é uma tarefa bastante complexa devido ao número de 

variáveis (e.g., tamanho do grupo, nível de conhecimento, natureza da tarefa) inter-

relacionadas envolvidas nesta composição. Além da complexidade na formação do grupo, é 

também complexo fazer o acompanhamento dos grupos, pois os membros diferem em muitos 

aspectos, como, por exemplo, na forma de pensar, de sentir e de agir nas mais diversas 

situações (Moscovici, 2003). 

 

Assim, podemos concluir que ferramentas de aprendizagem colaborativa que se propõem a 

formar grupos de aprendizagem devem necessariamente oferecer mecanismos para 

acompanhar os componentes dos grupos. Os ambientes precisam ser inteligentes o suficiente 

para interpretar as informações que são particularmente relevantes ao grupo e ao próprio 

ambiente que está sendo utilizado para a realização de uma atividade colaborativa. 

Informações tais como a localização dos aprendizes, estado da atividade, e dispositivos de 

hardware (por exemplo, PDA- Personal digital assistants) utilizados para interação entre os 

usuários podem ser utilizadas para dar suporte tanto ao grupo de aprendizes como também aos 

professores durante o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Estas informações são classificadas por Brézillon (2002) e Dey (2001) como sendo 

informações de contexto. As informações de contexto podem ser utilizadas para caracterizar e 

interpretar a situação na qual um usuário (componente do grupo) interage com a aplicação em 

um dado momento (Brézillon, 2002). Por exemplo, no trabalho de (Yau et al.,2003) os alunos 

são munidos de dispositivos móveis (PDA) que são utilizados para monitorar as informações 

de contexto dos alunos, e a partir destas, a aplicação inicia a comunicação entre alunos e 

professores com objetivo de formar grupos de discussão, apresentação e sincronização de 

materiais entre os participantes. Desta forma, podemos perceber que  informações de contexto 
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podem ser bastante úteis em ambientes de aprendizagem colaborativa para alunos e 

professores. 

 

O trabalho aqui apresentado está inserido no contexto da aprendizagem auxiliada por 

computador - CSCL, mais especificamente, na área de acompanhamento, sugestão e formação 

automática de pequenos grupos on-line através das informações de contexto dos usuários.  

 

1.1. Objetivos 
 

O principal objetivo deste trabalho é construir uma ferramenta de aprendizagem colaborativa 

para a sugestão e a formação de pequenos grupos de aprendizagem, bem como o 

acompanhamento do desempenho de seus componentes. A idéia é oferecer ao professor 

mecanismo para acompanhamento, sugestão e formação automática de pequenos grupos de 

aprendizagem utilizando-se de agentes inteligentes, a fim de aumentar a melhoria do processo 

de ensino e aprendizagem em EaD. 

 

Para validar os estudos realizados neste trabalho, foi implementada a Smart Chat Group, uma 

ferramenta que é uma extensão da Smart Chat (Siebra et al., 2004). Esta ferramenta possui 

uma sociedade de agentes inteligentes que, a partir das informações de contexto dos usuários, 

fazem a sugestão, formação e acompanhamento dos pequenos grupos de usuários durante uma 

atividade colaborativa. Apesar de preliminares, os resultados obtidos com o experimento 

foram animadores, o que nos motiva a realizar novos estudos e experimentos para a melhoria 

da ferramenta. 

 

1.2. Estrutura da Dissertação 
 

Esta dissertação está estruturada em 6 capítulos, organizados da seguinte maneira: 

 

O capítulo 2 apresenta uma fundamentação teórica sobre colaboração e aprendizagem 

colaborativa. Nesse capítulo, será apresentado também exemplos de sistemas de 

aprendizagem colaborativa. Além disso, apresenta-se conceitos sobre aplicações cientes de 

contexto, e alguns exemplos de aplicações de aprendizagem colaborativa ciente ao contexto. 
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No capítulo 3, será apresentado um referencial conceitual sobre grupos sociais, os tipos de 

grupos e variáveis que são consideradas na sua formação. Será visto também exemplos de 

alguns sistemas colaborativos que usam a formação de grupos para auxiliar o processo 

aprendizagem em ambientes CSCL. 

 

No capítulo 4, apresenta-se a ferramenta de formação de grupos ciente de contexto, a Smart 

Chat Group. Nesse capítulo, é mostrada a modelagem, a implementação e suas principais 

funcionalidades. 

 

O Capitulo 5 apresenta o protótipo, e o experimento realizado em duas sessões colaborativas, 

bem como uma análise dos resultados obtidos. Também são mostrados os comentários e 

sugestões feitas pelos alunos que participaram dos experimentos. 

 

O Capítulo 6 apresenta as conclusões deste trabalho, bem como as dificuldades encontradas 

durante a sua realização. Mostra também as sugestões para trabalhos futuros que podem trazer 

melhorias para a Smart Chat Group. 
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Capítulo 2 
 

2. Colaboração e Aprendizagem 
Colaborativa 

 

O acesso cada vez maior às novas tecnologias de informação e comunicação vêm mudando os 

hábitos da sociedade no que diz respeito às formas de comunicação e expressão de idéias. 

Essas mudanças produzem impactos em todas as áreas, dentre elas podemos destacar a 

Educação. Atualmente, as redes de comunicação permitem a possibilidade não só de buscar 

informações, como também auxiliar o professor no processo de Educação a Distância, 

utilizando novos métodos de interação com o aluno, como participação em chats, listas de 

discussão, e videoconferências. 

 

Através dessas transformações, a sociedade atual vem se de deparando com novas situações, 

como por exemplo, a imensa quantidade de informações disponíveis, depois pelo fácil acesso 

a essas informações pelas as pessoas que possuem e dominam os recursos necessários para 

obter essas informações (Tijiboy et. al.,1999). O acesso a esta gama de informação permite 

que usuários, antes meros consumidores destes recursos, agora passem a produzi-lo.  

 

Diante deste novo paradigma, a Educação deve buscar novos meios para que os educandos 

possam tirar o melhor proveito desta nova forma de disseminação e construção do 

conhecimento. Ambientes virtuais de ensino (AVEs) passam a ser cada vez mais utilizados 

como forma de aperfeiçoamento e/ou construção de conhecimento pelos órgãos de Educação 

no país e no mundo. Através dos AVE’s é possível intermediar grupos de pessoas 

geograficamente distantes na geração e compartilhamento de conhecimento. Este ambiente 

(AVE’s) podem permitir também que educandos deixem a postura passiva, comum na sala de 

aula tradicional, e passem a ter uma postura mais ativa, de construtores de conhecimento em 

parceria com seus colegas e professores. 

 
O objetivo deste capítulo é apresentar uma visão geral sobre os componentes que fazem parte 

da essência do aprendizado colaborativo. Desta forma, serão apresentados algumas 

considerações e conceitos a respeito destes elementos que compõem o processo de 
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ensino/aprendizado, bem como ambientes virtuais de ensino que fazem uso destes elementos. 

Por fim será visto uma nova abordagem no desenvolvimento destes ambientes chamado de 

contexto computacional, e algumas aplicações que fazem uso deste conceito. 

 

Este capítulo está organizado da seguinte maneira: na seção 2.1 são apresentadas algumas 

definições de Colaboração; na seção 2.2 falamos sobre o Aprendizado Colaborativo; na seção 

2.3 são mostrados os sistemas de aprendizado colaborativo; na seção 2.4 são apresentadas 

algumas definições sobre contexto computacional e aplicações colaborativas que usam 

contexto. Finalmente, na seção 2.5 apresentamos as conclusões. 

 

2.1. Colaboração 
 

Quando pensamos em Colaboração, a primeira idéia que nos vem a mente é a de duas ou mais 

pessoas se ajudando na resolução de alguma tarefa. Teasley e Roschelle (1995) consideram 

que o processo de colaboração ou atividade colaborativa, pode ser vista como um 

engajamento mútuo dos participantes de forma coordenada com o objetivo de solucionar um 

determinado problema. 

 
Em uma atividade colaborativa, as pessoas se comunicam, trocando idéias a respeito da 

atividade, assumindo o compromisso de buscar soluções de como resolvê-la. Na colaboração 

é importante que pessoas trabalhem conjuntamente em um ambiente compartilhado, 

independentemente de ser presencial ou virtual. Colaborando, as pessoas podem identificar 

inconsistências no raciocínio umas das outras, e podem juntas discutir e chegar a soluções 

mais criativas para uma tarefa ou atividade.  

 
No entanto, para obter as vantagens do trabalho colaborativo (Gerosa et. al., 2003) destaca 

que deve-se ter um esforço adicional para a coordenação das pessoas envolvidas no processo 

colaborativo. Sem coordenação, há possibilidades das pessoas se envolverem em tarefas 

conflitantes e repetitivas, e desta forma, é necessário que haja uma coordenação entres as 

atividades para garantir uma colaboração eficiente (Raposo et. al., 1999). 

 
Segundo Fuks et. al. (2002) para colaborar, as pessoas precisam dialogar (se comunicar), 

organizar (coordenar) suas atividades, e trabalhar em conjunto em ambiente compartilhado 

(cooperar). Esses conceitos estão presente no modelo de colaboração 3C’s conforme podemos 
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ver na figura 2.1. Para o autor as trocas ocorridas durante o processo de comunicação geram 

compromissos que são gerenciados pela coordenação, que organiza e distribui as atividades 

que serão executadas pela cooperação entre as pessoas envolvidas na atividade colaborativa.  

Deste modo, o grupo recebe as informações que são geradas a partir dos eventos ocorridos 

durante o processo de comunicação, coordenação e cooperação. 

 

 
Figura 2.1 - Modelo de Colaboração 3C (Fuks et al., 2002) 

 

Quando esta atividade está inserida no contexto educacional, definimos como sendo uma 

atividade de aprendizagem colaborativa. No entanto, na literatura é freqüente nos depararmos 

com termos como aprendizagem colaborativa e aprendizagem cooperativa sendo tratados 

como sinônimos. Porém, existem diferenças entre os termos cooperação e colaboração que 

devem ser esclarecidas. Para Dillenbourg (1996), cooperação e colaboração podem ser 

conceituadas da seguinte forma: 

 

• Cooperação: Na cooperação a atividade é dividida em partes, e cada pessoa envolvida 

será responsável por uma das partes que compõe a solução do problema. Desta forma, 

uma atividade é dividida em sub-atividades independentes. Por exemplo, podemos 

citar um projeto de desenvolvimento de um projeto de software, onde as etapas são 

divididas em módulos e são pré-estabelecidas seguindo uma hierarquia, onde cada 

pessoa (ou grupo de pessoas) é responsabilizada pela realização de um módulo. Neste 

caso, todo o grupo é responsável pela informação produzida, mas cada membro é 

responsável por sua parcela de contribuição. 

 

• Colaboração: Na colaboração a atividade envolve engajamento mútuo dos 

participantes e esforço coordenado para solucionar um problema. Deste modo, a 
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atividade é executada (resolvida) de forma conjunta entre os participantes, não existe 

uma divisão de tarefas e responsabilidades. Por exemplo, as tarefas realizadas em 

editores colaborativos, onde um grupo de pessoas pode construir e editar um objeto 

conjuntamente, podendo ser um gráfico, um texto ou objeto qualquer. Neste caso, há 

uma área de trabalho comum, onde todos atuam e podem visualizar a atuação dos 

outros.  

 
Para provê colaboração é fundamental a forma de interação social. O processo de interação 

entre os participantes dos grupos possibilita não só a troca de pontos de vistas, bem como a 

necessidade de refletir sobre os diversos questionamentos frutos da interação. Para que haja 

interação é preciso disponibilizar mecanismos de comunicação para a transmissão de 

informação entres as pessoas envolvidas. Quando esta colaboração é realizada em ambientes 

virtuais, ela poderá ser executada de forma síncrona ou assíncrona. Para esclarecer melhor o 

entendimento destes conceitos, (Andrade et. al., 2001) faz uma breve descrição. 

 
• Interação síncrona: Uma interação síncrona ocorre em tempo real, ou seja, os 

participantes estão conectados simultaneamente em rede. Desta forma, eles poderão se 

comunicar uns com os outros em tempo real. 

 
• Interação assíncrona: Uma interação assíncrona os participantes poderão se comunicar 

sem a necessidade de conexão simultânea na rede. 

 
O que podemos perceber é que a colaboração possibilita alcançar resultados maiores do que 

os que seriam obtidos com a soma dos resultados de cada pessoa trabalhando isoladamente. 

Em resumo, uma atividade colaborativa tem o potencial de levar a decisões mais rápidas, 

melhores e a um custo menor. Quando esta atividade tem um fim educacional, vários 

benefícios são gerados tais como: reflexão e articulação, conhecimento compartilhado, e 

construção de novos conhecimentos. Assim, a próxima seção trata da questão da 

aprendizagem colaborativa e como melhor apoiá-la. 

 

2.2. Aprendizagem Colaborativa 
 

Para Dillenbourg (1999), a aprendizagem colaborativa pode ser definida com uma situação 

onde duas ou mais pessoas tentam juntas construir um processo de aprendizagem. Contudo, o 
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autor destaca que o simples fato de agrupar pessoas em uma sala de aula tradicional 

(presencial) ou em um Ambiente Virtual de Ensino - AVE, não garante que o processo de 

aprendizagem será efetivo. Neste caso, é importante prover meios para que haja o maior 

número de interações entre as pessoas.  

 
A aprendizagem colaborativa pode ser vista como um tipo de atividade social, onde estão 

inseridos aprendizes e professores, compartilhando e adquirindo conhecimentos (Barros et al, 

2002). A aprendizagem colaborativa objetiva dinamizar o processo de aprendizagem através 

de sistemas que implementem um ambiente de colaboração entre os usuários (professores e 

alunos). Quando esta atividade é realizada em ambientes computacionais, é chamada de 

Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL, do inglês Computer Supported 

Collaborative Learning).  Esta área de pesquisa tem por objetivo estudar o processo de 

aprendizagem em si, e com base nos seus achados, desenvolver ferramentas que facilitem e 

melhorem o processo de interação e colaboração entre os aprendizes.  

 

Na aprendizagem colaborativa, os aprendizes terão a possibilidade de trocar e negociar seus 

pontos de vista, o que envolve sempre o surgimento de conflitos entre os aprendizes. No 

entanto, Tedesco (2003) destaca que os conflitos podem ser usados para promover reflexão e 

articulação de conhecimento tácito, ajudando os aprendizes a gerar soluções mais refinadas, e 

promovendo um aprendizado mais efetivo. Além disto, outras competências e habilidades 

podem ser desenvolvidas em um ambiente de aprendizagem colaborativa, conforme destaca 

Prol e colegas (2002). 

• Conhecimento compartilhado: a valorização do conhecimento prévio, das experiências 
pessoais, línguas e traços culturais que os participantes (alunos e professores) trazem 
para as atividades de aprendizagem; 

• Autoridade compartilhada: autoridade compartilhada entre professores, alunos e 
especialistas; 

• Aprendizagem mediada: aprendizado mediado por facilitadores; 

• Valorização das diversidades e das diferenças: gênero, etnia, classe social, estilos e 
ritmos diferenciados de aprendizagem;  

• A Construção de significações e resignificações: construção e reconstrução de 
conhecimentos no processo de aprendizagem. 

 

O conhecimento compartilhado possibilita o aprendiz partilhar com os seus pares os 

conhecimentos adquiridos em outras situações de aprendizado. A aprendizagem colaborativa 

exige que alunos e professores tenham a mesma postura diante do processo de aprendizagem, 
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não existe a figura do professor dono supremo do conhecimento, a autoridade no processo é 

compartilhada por ambos. Além disso, aprender ou trabalhar colaborativamente possibilita o 

entendimento no sentido de que neste processo é preciso respeitar as diversidades e diferenças 

das outras pessoas, algo bastante peculiar principalmente se tratando de aprendizado mediado 

por computador.  Outro ponto importante é fato de não só aprender novos significados, mas 

de reconstruir ou refinar o que se aprendeu em outras situações a partir da cooperação de 

outros aprendizes. 

 

Diante desse conjunto de habilidades/Competências nos quais aprendizes e professores estão 

inseridos, pode-se destacar que todos os participantes de atividades colaborativas podem 

assumir posições construtivistas na produção do conhecimento. Os aprendizes poderão deixar 

de ser meros receptores e passarem a ser parte fundamental no processo de 

ensino/aprendizagem. De fato, projetar ambientes para a prática da aprendizagem colaborativa 

não é uma tarefa trivial, até mesmo por sua característica inerentemente disciplinar. 

 

De encontro a esse desafio, estudos relacionados com aspectos sociais, e técnicas de 

Inteligência Artificial (IA) vêm sendo utilizadas no desenvolvimento das aplicações CSCL 

devido ao grau de complexidade existente na natureza do domínio. O objetivo da IA é prover 

apoio inteligente (i.e. personalizado, e de acordo com o contexto do usuário) para os 

estudantes que estejam trabalhando sozinhos ou em grupo. Além disso, um outro produto da 

utilização de técnicas de IA em sistemas de CSCL é a produção de um feedback mais rápido e 

eficiente para os usuários (professores e alunos). 

 

Uma das técnicas de IA bastante utilizada no desenvolvimento de ambientes CSCL é uso de 

agentes inteligentes (Dillenbourg et al., 1999). A abordagem por agentes possibilita o 

desenvolvimento de diferentes raciocínios e a integração de várias ações para alcançar a 

solução de um determinado problema, bem como aprender nos conceitos (Marietto et. al., 

1997). Além disso, a utilização de agentes inteligentes é uma boa opção para reduzir o custo 

destes sistemas, pois eles favorecem a modularização, reuso e a evolução das aplicações. Os 

agentes inteligentes podem desenvolver as mais diversas funções no ambiente como, por 

exemplo, a representação de conhecimento, assistência pessoal, a mediação, bem como o 

transporte da informação. 
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Desta forma, pode-se perceber que o uso desta técnica pode ser bastante útil para o 

desenvolvimento destas aplicações. Pesquisas como (Rosatelli et al., 2000) e (Giraffa, 1999) 

fazem uso de agentes inteligentes, com objetivo de auxiliar os usuários (professores e alunos) 

em tarefas colaborativas. 

 

É correto afirmar que na aprendizagem colaborativa o conhecimento é visto como uma 

construção social e, por isso, o processo de ensino e aprendizagem é favorecido pela 

participação social em espaços que propiciem a interação, a colaboração e a avaliação (Prol 

et. al., 2002). Assim, pretende-se através do uso de técnicas como a abordagem de agentes 

inteligentes, que os ambientes de aprendizagem colaborativos sejam ricos em possibilidades 

de colaboração e propiciem o crescimento do grupo. Estes ambientes precisam oferecer 

espaços nos quais aconteçam as discussões entre os aprendizes na medida em que são 

explorados conceitos ou solucionados problemas. Na seção seguinte serão mostradas algumas 

aplicações que são utilizadas com o objetivo de auxiliar o processo de ensino/aprendizado em 

tarefas colaborativas. 

 

2.3. Sistemas de Aprendizagem colaborativa 
 
Em sistemas de aprendizagem colaborativa, o objetivo principal é fornecer um ambiente onde 

os alunos se sintam motivados a interagir com seus pares de tal forma que eles possam através 

da integração de esforços e compartilhamento de conhecimento, discussão de idéias e 

resolução de conflitos, solucionar problemas de maneira mais eficaz. Abaixo serão mostrados 

alguns sistemas de aprendizagem colaborativa que visa auxiliar tanto o professor como o 

aluno no processo de ensino/aprendizado. 

 

2.3.1. Synergo 
 
Synergo1 (Avouris et al., 2004) é uma aplicação distribuída cliente-servidor utilizada para 

análise de atividades colaborativa de resoluções de problemas. Sua principal funcionalidade é 

a construção de diferentes tipos de diagramas (entidade-relacionamento, flowcharts, mapas 

conceituais etc.). A construção dos diagramas é realizada pelos alunos de forma colaborativa e 

poderão ser analisadas posteriormente por alunos e professores do ambiente. A arquitetura do 

                                                 
1 (http://www.ee.upatras.gr/hci/synergo) 
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Synergo possibilita a colaboração síncrona entre os usuários, bem como a integração de 

análise de colaboração e ferramentas de visualização. 

 
O Synergo disponibiliza um ambiente gráfico (figura 2.2) compartilhado, do tipo WYSIWIS 

(What You See Is What I See). Nas interfaces WYSIWIS, o espaço de trabalho, que é 

compartilhado entre os membros do grupo, aparece igual para todos os participantes. Assim, 

se um membro fizer qualquer alteração no conteúdo da sua janela, o mesmo ocorrerá na janela 

de seus colegas. A proposta do ambiente é que as atividades sejam desenvolvidas por 

pequenos grupos de usuários (de 2 a 5 participantes). As interações são monitoradas, e 

arquivos de “Log” são gerados para futuras análises pelos usuários e pesquisadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 - Interface do Synergo (Avouris et al., 2004) 
 
A interface do Synergo disponibiliza uma ferramenta de chat onde participantes da sessão 

colaborativa podem discutir o desenvolvimento do diagrama antes de executar algum passo. O 

Synergo proporciona aos usuários a possibilidade de trabalhar com vários documentos com 

modelos diferentes, e colaborar com um ou vários usuários (conforme mostra a figura 2.3).  

 
O Synergo busca através das suas ferramentas facilitarem as atividades colaborativas em 

pequenos grupos de estudantes e oferecer aos professores mecanismo de monitoração das 

interações realizadas entre os participantes do ambiente.  
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Figura 2.3 - Interface do Synergo Multi-documentos (Avouris et al., 2004) 
 

2.3.2. OXEnTCHÊ-Chat 
 
A OXEnTCHÊ-Chat (Vieira et al. 2004) é uma ferramenta de classificação automática de 

diálogos educacionais. A ferramenta oferece tanto ao professor como ao aluno a possibilidade 

de enviar um feedback on-line da participação individual do aluno durante a sessão 

colaborativa no chat. Este feedback poderá melhorar as interações dos alunos, e 

conseqüentemente, sua aprendizagem (Vieira et al. 2004). A OXEnTCHÊ-Chat faz uso das 

redes neurais artificiais, e de árvores de decisão na classificação dos diálogos. 

 
A ferramenta é composta por dois módulos principais: O módulo do chat, e um módulo de 

análise de diálogos. A figura 2.4 mostra a interface do chat que é utilizada pelos alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.4 - Interface do OXEnTCHÊ-Chat (Vieira et al. 2004) 
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O módulo de análise é o responsável por toda a classificação dos diálogos, e pelo envio de 

relatórios para professores e alunos. No relatório do professor estão disponíveis informações 

como: tempo de duração do diálogo; número total de intervenções; número de participantes. É 

disponibilizada também a informação se o diálogo foi efetivo, e quais as habilidades de fala 

que levaram a essa classificação. Na figura 2.5 segue um exemplo do relatório enviado para o 

professor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5 - Relatório do Professor (Vieira et al. 2004) 
 
As informações geradas na OXEnTCHÊ-Chat podem ser acessada tanto on-line como off-

line, desta forma, a análise dos dados poder ser efetuada em um momento oportuno. 

 

2.3.3. LeCS 
 
LeCS (Learning from Case Studies) (Rosatelli et al., 2000) é uma ferramenta colaborativa 

baseada na Web que faz uso do método de estudo de casos para dar suporte ao processo de 

ensino/aprendizado a distância (Rosatelli.e Self, 1999). O LeCS foi desenvolvido com base 

nas recomendações de um estudo empírico qualitativo por Rosatelli e Self (1999). Esse estudo 

tinha como objetivo oferecer suporte às atividades de aprendizagem com estudos de caso 

através da Web com: 

 

• Recursos de hipermídia para apresentar o estudo de caso e orientar os alunos na 

utilização do sistema; 

• Ferramentas para promover as discussões e atividades de grupo; 

• Combinação de atividades off-line e on-line, isso se faz necessário devido ao tempo 

que se gasta na resolução de uma atividade de aprendizado. 
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O LeCS foi projetado baseado na abordagem dos sete passos. Nesta abordagem a metodologia 

utilizada propõe a resolução de um estudo de caso a partir da execução de passos, isto é, passo 

a passo. Os resultados de cada passo podem ser representados pelo sistema de forma que este 

possa interagir com os estudantes, dando apoio e feedback à estes durante o processo de 

solução do caso. Cada passo da abordagem tem o seu próprio objetivo e sugere uma gama de 

atividades para serem realizadas pelos estudantes de forma a atingir tais objetivos. 

 
O quadro 2.1 apresenta uma visão geral da seqüência dos passos, com seus objetivos, exemplo 

de atividades e as questões que estão associadas a cada passo.  

 
Quadro 2.1 - Abordagem dos Sete Passos (Rosatelli et al., 2000) 

Sete Passos Atividades Questões 
1 - Entender da situação Relatar, resumir Quais as informações 

que são importantes no 
caso? 

2 - Diagnosticar áreas 
problema 

Listar problemas Quais os possíveis 
problemas? 

3 - Gerar soluções 
alternativas 

Listar soluções Quais as possíveis 
soluções a serem 
adotadas neste caso? 

4 - Prever resultados Listar resultados Listar o que pode 
ocorrer com resultado 
de cada ação. 

5 -Avaliar alternativas Listar prós e contras Podem-se listar os prós 
e contras de cada 
resultado? 

6 - Detalhar a análise Detalhar, escolher Qual a escolha entre as 
soluções alternativa? 

7 - Comunicar os resultados Apresentar uma solução 
para o caso 

Quais as soluções para 
o caso? 

 

LeCS disponibiliza um conjunto de ferramentas: um browser, um chat, um editor de texto e 

uma ferramenta de representação. Estas são utilizadas para que os participantes possam 

trabalhar colaborativamente em busca de uma solução para o caso, além de dar suporte aos 

estudantes durante o desenvolvimento desta solução. O sistema leva em consideração alguns 

aspectos que fazem parte do desenvolvimento da solução do caso. Estes aspectos são: o tempo 

que os alunos levam para resolver o estudo de caso, o grau de participação de cada aluno na 

discussão do estudo de caso, os mal entendidos que os alunos podem ter a respeito do estudo 

de caso, a coordenação do trabalho em grupo e, a realização das atividades solicitadas pelo 

sistema. Através da monitoração destes aspectos o sistema poderá executar diferentes tipos de 
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intervenções a respeito do desenvolvimento da solução do caso, auxiliando os participantes a 

encontrar o melhor caminho para o desenvolvimento da solução do caso.  

 
A figura 2.6 mostra a interface do LeCS com o ferramental disponível para resolução das 

atividades colaborativas baseadas em estudo de casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6 - Interface do LeCS  (Rosatelli et al., 2000) 
 
O LeCS possui uma arquitetura baseado em agentes e está organizado em um sistema de 

federação. Os agentes se comunicam através de uma linguagem de agentes (ACL), e utilizam 

o formato KQML. A arquitetura possui três agentes, sendo eles: Agentes de interface, agente 

de aconselhamento e agente de informação. No entanto a comunicação não é efetuada 

diretamente entre os agentes, o sistema utiliza um módulo do programa chamado de 

facilitador. O facilitador é responsável pelo roteamento entre as mensagens dos agentes, 

trabalhando como um broker. Os agentes fazem o acompanhamento dos alunos durante a 

execução das tarefas, dando suporte quando necessário. 

 

2.3.4. Smart Chat 
 

A Smart Chat (Siebra et al., 2004), é uma ferramenta educacional síncrona de Aprendizagem 

Colaborativa Apoiada por Computador que faz uso do modelo de argumentação IBIS 

(Conklin,1998, apud Siebra et al., 2004) visto na figura 2.7. O modelo IBIS é utilizado para 

estruturar as informações contidas nas interações e para categorizar a troca de mensagens 

entre os aprendizes. A Smart Chat tem como objetivo principal o monitoramento das 
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interações, visando identificar, se o conteúdo proposto foi discutido, incentivar os aprendizes 

a participarem das discussões, bem como categorizá-los de acordo com a participação no 

contexto discutido. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.7 - Extensão do modelo IBIS (Siebra et al., 2004) 
 

A Smart Chat possui uma arquitetura com uma sociedade de agentes inteligentes acoplada a 

uma ferramenta de chat. Possui dois agentes, o Agente Monitor e o Agente Modelador, que 

são responsáveis pela análise das mensagens que são trocadas pelos aprendizes durante a 

sessão do chat, e pela classificação dos aprendizes respectivamente. 

 

A Smart Chat possui uma arquitetura cliente-servidor. No lado cliente, fica a interface do chat 

que será utilizada pelos aprendizes na troca de mensagens. Já no lado servidor, ficam as regras 

de negócios da aplicação, que neste caso, é desenvolvida pela sociedade de agentes (Monitor 

e Modelador). Para facilitar o entendimento do funcionamento da Smart Chat, descreveremos 

com mais detalhes os componentes da arquitetura do sistema demonstrado na figura 2.8 . 
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Sistema MultiAgentes Chat

Mensagens

Mensagens

SmartChat

 
Figura 2.8 - Arquitetura da Smart Chat 

 

Modelo do Domínio: no modelo do domínio fica armazenada uma ontologia do domínio, que 

será utilizado pelo parse (agente monitor) que interpretará as mensagens trocadas pelos 

aprendizes durante a sessão do chat. A ontologia da Smart Chat está implementado em um 

arquivo xml, e aborda os seguintes assuntos: Agentes e Representação de Conhecimento. 

Pode-se ver na figura 2.9 um fragmento da ontologia que é utilizada na Smart Chat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9 - Fragmento da Ontologia. 

 

Modelo do usuário: já no modelo do usuário, ficam armazenadas as informações sobre o 

usuário. Informações do tipo: nickname e estatística das interações, que são calculadas pelo 

agente monitor (será abordado posteriormente). No modelo do usuário consta também a 

classificação do aprendiz durante a sessão corrente. Esta classificação é efetuada pelo agente 

modelador a partir das informações existentes na estatística do usuário da sessão atual. Neste 

caso, o usuário poderá ser classificado com os seguintes estereótipos: tutor, contribuidor, 
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questionador, por fora, do contra e omisso, dependendo do seu desempenho na interação com 

os outros aprendizes. 

 

Agente Monitor 

 

O Agente Monitor tem a responsabilidade de monitorar todas as mensagens enviadas para o 

chat, ou seja, todas as mensagens trocadas pelos aprendizes. A cada nova mensagem, o agente 

monitor aplica um parse sobre a mensagem com o objetivo de descobrir o contexto da 

mesma, isto é, procura verificar se a mensagem está dentro do domínio (modelo do domínio) 

proposto pelo professor. Desta forma, o agente monitor monta uma percepção2 da mensagem. 

 

Após montar a percepção, o agente monitor cria estatísticas para as mensagens e grava no 

modelo do usuário. Essas estatísticas serão utilizadas pelo agente modelador para classificar o 

usuário. Para cada usuário, o agente monitor gera as seguintes estatísticas:  

• porcentagem de perguntas; 

• porcentagem de respostas; 

• porcentagem de mensagens dentro do contexto; 

• porcentagem de mensagens fora do contexto; 

• porcentagem de argumentações positivas; 

• porcentagem de argumentações negativas; e 

• quantidade total de mensagens enviadas no ambiente. 

 

Agente Modelador 

 

O agente modelador tem um papel importante na arquitetura da Smart Chat. O agente 

modelador é responsável por classificar cada usuário da sessão chat em um estereótipo de 

acordo com as informações (estatística) do usuário fornecida pelo agente monitor. Esta 

classificação do usuário acontece em intervalos de 10 mensagens enviadas no chat, ou seja, a 

cada 10 mensagens, o agente modelador verifica a estatística do usuário e utiliza uma base de 

                                                 
2 Percepção: É o resultado do parser, ou seja, é uma mensagem que já foi avaliada e foi descoberto o contexto da 
mesma. 
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regras (implementadas no JEOPS3) para inferir qual a classificação do usuário até o momento. 

O usuário pode ser classificado nos estereótipos mostrados na figura 2.10 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.10 - Estereótipos do usuário. 
 

Para um melhor entendimento da classificação dos estereótipos vistos na figura acima, 

faremos uma pequena descrição: 

• Tutor: um usuário tutor, é um usuário no qual frequentemente todos concordam com 
sua argumentação; 

• Contribuidor: este tipo de usuário, é um usuário que participa bastante da discussão, 
isto é, ele questiona, explica e argumenta. Deste modo, ele colabora com a discussão; 

• Questionador: usuário identificado pela grande quantidade de perguntas efetuadas 
durante a sessão; 

• Por Fora: usuário que envia muitas mensagens fora do contexto da discussão da 
sessão. 

• Do Contra: um usuário do contra apresenta uma grande quantidade de argumentos 
negativos, isto é, discorda da maioria das argumentações expostas; 

• Concordador: aquele usuário que normalmente concorda com as mensagens de outros 
usuários; e 

• Omisso: usuário cujo número de mensagens enviadas durante a sessão é muito 
pequeno em relação aos outros usuários. 

 

Após a classificação do usuário (aprendiz), o agente modelador interage com o usuário 

enviando mensagens motivacionais, com o objetivo de melhorar o desempenho do usuário 

durante a sessão. Isto acontece a cada ciclo de classificação, ou seja, a cada 10 mensagens 

enviadas ao servidor do chat.  

 

Em resumo, a Smart Chat monta as percepções através das mensagens enviadas pelos 

aprendizes e envia mensagens motivacionais a partir da classificação (estereótipo, ver figura 

2.10) do usuário. Os testes realizados com o Smat Chat são animadores segundo (Siebra et al., 

                                                 
3 JEOPS: um motor de inferência de primeira ordem com encadeamento progressivo integrado à Java [Figueira, 
2000]. 
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2004). No entanto, a arquitetura da ferramenta permite apenas a formação de sessões com 

uma única sala de discussão, o que pode acarretar alguns problemas para a discussão. Por 

exemplo, em sessões com um grande número de aprendizes pode ocorrer o aparecimento de 

mecanismos de defesas relacionados principalmente à exposição de idéias (medo ou aversão a 

críticas, timidez). 

 

Pesquisas indicam que a formação de pequenos grupos em ambientes de aprendizagem 

colaborativa, como a Smart Chat pode trazer grandes benefícios (Daradoumis et al.,2002). 

Desta forma, seria interessante extender a aplicação de forma a proporcionar um melhor 

aproveitamento das discussões no ambiente colaborativo. 

 

De fato, os ambientes CSCL produzem grande possibilidades para o apoio ao processo de 

ensino-aprendizagem a distância (Soller et. al., 1999). No entanto, podemos identificar que a 

maioria destes ambientes dá um foco maior em alguns aspectos tais como: (1) mecanismos de 

interação e coordenação, (2) mecanismo motivacionais e (3) feedback para os participantes. 

Aspectos que sem dúvidas são importantes para projetar ambientes eficientes. No entanto, 

pesquisas como (Brézillon, 2002), (Dey, 2005) apontam para uma nova área de pesquisa 

chamada de computação ciente ao contexto. Nesta, são utilizadas informações 

contextualizadas (tipo de dispositivos de interação, conectividade, habilidades, diversidade 

cultural, e etc.) que podem prover informações ou serviços relevantes, dependendo da tarefa 

do usuário.  

 

Estas informações são utilizadas para dar suporte a aplicação. Nas pesquisas CSCL o uso de 

informações de contexto são cada vez mais utilizadas com objetivo de melhorar o processo de 

aprendizagem como podemos vê em (Ranganathan et al., 2002) e (Thornton and Houser, 

2004). No processo de colaboração é importante que os participantes tenham a possibilidade 

de saber o que está acontecendo com ele, com o grupo no qual está inserido e sobre o 

progresso da tarefa (Vieira et. al., 2005). Assim, as informações contextualizadas podem ir de 

encontro a essas necessidades. Na próxima seção apresentaremos maiores detalhes de 

aplicações cientes ao contexto, bem como sistemas CSCL ciente ao contexto. 
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2.4. Aprendizagem colaborativa ciente ao contexto 
 
Quando há interação entre humanos através da fala, eles geralmente são hábeis no uso 

implícito da situação da informação, ou contexto, para ampliar e melhorar a interação (Dey e 

Abowd, 1999). O uso de contexto não só facilita o entendimento na comunicação entre as 

pessoas, bem como permite uma maior clareza na informação que está sendo passada. No 

entanto, quando a interação entre humanos é feita através de ambientes computacionais, é 

necessário fazer uma reflexão no sentido de como proceder para utilizar as informações de 

contexto para facilitar essa comunicação. O primeiro passo seria exatamente entender o 

conceito de contexto, a maneira de se obter, e como e onde poderiam ser aplicados. 

 
Para Dey (2001) contexto é qualquer informação que caracteriza a situação de uma entidade. 

Uma entidade pode ser uma pessoa, lugar ou objeto considerado relevante para a interação 

entre uma pessoa e uma aplicação. Já para Brézillion (2002) contexto pode ser definido como 

sendo qualquer informação que pode ser utilizada para caracterizar e interpretar a situação na 

qual um usuário interage com uma aplicação em um dado momento. Apesar de existirem 

várias definições de contexto, é consenso que a informação contextualizada é objeto utilizado 

para ampliar e melhorar a comunicação entre humanos, e entre humanos e computadores. 

 
Quando uma aplicação utiliza informação de contexto para fazer uma tomada de decisão, 

dizemos que essa aplicação é ciente ao contexto. Este tipo de aplicação deve se adaptar 

dinamicamente de acordo com o contexto do usuário ou da aplicação. As informações de 

contexto podem ser obtidas tanto de forma manual (digitadas pelo usuário) como automática 

(obtidas através de sensores).  

 

Como foi visto na seção 2.2, atividades em ambientes de aprendizagem colaborativa são 

desenvolvidas por grupos sociais. As atividades envolvem pessoas (estudantes) com 

diferentes níveis de conhecimento, interesses, cultura, entre outros atributos. No entanto, elas 

poderiam ser melhor direcionadas, se os ambientes virtuais de aprendizado pudessem fazer 

uso de informações de contexto dos estudantes, e do ambiente no qual eles estão inseridos. 

Por exemplo, em uma ambiente de aprendizagem colaborativa que faz recomendação de 

bibliografia poderia recomendar apenas as bibliografias que estão publicadas no idioma do 

aprendiz, ou fazer uma recomendação de material digital (link de artigo, Paginas WEB) no 

caso do usuário ter acesso a WEB no dado momento. Assim, o uso de informação de contexto 
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pode ser de grande importância no auxílio ao processo de ensino/aprendizado em ambientes 

virtuais de ensino. 

 

Para que um ambiente de aprendizagem colaborativa possa usar informações de contexto, se 

faz necessário identificar informações de contexto de aprendizagem. O contexto de 

aprendizagem é usado para descrever a situação atual de um aprendiz em relação a uma 

atividade de aprendizagem, como por exemplo, a localização, o tempo e atividade no qual está 

colaborando (Derntl e Hummel, 2005). No entanto, além de identificar informações de 

contexto primário em um CSCL, devemos ficar atentos em analisar aspectos relacionados 

com o contexto social de um grupo. 

 

Para Wang et. al. (2004) o contexto social pode ser definido como as informações relevantes 

para a caracterização de uma situação que influencia as interações de um usuário com os 

demais participante do grupo. Normas sociais, estrutura organizacional, heterogeneidade 

cultural poderiam ser vistas como sendo informações de contexto social, tais informações 

podem ser de grande utilidade na modelagem e conseqüentemente na construção de uma 

aplicação CSCL ciente ao contexto.  

 

Com o objetivo de facilitar a modelagem de ambientes CSCL ciente ao contexto, Derntl e 

Hummel (2005) sugerem abaixo um esquema com algumas categorias e atributos de 

informações de contexto que podem ser utilizadas. 

• Contexto Físico: Este contexto descreve informações referentes à localização, data e 

tempo. 

• Contexto Digital: Descreve os recursos de aprendizagem digital tais como: Livros e 

artigos digitalizados, simuladores e serviços de aprendizagem baseados na WEB. 

• Contexto de Dispositivos: Descreve os dispositivos de Hardware, software e 

conectividade. 

• Contexto de Aprendiz: Neste contexto, são identificadas informações como, por 

exemplo: Nome, Experiências e interesses. É também identificando informações 

referente a tarefa do usuário, o seu progresso e composição da equipe. 

 



 - 24 - 

Os autores definem ainda um número genérico de classes de contexto (figura 2.11), no qual 

apresentam atributos universalmente aplicáveis que serve como classes base para modelagem 

de uma aplicação ciente de contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.11 - Diagrama de Classes (Derntl e Hummel, 2005). 

 
O modelo está dividido em duas partes por uma linha pontilhada. Na parte superior, está a 

estrutura de classes universalmente (modelo de classes) aplicadas no desenvolvimento de uma 

aplicação de contexto. Já na parte inferior é mostrado uma classe de uma aplicação específica 

(neste caso, LearnerApplicationContext) que estende do modelo sugerido, fazendo uso das 

informações de contexto como por exemplos, contexto físico e digital. 

 
Na seção que se segue, serão mostrados alguns sistemas de aprendizagem colaborativa que 

fazem uso de informações de contexto. Os sistemas utilizam informações contextualizadas 

capturadas tanto de forma manual como automática para auxiliar alunos e professores em 

atividades colaborativas. 

 

2.4.1. Sistemas CSCL ciente ao contexto 
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Smart Classroom 
 
O Smart Classroom (Yau et al.,2003) é uma ferramenta de aprendizagem colaborativa que 

possibilita a formação de pequenos grupos para resolução de problemas, bem como grupos 

maiores para execução de projetos. No Smart Classroom, cada estudante é munido de um 

dispositivo móvel (PDA). Neste caso, cada PDA monitora a situação (informação de 

contexto) do estudante e usa essa informação para disparar a comunicação entre estudantes e o 

professor (instrutor, facilitador, monitores e etc.) com o objetivo de formação de grupos de 

discussão e distribuição automática de apresentação de material. 

 
O Smart Classroom oferece diferentes funcionalidades para a comunicação entre os 

estudantes, professor e professor assistente (monitores). Seguem abaixo algumas dessas 

funcionalidades que apóiam as atividades colaborativas no ambiente do Smart Classroom. 

 

Para um único estudante: 

a) A aplicação informa ao estudante os trabalhos de casa e aulas agendadas baseado no tempo 

e localização atual; 

b) A aplicação sincroniza notas de aula entre o PDA do estudante e o computador antes e 

depois da aula. 

 
 
Para o professor/professor assistente: 
a) A aplicação sincroniza notas de aula entre o PDA do professor e o computador antes e 

depois da aula. 

 
Comunicação entre estudantes: 

a) O Smart Classroom disponibiliza o compartilhamento de documento entre os estudantes, e 

sincroniza esses documentos entre seus PDA’s. 

 
Comunicação entre professor/monitores e estudantes. 
a) A aplicação distribui material de ensino de professor para todos os estudantes baseado em 

informações contextualizadas; 

 
b) O instrutor poderá tanto criar como enviar exames para os estudantes e grupos de 

estudantes. 

 
Comunicação entre estudantes e professor/monitores: 
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a) A aplicação possibilita ao estudante armazenar suas questões ou interesses em formato de 

texto no seu PDA, e quando o professor estiver disponível (no Smart Classroom), esses 

questionamentos são transferidos automaticamente para o PDA do professor; 

b) O estudante poderá escrever respostas dos exames e enviar essas respostas para o instrutor 

através do PDA; 

 
O Smart Classroom busca através das informações de contexto formar grupos para que os 

estudantes possam trabalhar coletivamente e resolver diferentes tipos de exercícios em classe. 

A aplicação permite que o professor possa juntar-se automaticamente ao grupo de alunos 

através do seu PDA, isto permitir a monitoração e avaliação do progresso do grupo nas 

atividades efetuadas em sala. Assim, o professor pode ter em mãos um feedback do que está 

sendo executado no momento. 

 
Para Yau e colegas (2003), o Smart Classroom pode facilitar a aprendizagem colaborativa 

através do uso das informações de contexto. Essas informações aumentam o nível e a 

qualidade da colaboração entre estudantes e professores em sala de aula.  

 
 

ConChat: A Context-Aware Chat Program 
 
O ConChat (Ranganathan et al., 2002) é uma aplicação de Chat ciente ao contexto que usa as 

informações contextualizadas dos participantes para melhorar a comunicação eletrônica entre 

eles, e resolver possíveis conflitos semânticos. 

 

A transferência de informação de contexto entre os participantes requer um modelo comum. 

O modelo de ConChat está baseado em cálculo de lógica de primeira-ordem e álgebra 

booleana. Este modelo garante o mapeamento de uma ampla variedade de informações de 

contextos (localização, tempo, temperatura, relacionamento social e etc.) e suporte a 

operações tais como conjunção e disjunção de contexto. Desta forma o modelo do ConChat 

permite a criação de expressões de primeira ordem complexas que envolvem contexto, assim 

é possível escrever várias regras, prova teoremas, e avaliar questões. 

 
O ConChat representa o contexto por um predicado de primeira ordem com quatro 

argumentos. É usada a estrutura similar do predicado de inglês onde uma oração simples leva 
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Context(<ContextType>, <Subject>, <Relater>,<Object>) 

Context(Location, Manuel, Entering, Room 3211) ∧ 
Context(Social Activity, Meeting, In, Room 3211) 

freqüentemente a forma <sujeito> <verbo> <objeto>. Um contexto atômico usa esta 

estrutura junto com um tipo de contexto. 

 
 
 

Figura 2.12 - Contexto atômico. 
 
O exemplo de predicado acima (figura 2.12) mostra a estrutura do predicado utilizado pelo 

ConChat. ContextType recorre ao tipo de contexto que o predicado está descrevendo, Subject 

é a pessoa, lugar, ou objeto com que o contexto está interessado, Object é um valor associado 

com o subject, e Relater é algo que relaciona o subject e object. Relater pode ser um operador 

de comparação (como =,>, ou <), verbo, ou preposição. Abaixo segue alguns exemplos que 

utilizam a estrutura de predicado do ConChat. 

 
• Context(Location, Chris, Entering, Room 3231) 

• Context(Temperature, Room 3231, Is, 98 F) 

• Context(Social Relationship, Venus, Sister, Serena) 

• Context(Stock Quote, Msft, >, $60) 

• Context(Printer Status, Srgalw1 Printer Queue, Is, Empty) 

• Context(Time, New York, Is, 12:00 01/01/01) 

 
No primeiro exemplo listado acima, os valores referente ao Subject, Relater e Object 

dependem do valor do ContextType. Por exemplo, se o ContextType é “localização”, então o 

Subject pode ser uma pessoa ou um objeto, Relater pode ser uma preposição como 

“entrando,” partindo”,” ou “em,” e Object deve ser uma localização. No entanto, esse modelo 

de contexto é um tipo de contexto primário, ou seja, simples. 

 

A força de um modelo baseado em lógica de primeira ordem possibilita executar operações 

mais complexas tais como operações boleanas. Essas operações permitem expressar algumas 

operações que retrata situações da vida real. Veja na figura 2.13 a seguir: 

 

 
Figura 2.13 - Operações Booleanas. 

 

O exemplo acima refere-se a informação de contexto onde Manuel está entrando na sala 3211, 

onde está havendo uma reunião. 
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Context(Environment Lighting, Room 3234, Is, Off) ∨ 
Context(Environment Lighting, Room 3234, Is, Dim) 

Já no exemplo abaixo (figura 2.14), refere-se as condições de luminosidade da sala 3234 que 

se encontra desligada ou escura. 

 
 
 

Figura 2.14 - Operações Booleanas (Disjunção) 
 
O ConChat permite o compartilhamento de informações contextualizadas. Segue abaixo a 

relações dessas informações que podem ser trocadas a qualquer momento entre os 

participantes. Algumas dessas informações podem ser incluídas diretamente pelo usuário na 

interface do ConChat como mostra a figura 2.15. 

 

• Localização do participante; 

• Número de pessoas numa sala; 

• Identificar outras pessoas na sala; 

• Luminosidade, temperatura e som da sala; 

• Outras aplicações e dispositivos que estão sendo executados na sala; 

• Humor do usuário tais como feliz, triste ou entusiasmado; 

• Estado do usuário tais como ocupado, no telefone ou em horário de almoço; e 

• Atividade em sala tais como em reunião, conferência ou em uma apresentação. 

 

Quando utilizamos ferramentas síncronas em atividades colaborativas com alunos 

geograficamente distantes (neste caso entre Estados, Regiões e Países) um sério problema 

pode ser enfrentado pelas aplicações de conversação (Chat). Como garantir que os 

participantes estejam falando coisas com os mesmos significados. Quando isso não ocorre, 

dizemos que existe um conflito semântico na conversação, ou seja, os participantes estão 

falando de contextos diferentes. Por exemplo, ao mencionar um tempo (2:00h da tarde), o 

usuário se referiria tipicamente a seu fuso horário. Porém, se a outro participante estivesse em 

um fuso horário diferente, este participante com certeza terá alguns problemas no tocante ao 

tempo. No caso do usuário agendar uma discussão, por exemplo. 

 

Neste caso, existem algumas fontes de ambigüidades semânticas que são facilmente 

identificadas em diálogos entre humanos e que podem ser aproveitados como informações de 

contexto. Entre essas fontes poderíamos citar: o tempo, moeda, unidades de medidas e 

formato de datas. O ConChat possui regras para manipular cada uma dessas fontes de 
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ambigüidades semânticas. Por exemplo, a presença de um número e símbolo de moeda tais 

como “$” ou “Yen” indica que o diálogo refere-se a dinheiro. Desta forma, a aplicação busca 

não apenas facilitar, mais melhorar sensivelmente a qualidade das interações realizadas no 

ConChat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.15 - Interface do ConChat (Ranganathan et al., 2002) 

 

 

2.5. Conclusões 
 

Neste capítulo vimos que a sociedade está vivenciando um novo paradigma na forma de 

produzir novos conhecimentos. O conhecimento deixou de ser objeto meramente produzido e 

repassado pelos professores em salas aulas convencionais (modelo tradicional) e tornou-se 

algo que pode ser construído por professores e alunos geograficamente distantes através dos 

ambientes virtuais de ensino-AVE. 

 

Estes ambientes proporcionam espaços onde professores e alunos podem trabalhar juntos 

engajados em objetivos comuns. A partir daí, vem ganhando força a idéia de ambientes que 

favoreçam a colaboração entre os membros dos grupos formados, melhorando assim os 

resultados do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, a formação e acompanhamento 

de grupos em AVE é uma tarefa bastante complexa que precisa ser melhor investigada. Pois, 

além de depender de muitas variáveis (tais como: natureza da tarefa, tipo de interação, 
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tamanho do grupo, etc.), a forma de obtenção dessas variáveis nem sempre é feita de forma 

trivial. 

 

O uso de informações de contexto pode ajudar sensivelmente não só na busca de informações 

que possam ser úteis na composição automática dos grupos, mas também no 

acompanhamento do progresso das atividades de aprendizado colaborativo, que são objetos de 

estudos deste trabalho. Uma boa formação (onde haja um bom número de interações) e um 

eficiente acompanhamento dos grupos sociais em AVE é um passo importante para 

potencializar os ambientes virtuais de ensino nas atividades para os quais foram designados. 

 

No próximo capítulo, serão mostrados alguns conceitos relativos à formação de grupos em 

CSCL. O objetivo é mostrar algumas variáveis e tipos de grupos usados em composição de 

grupos sociais, além de mostrar alguns sistemas CSCL que fazem a sugestão automática de 

grupos. 
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Capítulo 3 
 

3. Formação de Grupos 
 

A formação de grupos ocorre com freqüência nos nossos dias independentemente do ambiente 

que estamos inseridos. De fato este processo é freqüente e de conhecimento de todas as 

pessoas, pois desde o momento que as pessoas nascem elas passam a ser inseridas em grupos 

sociais, tais como a família, escolas, universidades, comunidades sociais, etc (Wolff, 2003). 

Com o avanço das tecnologias de comunicação e informação passamos a fazer parte também 

de um novo tipo de grupo, as comunidades virtuais. 

 

Estamos rodeados de grupos sociais, participando ou negando participar deles em todos os 

momentos de nossas vidas (Jacques et. al., 1998). Desde os grupos naturais como a família, a 

escola, até mesmo os grupos virtuais (AVE, por exemplo) proporcionados pelo avanço da TI, 

onde ambos são de suma importância para a transformação social das pessoas. 

 

Contudo, é importante nos preocuparmos não só com a formação dos grupos, mas também no 

acompanhamento das interações existente entre os membros, sejam elas feitas face-face ou 

geograficamente distante através de ferramentas de comunicação síncrona ou assíncrona. 

Através do acompanhamento é possível identificar com maior rapidez alguma dificuldade 

enfrentada pelo grupo, e a partir dessa, tentar auxiliá-lo. 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma fundamentação teórica sobre o que é, e qual a 

importância dos grupos sociais, tipos de grupos, bem como algumas variáveis que fazem parte 

da formação de grupos organizados ou específicos, como, por exemplo, os grupos de 

aprendizagem. Será discutido também, de que forma esses conceitos estão sendo usados na 

formação de grupos em ambientes de aprendizagem apoiados por computador – CSCL. Por 

fim, veremos algumas aplicações que sugere a formação automática de grupos. 

 

Este capítulo está organizado da seguinte maneira: na seção 3.1 são apresentadas algumas 

definições sobre grupos sociais, tipos de grupos sociais e grupos de aprendizagem; na seção 

3.2 falamos sobre a formação de grupos em ambientes CSCL; na seção 3.3 são mostrados os 
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sistemas colaborativos que sugerem automaticamente a composição de grupos. Finalmente, na 

seção 3.4 apresentamos as conclusões. 

 

3.1. Grupos Sociais 
 

Toda e qualquer sociedade, seja ela primitiva ou a mais desenvolvida, consiste de diferentes 

tipos de grupos e organizações. Em ambos os casos o indivíduo pode fazer parte 

simultaneamente de muitos grupos (Braghirolli et al., 1994). Portanto, entender os conceitos 

relativos a formação de grupos poderia ajudar a perceber a sua importância no contexto social.  

 

Para Olmsted (1979) um grupo pode ser definido como uma pluralidade de indivíduos que 

estão em contato uns com os outros, que se consideram mutuamente e que estão conscientes 

de ter algo significativamente importante em comum. A definição dada pelo autor, destaca a 

importância da diversidade e da consideração mútua que deve existir entre os membros do 

grupo. De fato, a homogeneidade de idéias e opiniões pode levar o grupo a estagnação. 

 

Já para Lapassade (1983) todo grupo pode ser composto por um conjunto de pessoas que tem 

relação umas com as outras e por leis que permitem o funcionamento interno do grupo. Este 

conjunto de leis possui: finalidade ou objetivo comum; conjunto de regras; tarefas concretas 

comuns; sistema de participação e comunicação, e um sistema de direção ou animação do 

grupo. 

 

De acordo com Wagner III e Hollenbeck (1999), os grupos podem ser definidos como um 

conjunto de duas ou mais pessoas que interagem entre si de tal forma que cada uma influencia 

e é influenciada pela outra. Neste caso, os diferentes pontos de vista e perspectivas podem 

permitir uma maior amplitude ao grupo dos assuntos que estão sendo discutidos. Este tipo de 

atitude é fundamental em grupos de aprendizagem pois promove maior reflexão pelos seus 

componentes. A reflexão é uma forma tipicamente humana de aprender (Falção, 2003). 

 

Em vista das definições acima, podemos concluir que existe um consenso em diversos 

aspectos sobre a definição de grupo, dos quais podemos destacar os seguintes: objetivos 

comuns, comprometimento com as tarefas, tarefas e regras bem definidas, e empenho nas 
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interações. Esses aspectos podem ser extremamente importantes na composição e no 

desempenho do grupo.  

 

3.2. Tipos de Grupos 
 

A participação ou inclusão das pessoas em grupos sociais, comumente acontece de duas 

formas. Em alguns casos a opção de participar de um determinado grupo é feita pelo próprio 

participante, como por exemplo, em um grupo de aprendizagem de EaD. Já em outros, a 

participação acontece sem que o participante saiba da sua inclusão, isto é, sem o participante 

se dar conta da sua inclusão. Um exemplo deste caso são os grupos familiares. Esses grupos 

são chamados respectivamente de grupos organizados com finalidades específicas e grupos 

espontâneos ou naturais (Jacques, 1980).  

 

Quando nos referimos a classificação dos diversos grupos sociais no qual fazemos parte, 

Braghirolli (1994) destaca que existem diversas taxonomias, no entanto, a mais freqüente 

classificação divide os grupos em “primários” e “secundários”. Os grupos primários se 

caracterizam pela existência dos laços afetivos entre os componentes dos grupos e pelo 

comportamento interpessoal espontâneo entre seus membros. Um exemplo clássico dos 

grupos primários seriam os grupos familiares. 

 

Já os grupos secundários são formados com a intenção de atingir objetivos externos ao grupo. 

Um exemplo que pode-se destacar para esse tipo de grupo seria os grupos de estudo, como um 

grupo de aprendizagem colaborativa (presencial ou a distância). Segundo Braghirolli (1994), 

nos grupos secundários, as relações entre os membros costumam ser mais frias, impessoais, 

racionais e formais. No entanto, tanto os grupos primários como os secundários podem 

apresentar uma diversidade muito grande entre os seus componentes, o que poderá modificar 

o comportamento do grupo durante a sua existência.  

 

Para Moscovici (2003), as pessoas diferem em vários aspectos, na maneira de perceber, 

pensar, sentir e de agir. Portanto, são inevitáveis as influências que são causadas no processo 

grupal (ciclo de vida do grupo) em qualquer tarefa que esteja sendo desenvolvida. Entretanto, 

não podemos considerar que essas diferenças sejam totalmente boas ou ruins. Em alguns 

cenários, podem trazer benefícios ao grupo, em outros, podem trazer prejuízo. Por exemplo, 
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em grupos em que uma parte significativa de membros não se empenham na resolução de uma 

tarefa pode ocasionar sérios problemas quanto a prazos.  

 

Em grupos de trabalho no qual essa diversidade está presente, ocorre naturalmente diferentes 

pontos de vista em relação a percepção da tarefa, metas, meios ou procedimentos para 

alcançar o objetivo do grupo (Moscovici, 2003). Esta diversidade pode propiciar uma riqueza 

de possibilidades para que o grupo possa enfrentar os problemas ou objetivos. 

 

Já faz algum tempo que pesquisadores se interessam pela diversidade das pessoas na 

formação de grupos. A homogeneidade e heterogeneidade em função das habilidades, 

experiências e conhecimentos das pessoas que juntas desenvolvem trabalhos em prol de 

objetivos comuns, vem despertando bastante interesse entre vários tipos de profissionais 

(educadores, administradores, engenheiros, etc), chamados de grupos multiprofissionais 

inseridas em diversas organização e instituições (Wolff , 2003). Os grupos heterogêneos são 

considerados muito mais positivos do que os grupos homogêneos por grande parte dos 

pesquisadores. Isto é claro nos ambientes educacionais onde alunos com níveis de 

conhecimento diferenciados se juntam com objetivo de discutir, trocar e construir novos 

conhecimentos. 

 

Moscovici (2003) considera que muitos dos problemas só podem ser solucionados ou 

entendidos claramente no seu todo, se os indivíduos se reúnem e juntam suas diferenças 

(conhecimentos), trabalhando colaborativamente para a obtenção de um entendimento, ou de 

uma solução. Desta forma, podemos destacar a positividade dos grupos heterogêneos em 

relação a sua contrapartida, os grupos homogêneos. Mas como podemos categorizar se um 

grupo é homogêneo ou heterogêneo dentro de uma organização social? 

 

Para Asch (1977), os grupos podem ser caracterizados como homogêneos ou heterogêneos 

conforme algumas características específicas dos seus membros ou da natureza das tarefas 

que serão desenvolvidas. Isso pode ser feito, por exemplo, através de uma variável (ou 

variáveis) no qual todas as pessoas do grupo apresentam em comum, como habilidade. 

 

O que podemos notar em relação a composição dos grupos organizados ou específicos 

(grupos secundários), é que é quase impossível especificar o que nós poderíamos chamar de 

“grupo ideal” ou “modelo de grupo”. O número de pessoas, a natureza da tarefa, a diversidade 
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cultural entre os componentes, ambiente no qual o grupo está inserido, são algumas das 

muitas variáveis que fazem parte da estrutura do grupo. Não existe uma maneira padrão de 

solucionar os problemas na composição de grupo social. Além disso, qual a melhor estratégia 

a ser adotada?, formar grupos Homogêneos ou Heterogêneos?. Estes são alguns dos 

questionamentos difíceis de responder quando se trata de pesquisas que envolvem a utilização 

de grupos sociais organizados. 

 

O primeiro procedimento a ser tomado neste caso é analisar o contexto no qual o grupo está 

inserido, e verificar quais as possíveis variáveis que serão adotados para compor o grupo. 

Dependendo da natureza da tarefa poderíamos formar grupos homogêneos e heterogêneos, 

desenvolvendo sub-atividades para solucionar a tarefa proposta. Desta forma, é preciso ter 

cautela na hora de propor a formação de grupos. Na próxima seção apresentaremos alguns 

aspectos relativos à aprendizagem em grupos. 

 

3.3. Grupos de aprendizagem 
 

Entender qual o papel do meio social no processo de aprendizagem do indivíduo é uma das 

maiores ambições de áreas de estudos sociais como as Psicologia Social e Educacional 

(Foulin e Mouchon, 2000). Uma das principais indagações feitas é como as variáveis sociais 

como ambiente e a composição dos grupos podem interferir no processo de aprendizagem . 

Essa é uma das principais indagações feitas pelos pesquisadores. As pesquisas que partilham a 

tese do interacionismo social consideram a interação do indivíduo com o meio social como 

sendo um componente precioso e determinante de suas aquisições cognitivas (Foulin e 

Mouchon, 2000). 

 

A aprendizagem pode ser definida como sendo “uma modificação relativamente duradoura do 

comportamento, através de treino, experiência e observação” (Falcão, 2000). Para o autor, 

quando um indivíduo é treinado, ou passa por uma experiência significativa, ou observou 

outro indivíduo na realização de algo, e depois é capaz de mostrar que houve mudanças, e, 

além disto, manter essas mudanças por um longo período de tempo, então se pode dizer que 

houve uma aprendizagem. 
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No entanto, para este processo é muito importante a interação social em todos os seus 

aspectos (treino, experiência e observação). A aprendizagem tem origem no grupo social. 

Podemos compreendê-la, e explica-la melhor dentro dos processos de interação social, e 

através do relacionamento social e afetivo (Marquezan et. al., 2001). A aprendizagem é um 

processo contínuo na nossa vida, que começa desde o nosso nascimento com o grupo familiar, 

e perdura por toda nossa vida dependendo apenas da situação da qual se aprende (Foulin e 

Mouchon, 2000). 

 

Atualmente, um dos ambientes que proporcionam a formação de grupos de aprendizagem e 

que vem sendo bastante estudado são os ambientes virtuais de aprendizagem (Daradoumis et 

al.,2002). Esses ambientes buscam através das novas tecnologias com as redes de 

comunicação, sistemas distribuídos, páginas WEB, etc., oferecer mecanismos que 

proporcionem o processo de ensino e aprendizagem para professores e aprendizes (alunos). 

Podemos citar como exemplo os ambientes CSCL que usam ferramentas síncronas e 

assíncronas como meio de discussão, onde o professor pode agrupar um conjunto de alunos 

para discutir sobre um determinado assunto. Desta forma, o professor poderá não apenas fazer 

o acompanhamento das interações existentes entre os membros do grupo, bem como intervir 

na discussão com o objetivo de auxiliar eventuais dúvidas, ou qualquer equívoco que possa 

acontecer com relação aos conceitos discutidos. 

 

Outro ponto importante destacado por Moscovici em relação aos grupos de aprendizagem 

(grupos secundários) como, por exemplo, os grupos virtuais de aprendizado são os meta-

objetivos que devem ser alcançado pelos componentes do grupo. Os metas-objetivos são: 

aprender a aprender, aprender a ajudar e participar eficientemente em grupos (Moscovici, 

2003). 

• Aprender a aprender: O aprendiz deverá buscar e conseguir informações, bem como 

recursos que possam solucionar seus problemas, com e através das experiências de 

outras pessoas, conjugada a sua própria. 

 

• Aprender a ajudar: Cada aprendiz tem um recurso que pode servir ao outro, o processo 

de dar (e receber) feedback é fundamental para que esse objetivo seja alcançado. 
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• Participação eficiente em grupos: O aprendiz deverá exercitar uma interdependência 

verdadeira com os demais componentes do grupo. A participação deve existir de 

forma espontânea e natural. 

 

Segundo Moscovici quando esses objetivos são atingidos, os aprendizes conseguem 

desenvolver capacidades para continuar aprendendo a aprender e aperfeiçoar constantemente 

os processos de ajuda e participação em grupo. 

 

Fiorelli (2000) destaca que em grupos de aprendizagem é comum que aconteça uma menor 

integração entre os participantes em cenários que: 

• Os participantes não se conhecem; 

• A permanência no ambiente de aprendizagem ocorre por pouco tempo; e 

• Objetivos distintos, em relação aos resultados da aprendizagem, norteiam cada 

participante. 

 

O que podemos concluir, neste contexto, é que é de suma importância prover meios que 

motivem a participação dos aprendizes. Nestas situações, é difícil (mas não impossível) criar 

um vínculo emocional entre os aprendizes capaz de manter um espírito de equipe durante a 

resolução da tarefa ou atividade. Sendo assim, motivar e acompanhar o desempenho do grupo 

é fundamental no processo de aprendizagem. 

 

Na próxima seção mostraremos alguns conceitos e ambientes (ambientes virtuais de ensino) 

que buscam através dos avanços tecnológicos (redes de comunicação, técnicas de inteligência 

artificial e etc.) desenvolver ambientes que possam oferecer aos professores mecanismos para 

a composição e acompanhamento dos grupos de aprendizagem, que é o caso da aplicação 

deste trabalho. 

 

3.4. Formação de Grupos em CSCL 
 

A aprendizagem em grupo em sala de aula, é uma das formas mais populares de educação em 

ambientes de ensino tradicional (Ikeda et. al.,1997). No entanto, quando o processo de 

aprendizagem se dá de forma não tradicional, como é caso da EaD mediada por computador, 
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essa tarefa se torna um pouco complicada. As atividades desenvolvidas em grupo permitem 

que os aprendizes possam estabelecer metas homogêneas para o grupo. 

 

Os ambientes CSCL que provem formação de grupos em atividades de aprendizagem 

possibilitam aos aprendizes o compartilhamento de dúvidas, perguntas, e comentários entre os 

próprios aprendizes, algo muito importante no processo de aprendizagem, que os ajuda a 

refletir sobre os assuntos discutidos, e pode melhorar a forma de expressar o raciocínio dos 

aprendizes. 

 

Podemos observar que as atividades em grupo podem potencializar o processo de ensino e 

aprendizagem nos ambientes CSCL. Mas, como selecionar os aprendizes para compor os 

grupos em ambientes virtuais de aprendizado? . Wessner e Pfister (2001) reforçam a 

importância de “como” (variáveis de composição) e “quando” (em que situação) os grupos 

deverão ser formados. Para Dillenbourg (1999) a composição de grupos depende de diversas 

variáveis interrelacionadas como: (1) tamanho do grupo, (2) natureza da tarefa, (3) mídia de 

comunicação, e (4) diversidade cultura dos participantes, entre outras. No entanto, fica quase 

impossível estabelecer uma ligação causal entre as condições e os efeitos da colaboração 

realizada em grupo (Dillenbourg et al.1996). Isto significa que não dá para garantir que o 

sucesso ou fracasso de um grupo foi estabelecido em função de apenas uma variável como, 

por exemplo, tamanho do grupo, ou se foi em relação a mídia de comunicação e diversidade 

cultural (duas variáveis). 

 

O tamanho do grupo tem sido identificado como sendo um importante fator na composição de 

grupos de aprendizagem. Para Dillenbourg (1996) os pequenos grupos em ambientes CSCL 

parecem funcionar melhor do que grandes grupos, onde os membros podem ficar omissos a 

discussão, ou até mesmo excluídos de interações interessantes. Os grandes grupos podem 

favorecem o aparecimento de mecanismos de defesa relacionado principalmente à exposição 

de idéias (medo ou aversão a críticas, timidez), além de favorecer os aprendizes que preferem 

não participar, desaparecendo da discussão.  

 

Para a Psicologia Social, um grupo é pequeno quando seu número de componentes é 

suficientemente limitado para permitir o estabelecimento de relações e percepções recíprocas 

entre eles. Tipicamente, são compostos de 5 a 15 pessoas (Braghirolli et al., 1994). Pesquisas 

apontam que a formação de pequenos grupos em ambientes CSCL pode oferecer aspectos 



 - 39 - 

positivos no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista o número reduzido de 

componentes, algo que facilita o acompanhamento de todos os membros por parte do 

professor/facilitador. 

 

Outro fator de suma importância utilizado na composição de grupos de aprendizagem 

utilizados em trabalhos como as de (Hoppe, 1995), (Inaba et al.,1999), (Cunha et al.,2002) e 

(Whatley, 2004) é a diversidade de habilidades e deficiências por parte dos aprendizes. Os 

ambientes procuram compor grupos heterogêneos, unindo os aprendizes com habilidades em 

um determinado assunto, e aprendizes que tenham dificuldades neste mesmo assunto. Hopper 

(1995) define este mecanismo como sendo a complementaridade de competências entre os 

componentes do grupo. No trabalho apresentado por (Inaba et al.,1999), e (Whatley, 2004) 

utilizam agentes inteligentes para inferir as informações (habilidades e deficiências) 

necessárias para compor os grupos. 

 

Podemos observar que existe alto grau de complexidade na composição de grupos para 

atividades colaborativas, não podemos estabelecer uma composição que possa ser utilizadas 

em todos os cenários de aprendizagem. Desta mesma forma, podemos deduzir que projetar 

ferramentas CSCL que dêem suporte a formação de grupos não é uma tarefa muito trivial. 

Para resolver esse problema, técnicas de Inteligência Artificial têm sido muito utilizadas. No 

entanto, Tedesco e Rosatelli (2004) destacam que a escolha da técnica mais adequada não é 

uma tarefa trivial, e que depende de vários fatores como, por exemplo: arquitetura do sistema, 

interface, e modelo de interação.  

 

Na seção seguinte será apresentado alguns sistemas de aprendizado que utilizam técnicas para 

a formação de grupos de aprendizagem, com o objetivo de oferecer melhores condições para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

3.4.1. Sistemas Colaborativos 
 

Apesar das pesquisas apontarem para a importância da composição de grupos em atividades 

sociais como a aprendizagem colaborativa, poucos ambientes dão a devida importância na 

composição de seus grupos em sessões de aprendizado. Pesquisas como as de (Hoppe, 1995), 

(Inaba et al.,1999), (Cunha et al.,2002) e (Wessner e Pfister 2001) buscam através do uso de 
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novas tecnologias projetar ambientes de aprendizagem colaborativas capazes de prover a 

formação de grupos sociais, de forma que eles possam melhorar a eficiência de seus membros 

em tarefas de aprendizagem. 

 

Abaixo serão mostrados alguns sistemas de aprendizagem colaborativa que utilizam técnicas 

de formação de grupo sociais, com o objetivo de melhorar o desempenho dos aprendizes em 

tarefas de aprendizado. 

 

FITS/CL 
 

No trabalho de (Inaba et al.,1999) o projeto FITS/CL usa o modelo chamando OGF 

(Opportunistic Group Formation) para formação dinâmica de grupos. OGF é uma função que 

faz a formação de grupos de aprendizagem colaborativa de forma dinâmica. O OGF busca 

detectar uma situação na qual o aprendiz possa trocar o modelo de aprendizagem individual 

pelo modelo de aprendizagem colaborativa. No FITS/CL cada aprendiz possui seu próprio 

agente inteligente, responsável por negociar com outros agentes a formação dinâmica de 

grupos de aprendizagem colaborativa. 

 

Deste modo, no momento que é detectada uma situação onde o aluno precisa de ajuda para a 

realização de uma tarefa, o sistema procura formar um grupo onde cada participante assume 

um determinado papel social (aprendiz, observador, tutor ativo e tutor passivo) no grupo. A 

partir deste momento objetivo ou meta pessoal do aluno passa a ser o objetivo de todo o 

grupo. Neste caso, todos os componentes do grupo passam a se preocupar em resolver 

(ajudar) o problema pessoal do aluno que está em dificuldades. 

 

No FITS/CL os agentes monitoram os alunos a todo o momento em busca de alguma 

requisição para a formação de grupo. A figura 3.1 ilustra o processo de negociação entre os 

agentes do sistema. 

 

 

 

 
 

Figura 3.1 - Processo de Negociação com OGF (Inaba et al.,1999) 
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Quando o processo de negociação termina com sucesso, todos os participantes são avisados 

do objetivo do grupo, bem como os papéis que serão exercidos durante a existência do grupo. 

Então um novo canal de comunicação é aberto para que o grupo possa realizar uma atividade 

colaborativa. Quando a sessão de aprendizagem colaborativa é declarada finalizada pelos 

participantes, o sistema fecha o canal de comunicação e encerra a sessão colaborativa e 

atualiza o modelo dos aprendizes. 

 

Para facilitar a visualização da aplicação do modelo OGF, a figura 3.2  ilustra um cenário de 

aprendizagem colaborativa, onde é usado a aplicação de cartões de perguntas e respostas. 

Neste cenário, cada aprendiz deverá responder os sete cartões proposto pelo ambiente. Por 

exemplo, o aprendiz “A” não respondeu corretamente a resposta do cartão seis, neste caso, o 

agente do aprendiz “A” detecta um impasse ou confusão feita pelo seu aprendiz e envia um 

pedido para todos os agentes dos aprendizes do ambiente que obtiveram sucesso na resposta 

do cartão seis. Neste momento, o sistema identifica à necessidade de mudança do modelo 

individual do aprendiz “A” para o modelo colaborativo. Após o envio do pedido, acontece um 

processo de negociação (figura 3.1) entre os agentes. Quando o pedido é aceito por um 

aprendiz B, por exemplo, o sistema abre um canal de comunicação privado onde serão 

adicionados os aprendizes “A” e “B”. A partir desse momento, o objetivo individual do 

aprendiz “A” passa a ser objetivo do grupo, ou seja, dos aprendizes “A” e “B”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 - Cenário colaborativo de cartões perguntas/respostas (Ikeda et al,1997) 
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Através do uso de agentes inteligentes, o modelo OGF busca efetuar o monitoramento dos 

aprendizes em AVE’s, com o objetivo de detectar situações onde os aprendizes precisarão de 

ajuda. Assim o ambiente poderá sugerir a formação de grupos para que os mesmo possam 

suprir as necessidades de outros aprendizes que estão trabalhando de forma individual no 

ambiente. 

 

Formação de Grupos no Ambiente do AulaNet 
 

O AulaNet é um ambiente de ensino e aprendizagem desenvolvido para plataforma Web. O 

ambiente do AulaNet possibilita o trabalho cooperativo através das interações dos aprendizes 

com seus docentes, com outros aprendizes e com o material didático disponível.  

 

No trabalho desenvolvido por Cunha (2002), o ambiente do AulaNet foi re-projetado de forma 

a oferecer mecanismo de formação de grupos de aprendizagem dentro das turmas no serviço 

de execução de tarefas. Essa criação de grupos pode ser executada tanto de forma automática 

através de um sistema multiagentes, ou de forma manual pelo professor/facilitador. 

 

O processo de formação de grupos se dá principalmente pela composição das chamadas 

RCD’s dos aprendizes. As RCD’s4 (Definições Reutilizáveis de Competências) é uma 

especificação definida pelo Instructional Management Systems Global Consortion – IMS, a 

palavra competência é utilizada de uma forma geral como sendo habilidade, conhecimento, 

tarefa e objetivo educacional. 

 

A configuração da formação dos grupos é de responsabilidade do mediador/professor do 

curso que será realizado no ambiente do AulaNet. O mediador deverá fornecer as informações 

necessárias para a composição dos grupos tais como: a quantidade de grupos, quais as RCD’s 

que devem ser analisadas nos modelos dos aprendizes, qual o nível de diferença (RCD) entre 

os aprendizes, e se os aprendizes podem fazer parte de outros grupos. No AulaNet é função do 

mediador/professor associar um conjunto de RCD’s ao seu curso ou atividade. Por exemplo, 

em um curso de Inteligência Artificial poderia associar as seguintes RCD’s: Agentes 

Inteligentes, Redes Neurais e Representação do Conhecimento. Já os participantes 

(aprendizes) fornecem três tipos de informação de uma RCD, o interesse, a qualificação e a 

                                                 
4 RCD’s – Do inglês Reusable Competency Definitions. 
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competência. Essas informações fazem parte do modelo do aprendiz, e são utilizadas para a 

composição dos grupos. 

 

Ao solicitar a formação de um grupo, um mediador define quais os apectos 

(interesse,competência - Asp) de RCDs e qual o grau de diferença (GDz) que será utilizado. 

Neste caso, esta definição dada pelo mediador será representada pela tupla (RCD,Asp,GDz). 

Por exemplo, a tupla (SQL,Interesse,1). Para facilitar o entedimento, vamos destacar o 

exemplo dado por Cunha (2002). Utilizando a tupla (SQL,Interesse,1) e dados do quadro 3.1, 

poderíamos observar que o aprendiz1 e o aprendiz atendem ao grau de diferença que foi 

configurado pelo mediador da turma. Já os aprendiz1 e aprendiz3 não podem estabelecer um 

grupo devido a restrição do grau de diferença entre as RCDs. Desta forma, os grupos são 

formados e estarão aptos a desenvolver a tarefa pré-estabelecida para a turma (quadro 3.1). 

 
Quadro 3.1 - Metas para a Formação de Grupos (Cunha et al 2002) 

RCD SQL Modelo Relacional 
Aspecto Interesse Competência 
Grau de Diferença 1 2 
Aprendiz1 2 4 
Aprendiz2 3 2 
Aprendiz3 4 4 

 

Vimos que o ambiente possibilita uma boa flexibilidade para o mediador/professor solicitar a 

formação de grupos, possibilitando a formação de grupos heterogêneos. No entanto, parte das 

informações do modelo do aprendiz é definido por ele próprio, por exemplo, a qualificação do 

aprendiz sobre uma RCD que faz parte de um curso. Isto pode acarretar problemas, pois o 

ambiente não tem como garantir que essa informação esteja correta, e consequentemente pode 

comprometer a formação dos grupos. 

 

Guardian Agent 
 

O Guardian Agent foi um trabalho realizado por Whatley (2004), onde foi desenvolvido um 

sistema multiagentes que provê a formação de grupos de trabalho para o desenvolvimento e 

acompanhamento de projetos em um ambiente distribuído. Neste ambiente cada projeto será 

previamente cadastrado pelo professor/tutor com um conjunto de atividades que serão 

desenvolvidas pelos grupos de estudantes.  
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 Na arquitetura do Guardian Agent ,cada aprendiz possui seu próprio agente. O Guardian 

Agent obtém do seu estudante as habilidades e preferências de cada atividade que será 

realizado no projeto. Esta etapa é realizada utilizando uma interface do tipo window conforme 

podemos ver na figura 3.3. O aprendiz deverá selecionar todas as atividades que ele tem 

habilidade para trabalhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3 - Interface de Cadastro de Habilidades. 

 

O processo de formação de grupos de trabalho é inicialmente feito baseado em um conjunto 

de regas pré-estabelecidas para o projeto. As regras levam em conta as habilidades e 

preferências dos estudantes para cada atividade que será desenvolvida no projeto. Os grupos 

são formados a partir do planejamento que foi estabelecido para o projeto, obedecendo à 

hierarquia das atividades. Os estudantes também poderão compor vários grupos e participar 

de vários projetos cadastrados no Guardian Agent, desde que tenham habilidades necessárias 

para tal. Os participantes dos grupos deverão dispor de ferramentas de mediação como e-mail 

e fórum de discussão. As ferramentas servirão para que o sistema possa comunicar possíveis 

ajustes de alocação de tarefas durante a conclusão do projeto. 

 

O Guardian Agent foi testado com sete grupos de trabalho em projetos de desenvolvimento de 

sistemas. Os grupos foram formados com estudantes universitários, e todos os grupos tinham 

entre 6 e 10 estudantes totalizando um número de 55 participantes no experimento.Os 

resultados foram considerados satisfatórios para o propósito do sistema. No entanto, devemos 

lembrar que as informações referentes às preferências e habilidades do estudante são 

informadas pelo próprio estudante, e neste caso, a aplicação não tem como garantir a 

veracidade destas informações, podendo comprometer a formação dos grupos para a execução 

das atividades do projeto. 
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3.5. Conclusões 
 

A participação em grupos sociais é algo que nos acompanha ao longo da vida. Ao longo deste 

capítulo vimos o quanto é complexa a composição dos grupos sociais dos quais participamos. 

Existe uma quantidade muito grande de variáveis que não só influenciam na composição, mas 

também no seu comportamento dos mesmos. Podemos ressaltar desta forma, que não existe 

um modelo ideal de grupo, ou uma forma padrão para compor grupos de bom desempenho. A 

composição dos grupos deverá ser efetuada com cautela, analisando as principais variáveis no 

contexto de aplicação dos grupos como: educacional, cultural, religioso, entre outros. 

 

Atualmente no contexto educacional estamos vivendo um momento muito positivo graças aos 

avanços tecnológicos das últimas décadas. A Educação a Distância mediada por computador 

passa a ser uma realidade cada vez mais constante em todas as partes. Os ambientes virtuais 

de ensino são ferramentas pedagógicas utilizadas nas mais diferentes esferas da Educação. 

 

Do ponto de vista tecnológico, podemos destacar que grande parte dos ambientes de 

aprendizagem virtual que dão suporte a formação de pequenos grupos virtuais utilizam 

técnicas de Inteligência Artificial como, por exemplo, os Agentes Inteligentes por se tratar de 

umas das abordagens mais adequadas para esse tipo de trabalho. No entanto, podemos notar 

pela pesquisa bibliográfica efetuada que há poucos trabalhos que dão ênfase a composição e 

acompanhamento de grupos. 

 

No Capítulo 4, a seguir, será mostrada a Smart Chat Group, uma ferramenta de formação de 

pequenos grupos sociais heterogêneos e suas principais funcionalidades. Esta ferramenta faz 

uso de técnicas de Inteligência Artificial como agentes inteligentes, e de informações de 

contexto computacional para auxiliar na composição e no acompanhamento dos grupos. 
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Capítulo 4 
 

4. Smart Chat Group: Ferramenta Ciente de 
Contexto para Formação de Grupos 

 

Com o avanço das tecnologias de informação e das redes de comunicação, a Educação a 

Distância vem sendo cada vez mais utilizada. Desta forma, há atualmente um grande número 

de ambientes virtuais de aprendizagem disponibilizados para os mais diversos fins 

educacionais, como ensino básico e aperfeiçoamento profissional. 

 

No entanto, grande parte desses sistemas deixam a desejar em aspectos importantes como a 

formação de grupos em atividades de aprendizagem, bem como um acompanhamento mais 

detalhado das dificuldades individuais dos aprendizes. Para Moscovici (2003), para aprender, 

necessitamos saber o que estamos fazendo de maneira inadequada, como também o que 

conseguimos fazer com adequação.  

 

A ferramenta Smart Chat (Siebra et al., 2004) vista na seção 2.3.4, é uma ferramenta de 

aprendizagem colaborativa que agrupa aprendizes para a discussão de assuntos previamente 

elaborados pelos professores/tutores. Porém, sua arquitetura só permite a realização de 

sessões de aprendizagem em uma única sala de discussão, ou seja, só permite a formação de 

um único de grupo. Como foi visto no capítulo 3, sessões com formação de grupos com um 

número elevado de aprendizes pode ocorrer problemas em relação a interação entre os 

participantes, como por exemplo, distração, timidez, medo ao aversão a críticas de outros 

participantes, entre outros. 

 

Com o objetivo de minimizar esses problemas, foi criado a Smart Chat Group, uma 

ferramenta colaborativa ciente de contexto para formação e acompanhamento de grupos de 

aprendizagem. Esta ferramenta é uma extensão da Smart Chat (Siebra et al., 2004), que 

permite a criação de pequenos grupos baseado no contexto computacional dos aprendizes, 

bem como o auxílio em atividades colaborativas através do monitoramento do desempenho e 

recomendação de material didático. O objetivo da Smart Chat Group é prover ao professor 

um ambiente onde ele possa testar várias composições de formação de grupos em diferentes 
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cenários de aprendizagem, além de permitir um acompanhamento individualizado do aprendiz 

durante toda a sessão colaborativa. 

 

Este capítulo, que descreve a Smart Chat Group em detalhes, está organizado da seguinte 

forma: na seção 4.1, serão apresentados os requisitos da Smart Chat Group; na seção 4.2 

serão apresentados os casos de uso, na seção 4.3, será apresentada a arquitetura e seus 

principais módulos, na seção; e por fim, na seção 4.4 serão apresentadas as conclusões. 

4.1. Requisitos da aplicação 
 

Pode-se entender requisito como uma função, restrição ou propriedade que deve ser fornecida, 

encontrada ou atendida para satisfazer às necessidades do usuário de um software 

(Sommerville,2004). É importante no processo de software identificar corretamente os 

requisitos da aplicação, pois é nesta fase onde se concentra os maiores impactos negativos, 

seja do ponto de vista das funcionalidades, ou de custos ao projeto. É nesta fase onde os 

requisitos da aplicação devem ser identificados e mapeados com objetividade e clareza. 

 

Após realizar uma análise da Smart Chat (discutido na seção 2.3.4), e um estudo bibliográfico 

sobre ferramentas colaborativas que apóiam a formação de grupos, foi identificado os 

requisitos necessários para uma ferramenta com os propósitos da Smart Chat Group. O 

quadro 4.1 apresenta as funcionalidades que foram disponibilizadas no ambiente da Smart 

Chat Group. 
 

Quadro 4.1-Requisitos funcionais do sistema 
Ref# 

 
Descrição 

RF1 Oferecer ao professor suporte à recomendação para a formação de grupos de 
aprendizagem com melhor desempenho baseado no contexto histórico do 
grupo; 

RF2 Dar suporte a formação automática de pequenos grupos de aprendizagem 
colaborativa ciente ao contexto; 

RF3 Permitir a formação de grupos de pares de aprendizes ciente ao contexto; 
RF4 Oferecer suporte para cadastro da base de interesses do usuário; 
RF5 Acompanhar o desenvolvimento do aprendiz no decorrer das sessões; 
RF6 Oferecer mecanismos para motivar o aprendiz durante a sessão baseado no 

contexto do aprendiz; 
RF7 Oferecer mecanismo de recomendação de bibliografias baseado no contexto 

do aprendiz; 
RF8 Inferir automaticamente nível de conhecimento (habilidades e deficiências) do 

aprendiz a partir do contexto histórico; e 
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Aprendiz

Gerar Recomendação
Bibligráfica

Agente Companheiro

Agente Formador de Grupo

Professor

Mensagem Contexto
Histórico

Definir Habilidades Definir
Deficiencias Definir Reputação

Gerar Desempenho

Cadastrar Informações de
contexto primário do

usuário

Gerar Relatórios

Formar Grupos

Recomendar Grupos

Pequenos Grupos Grupos em Par

«uses» «uses»

Acompanhar Aprendiz

«uses» «uses» «uses»

Inferir Contexto
de Aprendizagem

«uses» «uses» «uses»

Habilitar sessão

RF9 Disponibilizar relatórios para análise de desempenho dos grupos formados 
durante as sessões. 

 

4.2. Casos de Uso 
 

Uma técnica importante na compreensão dos requisitos vistos na seção anterior é o 

desenvolvimento de Casos de Uso. Para Larman (2000) os casos de uso servem para 

descrever os processos e as situações em que a aplicação é utilizada. No ambiente da Smart 

Chat Group, foi identificado 04 (quatro) atores importantes na seqüência de eventos que são 

mapeados nos casos. Os atores são: Aprendiz, Professor, Agente Companheiro e Agente 

Formador de Grupos. Na Figura 4.1, pode-se ver os casos de uso e atores envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4.1 - Casos de Uso 
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O aprendiz, além de interagir no ambiente, é também responsável pelo cadastramento das 

suas informações de contexto primário como: nome, senha, nickname, e-mail, faixa etária e 

idiomas que domina (apenas leitura). Essas informações serão úteis para que o ambiente possa 

inferir alguns resultados e desenvolver o acompanhamento (desempenho) durante a sessão 

como será mostrado posteriormente. O aprendiz também terá acesso ao relatório sobre sua 

participação na sessão, bem como a sugestões de material didático fornecida pelo ambiente. 

 

O professor tem a responsabilidade de configurar o ambiente para iniciar as atividades, 

determinando o assunto a ser discutido, o número máximo de grupos de que um aprendiz 

pode participar simultaneamente, e a composição inicial desses grupos. Além disso, o 

professor terá acesso aos relatórios gerenciais produzidos pelo ambiente no final da sessão. O 

professor também terá acesso à recomendação da melhor formação de (melhor desempenho) 

grupo que será disponibilizado pelo agente formador de grupos. 

 

O agente companheiro tem a função de fazer o acompanhamento do aprendiz, enviando 

mensagens para motivar o aprendizado, gerando relatório de desempenho do aprendiz na 

sessão corrente e recomendando material bibliográfico. Além disso, o agente companheiro é 

responsável por identificar as habilidades, deficiências e reputação do aprendiz nos assuntos 

discutidos em todas as sessões das quais ele participou. 

 

O agente formador de grupo recomenda a melhor formação de grupo para o professor, e 

formar pequenos grupos de discussão, separados da discussão principal. Será visto a seguir a 

arquitetura da ferramenta, e uma apresentação mais detalhada desses agentes. 

 

 

4.3. A Arquitetura da Smart Chat Group 
 

Nesta seção será detalhada a arquitetura da Smart Chat Group (figura 4.2), que fornece um 

ambiente colaborativo que conta com a formação automática de grupos de aprendizagem 

baseado em informações de contexto do aprendiz. 
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Figura 4.2 - Arquitetura da SmartChat Group 

 
Enfim, começaremos agora a descrever e detalhar os principais componentes da arquitetura 

geral da Smart Chat Group, a saber: as bases de conhecimento e de informação; módulos 

processadores e os agentes. 

 

4.3.1. Bases de Conhecimento e Informação 
 

Para desenvolver o processo de formação e acompanhamento dos grupos de aprendizagem no 

ambiente da Smart Chat Group , estão disponibilizados um conjunto de bases, elas são 

utilizadas pelos agentes inteligentes  durante a realização das sessões. A seguir, serão detalhas 

essas bases e seus conteúdos e forma de utilização pelos agentes. 

 

Modelo do Aprendiz 
 

É neste módulo que se concentram algumas das bases mais importantes do sistema. É nele 

que as principais informações dos usuários são armazenadas, e utilizadas para a realização das 

composições de grupos de aprendizagem. O modelo do aprendiz é constituído pelas as 

seguintes bases: base de contexto do aprendiz, base de interesses, e base de mensagens. 
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Base de Informações de Contexto do Aprendiz 

 

Como se pode ver na arquitetura (Figura 4.2), ela possui uma base com as informações de 

contexto do aprendiz. O contexto primário que são as informações repassadas pelo aprendiz 

no início da sessão, e as informações de contexto secundário que são inferidas pelo agente 

companheiro durante a sessão colaborativa. Na Smart Chat Group, as informações como: 

gênero, e-mail, faixa etária e idiomas (habilidade de leitura) serão utilizadas para inferir ou 

derivar outras informações do aprendiz. Por exemplo, o agente companheiro poderá fazer uma 

recomendação de material didático baseada em duas informações de contexto: a classificação 

(seu desempenho) do aprendiz, e os idiomas no qual o aprendiz tem habilidade de leitura. Em 

um cenário onde as informações de contexto do aprendiz fossem iguais as da figura 4.5, o 

agente iria verificar a classificação (estereótipos) do aprendiz naquele instante, e sugerir 

material didático nos idiomas Português e Inglês, deixando de lado a recomendação de 

materiais em Espanhol, por exemplo. No mesmo exemplo, esse material poderia ser enviado 

via e-mail para o aprendiz, caso existisse um e-mail cadastrado.  

 

Com relações ainda às informações de contexto secundário, essas informações são obtidas 

durante a atividade do aprendiz. O agente Frank Jr. realiza a inferência destas informações 

durante ciclos de classificação que são executados durante a sessão. Por exemplo, tanto as 

habilidades, deficiências, e a reputação do aprendiz em um determinado assunto é inferido a 

partir do seu desempenho em todas as sessões realizadas sobre este assunto. Este desempenho 

é calculado por uma função de utilidade chamada de pesoRegistro que será mostrada 

posteriormente. Já a classificação atual do aprendiz é obtida através da classificação do agente 

modelador. A classificação histórica do aprendiz é realizada mediante a sua classificação 

entre usuários da classe contribuidora, não contribuidora e classe questionadora. A 

classificação histórica será melhor discutida  na seção de classificação de contexto histórico. 
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Aprendiz

Informações
De

Contexto

Contexto Primário

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 4.3 - Informações de Contexto Primário 
 

Base de interesses 

 

Após o aprendiz logar na aplicação e enviar as informações de contexto primário, deverá 

preencher sua base de interesses a partir da base de conhecimento proposta pelo professor no 

ambiente da Smart Chat Group conforme a figura 4.4. Isso significa que todos os aprendizes 

terão necessariamente na sua base um subconjunto do domínio (modelo do domínio da Smart 

Chat Group) que será discutido na sessão do chat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.4 - Base de Interesses 
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O objetivo desta base é de facilitar o processo de formação de grupo, agrupando apenas os 

aprendizes que tenham interesses comuns. Podemos ver, na figura4.6, a interface do ambiente 

da Smart Chat Group que permite ao aprendiz o cadastro de seus interesses. Deste modo, após 

fornecer as informações de contexto primário, o aprendiz poderá iniciar a sessão com os 

demais estudantes, e com o auxílio de seu agente companheiro. 

 

Base de Mensagens 

 

Na Smart Chat Group, uma das formas de auxílio aos aprendizes é o envio de mensagens 

motivacionais ao aprendiz. O conteúdo destas mensagens é decidido através do 

monitoramento da qualidade das interações realizadas durante a sessão colaborativa. No que 

diz respeito a qualidade das interações, o Agente Companheiro verificará se houve alteração 

na classificação (pouco participativo, perguntador, tutor e etc) do aprendiz. No caso de uma 

alteração positiva, o agente deve interagir com o aprendiz para elogiar sua atuação, e no caso 

de não haver nenhuma alteração, ou alteração não positiva (aprendiz passa de contribuidor 

para pouco participativo), o agente deverá motivá-lo para que ele possa melhorar seu 

desempenho no decorrer da sessão. 

 

Para desenvolver essa tarefa, o agente companheiro deverá se comunicar com o agente 

modelador da Smart Chat (descrito na seção 2.3.4). O agente modelador é o responsável pela 

classificação dos estereótipos dos aprendizes no ambiente. A finalidade é verificar se o 

aprendiz está ou não progredindo em virtude da discussão. Essa verificação é feita tanto na 

sala principal da sessão, como nos pequenos grupos que serão formados pelo agente formador 

de grupo. O objetivo, neste caso, é analisar o desempenho nos dois cenários. 

 

O companheiro Frank Jr. também utilizará o contexto do aprendiz para decidir que 

mensagens enviar. Neste caso, as seguintes informações de contexto serão adotadas: 

Estereótipo, faixa etária, e Gênero. As mensagens que serão enviadas pelo agente são 

previamente cadastradas na base de mensagens. Esta base é uma base de dados com todas as 

mensagens cadastradas. 
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O quadro 4.2 mostra um exemplo de algumas mensagens que poderiam ser enviadas. Neste 

caso, essas mensagens seriam enviadas apenas para aprendizes do gênero masculino e faixa 

etária acima de 17 anos, e com nível escolar curso superior. 

 
Quadro 4.2 - Modelo de Mensagens baseado em (Siebra et al., 2004) 

Contribuidor Do Contra Por Fora Tutor Pouco 
Participativo

Perguntador Concordador Observador

Muito bem 
cara, continue 
assim! 

Por que você 
nunca 
concorda 
com nada? 

Você está um 
pouco por 
fora do 
assunto, por 
que você não 
participa mais 
da conversa? 

Que tal você  
tentar ajudar 
os outros que 
estão mais 
perdido, pois 
você parece 
entender do 
assunto! 

Por que você 
não está 
participando 
do chat? 

Sim, mas diz 
aí, por que vc 
pergunta 
tanto? 

Rapaz, tu num 
tem opinião 
própria não? 

Por que 
você além 
de observar, 
não tenta 
participar do 
chat? 

Você está 
contribuindo 
muito com a 
conversa! 

E por que 
você disse 
isso? 

Você está 
precisando de 
ajuda? Estou 
sentindo que 
você está 
meio 
perdido... 

Isso é legal! 
Você entende 
muito do 
assunto! 

Você não 
gostaria de 
dar alguma 
contribuição? 

Tu é chato em 
cara! 

Meu irmão vai 
estudar um 
pouco pra ver 
se tu para de 
concordar com 
todo mundo. 

Sei que você 
tem 
potencial 
para 
contribuir 
bastante! 

 

Na Smart Chat Group a informação de contexto “faixa etária” está baseada nas idades 

recomendadas pela LDB (Leis de diretrizes e bases da educação)5 para os níveis escolares 

como pode ser visto no quadro 4.3. No entanto, no ambiente da Smart Chat Group estamos 

considerando que os aprendizes são alunos de curso de graduação, isto é, com idade superior a 

17 anos. 

 
Quadro 4.3 - Idade / Nível escolar [Brasil, 1996] 

Nível de Educação Faixa Etária 
Educação Infantil Até 6 anos 
Ensino Fundamental 1ª a 4ª  7 a 10 anos 
Ensino Fundamental 5ª a 8ª  11 a 14 
Ensino Médio 15 a 17 anos 
Ensino Superior Acima de 17 anos 

 

Entretanto, o ambiente poderia ser utilizado para sessões colaborativas com aprendizes com 

outras faixas etárias, como por exemplo, alunos do ensino fundamental de 1ª a 4ª. Neste caso, 

poderíamos ter mensagem para um aluno contribuidor do tipo: 

 
 
 
 

                                                 
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 
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Quadro 4.4 - Exemplo de mensagem ciente de contexto 

Estereótipo Mensagem Sexo Faixa etária 

Contribuidor Muito bem amiguinho, 

continue assim! 

Masculino Ensino fundamental de 1ª a 4ª 

 
A interação entre o aprendiz e o agente companheiro é realizada após cada ciclo de 

classificação feita pelo agente modelador. Estas mensagens são exibidas na mesma interface 

em que as mensagens dos outros participantes são visualizadas. Porém, no remetente 

aparecerá o nome do seu agente companheiro.  

 

Base de Regras 
 

O agente companheiro (será visto na seção 4.3.2) registra a classificação (estereótipo) do seu 

aprendiz ao longo de todas as sessões realizadas na Smart Chat Group. As sessões poderão 

abordar os mais diversos assuntos, e o aprendiz poderá ter diferentes desempenhos em relação 

aos assuntos que foram discutidos. O registro do desempenho permite ao ambiente 

recomendar que um aprendiz que tenha habilidade em um determinado assunto possa ajudar 

outro aprendiz que tenha deficiência no mesmo assunto, ou que o ambiente possa criar um 

espaço reservado com pequenos grupos de aprendizes com habilidades e deficiências 

(complementaridades de conhecimento). 

 

Para inferir as habilidades, deficiências e reputação do aprendiz foi criada uma base de regas. 

A base de regras faz uso da função de utilidade baseada em descontos que foi vista 

anteriormente. A partir dos resultados obtidos pela função de utilidade é possível inferir os 

níveis de conhecimento (Habilidades, Deficiências e Reputação) do aprendiz. Estas 

informações de contexto são atualizadas automaticamente no modelo do aprendiz. Abaixo 

podemos ver um esboço de como as regras que foram definidas. 

 

Habilidades e Deficiências 

 

As habilidades e deficiências de um aprendiz são um dos aspectos mais importantes na 

composição dos pequenos grupos no ambiente da Smart Chat Group, pois através delas 

podemos implementar a complementaridade de competências destacada por (Hoppe, 1995). O 

que se pretende é unir aprendizes que, ao longo do tempo, tenham consolidado o seu 
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conhecimento em um determinado assunto, e possam ajudar outros aprendizes que ainda não 

obtiveram o mesmo conhecimento.  

 
Para isso, a aplicação deve inferir novas informações de contextos, chamadas de Habilidades 

e Deficiências do aprendiz. Essas informações serão obtidas através da sua classificação 

histórica, e para tal foram criadas as seguintes regras de produção: 
Habilidade (assunto):  

Se percTutor(assunto) >= 40 OU percContrib(assunto) >= 60 
  Então habilidade(assunto) = sim 
 
Deficiência (assunto):  

Se (percContrib(assunto) <= 25  
E percQuestionador(assunto) >= 50)  
OU (percContrib(assunto) <=25 E  percPorFora(assunto) >= 
40) 

  Então  habilidade(assunto) = não 
 
Reputação 

 

Outro ponto de suma importância para a formação de grupos na Smart Chat Group é analisar 

se houve um bom desempenho do aprendiz ao longo de suas participações nas sessões 

colaborativas. Neste caso, esse bom desempenho é classificado como a Reputação do 

aprendiz, que pode ser atribuída como: alta, média ou baixa. 

 
Para inferir essa informação foram criadas as seguintes regras produção: 

ReputacaoAlta: 
   Se percTutor >= 50 OU percContrib >= 60 
    Então reputacao = alta 
 
ReputacaoMedia: 

Se (percTutor >= 25 E percTutor < 50) OU 
(percContrib >= 40 E percContrib < 60 E percQuestionador >= 30) 

    Então reputacao = media  
 
ReputacaoBaixa: 

Se (percTutor < 10 E percContrib < 20 E percQuestionador < 30) 
    Então reputacao = baixa  

 

Classificação Histórica 

 

Uma das informações de contexto relevante dentro do ambiente da Smart Chat Group é a 

classificação histórica do aprendiz. Esta classificação permite definir a qual classe de usuário 

o aprendiz pertence. Esta classificação é baseada na participação do aprendiz em sessões 
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anteriores. Pode-se ver a seguir as regras de produção que foram utilizadas para definir a 

classe de usuário. 
 
ClasseContribuidora:  

Se ((percTutor+ percContrib) 
> (percQuestionador) 
E 
(percTutor+ percContrib) 
>(percDoContra+ percPorFora+ percConcordado+ 
 percPoucoParticipativo)) 

  Então ClassificacaoHistorica = ClasseContribuidora 
 
ClasseQuestionadora:  

Se ((percQuestionador) 
> (percTutor+ percContrib) 
E 
((percQuestionador) 
>(percDoContra+ percPorFora+ percConcordado+ 
 percPoucoParticipativo)) 

  Então ClassificacaoHistorica = ClasseQuestionadora 
 
ClasseNaoContribuidora:  

Se ((percDoContra+ percPorFora+ percConcordado+ 
 percPoucoParticipativo) 

> (percTutor+ percContrib) 
E 
((percDoContra+ percPorFora+ percConcordado+ 
 percPoucoParticipativo) 
>(percQuestionador) 

  Então ClassificacaoHistorica=ClasseNaoContribuidora 
 

 

 

Regra Observador 

 

Uma mudança importante nos estereótipos do aprendiz foi a adição de um novo tipo de 

estereótipo chamado de “Observador”. Falcão(2000) destaca que a aprendizagem é “uma 

modificação relativamente duradoura do comportamento, através de treino, experiência e 

observação”. Assim, pode-se entender que o fato de não participar ativamente de uma 

discussão não caracteriza que o aprendiz não está envolvido com o processo de aprendizagem. 

Partido desta premissa, foi inserido um novo estereótipo chamado “Observador” que foi 

modelado com a seguinte regra de produção: 

 
Observador:  

Se ((PorcentagemGeral () < 10) 
E 
(PorcentagemTipoObservacao()>=80)) 

 Então Classificacao = observador 
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onde 

PorcentagemTipoObservacao=(((ArgumentoPositivo+Pergunta)/quantidadeTotal)*100 

 

A regra descrita acima significa o seguinte: Em sessão colaborativa onde o aprendiz é 

responsável por menos de 10% apenas das mensagens enviadas na sessão, e que desses 10%, 

80% ou mais, foram de mensagem do tipo pergunta ou de mensagens do tipo argumento 

positivo, então esse aprendiz é classificado como “Observador”.  

 

Trocando em miúdos, isso quer dizer que embora participando pouco das interações 

realizadas no chat, o aprendiz tem uma postura positiva diante da discussão, ou seja, hora ele 

está dinamizando (fazendo perguntas) a discussão, ou fazendo alguma interferência 

construtiva (argumentos positivo). Assim, acreditamos que aprendizes com esse tipo de 

estereótipos (Observador) podem contribuir em um ambiente de aprendizagem. 

 

Observamos nesta seção que o agente companheiro tem uma função muito importante na 

Smart Chat Group, ele é responsável por inferir as informações de contexto (habilidades, 

reputação e classificação histórica) que servirão como base para a formação de grupos pelo 

agente formador de grupos do ambiente. Além disso, foi adicionado um novo tipo de usuário 

(observador), e mostrado a forma (regra de produção) de inferência. 

 

4.3.2. Os Agentes  
 
 
Agente Companheiro 
 

O Agente Companheiro batizado como Frank Jr., é um agente inteligente que interage com o 

aprendiz, recomendando material, enviando mensagens, fornecendo feedback visual do 

desempenho do aprendiz durante a sessão, além de gerar relatórios de desempenho. É também 

responsável pela captação do contexto primário do aprendiz, e pela inferência do contexto 

secundário do aprendiz, que contém informações tais como: habilidades, deficiências, 

reputação e classificação histórica. A forma de como o agente companheiro faz essa 

inferência será discutida no decorrer desta seção. No ambiente da Smart Chat Group, cada 

aprendiz terá seu agente companheiro de aprendizagem. 
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Aprendiz

Agente 
companheiro

Contexto Primário
Gênero
Idiomas
E-mail
Nível Escolar ou Faixa Etária

Contexto Secundário
Habilidades e Deficiências
Reputação
Classificação Atual (modelo do usuário)
Classificação Histórica (classe do usuário)

Informação de Contexto do Aprendiz

Internet

Recomendação de Bibliografia
Relatório de Desempenho

Mensagens

Cadastro de Informações 
de contexto

Envio de mensagens

Base de 
Interesses

Agente 
companheiro

Frank Jr. é representado por um personagem animado, ilustrado na figura 4.5. Um agente 

pedagógico que faz uso de personagem animado pode empregar locomoção e gestos para 

chamar a atenção do aprendiz para aspectos importantes durante uma atividade, bem como 

expressar respostas (mensagens) emotivas (Johnson et al., 2000). No caso do Frank Jr., as 

mensagens emotivas são inferidas de acordo com o contexto do aprendiz ao longo da sessão, 

ou seja, o agente decide como melhor interagir com o aprendiz de acordo com seu 

desempenho. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5 - Agente Frank Jr. 

 

A figura 4.6 mostra uma visão geral da arquitetura do Frank Jr. Ela mostra uma ilustração da 

forma que o agente companheiro interage com as bases de conhecimento e de informação. 

arquitetura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6 - Arquitetura do Frank Jr. 
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Classificação do Contexto Histórico 

 

No ambiente da Smart Chat Group, o aprendiz é classificado também segundo o seu 

desempenho em todas as sessões dar qual ele participou sobre o assunto proposto pelo 

professor para a sessão corrente. Esta classificação é chamada de “classificação histórica” do 

aprendiz. Ela é inferida pelo agente companheiro com base nas informações de contexto no 

início da sessão, sendo atualizada durante o desenvolvimento da própria sessão. Esta 

informação faz parte do contexto secundário do aprendiz, sendo utilizada para o envio de 

mensagens motivacionais, e para a recomendação de material de didático pelo agente Frank 

Jr. 

 

Na classificação histórica, os aprendizes deixam de ser classificados pelos estereótipos tais 

como: tutor, contribuidor, por fora e etc, para pertencerem a classes de usuários que podem 

indicar contribuição. As classes são as seguintes: “não contribuidora”, que são os aprendizes 

que pouco contribuem na sessão do chat, a classe “questionadora” que é formada pelos 

aprendizes que dinamizam a discussão e a classe “contribuidora” que é formada pelos 

aprendizes que dão uma boa contribuição nas discussões em grupo.  

 

Com base nesta nova classificação, o agente companheiro do aprendiz poderá prestar os 

serviços que foram mencionados acima. 

 

O quadro 4.5 mostra a nova classificação do aprendiz após o processo de reclassificação 

efetuada pelo agente Frank Jr., ou seja, além da classificação dos estereótipos(tutor, por fora, 

etc) , ele também é classificado dentre as classes mostradas no quadro 4.5. 

 
Quadro 4.5 - Reclassificação dos aprendizes - Classificação Histórica 

Não Contribuidora Questionadora Contribuidora 
Pouco Participativo Questionador Tutor 
Por Fora  Contribuidor 
Concordador   
Do Contra   
Observador   

 
 

Para efetuar a nova classificação do aprendiz, o agente faz uso de uma função de utilidade, 

chamada pesoRegistro, que é mostrada na figura 4.7. 
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pesoRegistro =  (y – (0,05 * x)), se x > 0 

  1, se x = 0 

 

 

 
Figura 4.7 – Função de utilidade pesoRegistro 

 

Onde: 

y = fator de desconto, com valor = 0.95 

x = distância em meses da data da sessão anterior em relação à data atual 

 

Para ilustrar esse processo, vejamos o exemplo a seguir. 

 

Supondo que o aprendiz Lucas participou de uma sessão colaborativa em 20/01/2006 e obteve 

a classificação de aprendiz “tutor” naquela ocasião. Na sessão realizada no dia 22/04/2006 o 

aprendiz também obteve a classificação de “tutor”. No entanto, o peso registro de cada 

participação do aprendiz é diferenciado devido ao fator de desconto que é aplicada pelo 

agente. Abaixo podemos observar como é feito o cálculo. 

 

pesoRegistro  = (0,95 – (0,05*5))  

  =(0,95-0,25) 

  =(0,70) 

 

pesoRegistro  = (0,95 – (0,05*2)) 

  =(0,95-0,10) 

  =(0,85) 

 

Desta forma, podemos observar que quanto maior for o intervalo de tempo entre as sessões, 

menor será o peso atribuído a classificação atual do aprendiz. 

 

Para todos os registros do contexto do aprendiz deve ser realizado o seguinte cálculo: 

pesoTutor=∑pesoRegistroTutor 

pesoContribuidor=∑pesoRegistroContribuidor 

pesoQuestionador=∑pesoRegistroQuestionador 

pesoDoContra=∑pesoRegistroDoContra 

Sessão do dia 20/01/2006 

Sessão do dia 22/04/2006 
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pesoPorFora =∑pesoRegistroPorFora 

pesoConcordador=∑pesoRegistroConcordador 

pesoPoucoParticipativo=∑pesoRegistroPoucoParticipativo 

pesoObservador=∑pesoRegistroObservador 

 

O percentual de classificação obtido pelo aprendiz em um determinado assunto, ou em todos 

os assuntos, é determinado com base no somatório dos pesos obtidos ao longo das sessões, 

segundo a fórmula: 

percTutor = pesoTutor / (pesoTutor + ... + pesoPoucoParticipativo) * 100 

 

Para exemplificar melhor o cálculo para obter os percentuais de classificação de cada 

aprendiz, usaremos os dados do quadro 4.6 para calcular os percentuais obtidos por um 

aprendiz durante a realização de várias sessões na Smart Chat Group. Para efeito do cálculo 

de pesoRegistro, tomaremos a data atual como sendo 20/06/2006. 

 
 

Quadro 4.6 - Exemplo de pesoRegistro 
Classificação Data da sessão PesoRegistro 

Tutor 20/03/2006 0,80 

Tutor 10/04/2006 0,85 

PoucoParticipativo 05/05/2006 0,90 

PoucoParticipativo 05/06/2006 1,0 
 

percTutor= 48,46
100*)90,165,1(

65,1
=

+
% 

 

percPoucoParticipativo= 52,53
100*)90,165,1(

90,1
=

+
% 

 

Desta forma, o agente companheiro calcula os percentuais para todos os estereótipos (tutor, 

contribuidor, pouco participativo e etc) do aprendiz no início da sessão e em cada ciclo de 

classificação durante a sessão corrente, e aplica um conjunto de regras de produção para obter 

a classificação histórica do aprendiz. 

 



 - 63 - 

Assim, o cálculo da classificação histórica do aprendiz é feito utilizando novas regras de 

produção que foram adicionadas a base de regras (regras de classificação histórica) da Smart 

Cha. As regras foram definidas seção 4.3.1 (Base de regras). 

 

Após efetuar a classificação histórica do aprendiz, o agente deverá verificar a sua 

classificação atual (tutor, questionador, pouco participativo, etc.), e procura classifica-lo em 

algum dos perfis da classificação histórica. Se houver uma mudança, o agente verifica se ela 

foi para melhor ou para pior (por exemplo, da classe “não contribuidora” para a classe 

“contribuidora”). Feito isso, o personagem animado do agente muda a expressão facial 

dependendo do tipo de mudança ocorrida, e exibe uma mensagem no que chamamos de 

“mural de aviso” do agente Frank Jr. Na figura 4.8 podemos ver os tipos de personagens 

animados do agente, e na figura 4.9 podemos ver a interface da Smart Chat Group com o 

mural de avisos que será utilizado pelo agente Frank Jr. para interagir com o aprendiz. O 

quadro 4.9 mostra um exemplo de uma mensagem baseada no contexto histórico do aprendiz. 

 
Quadro 4.7 - Mensagem de contexto histórico 

Contexto Histórico Classificação Corrente Mensagem 

Classe Contribuidora Por Fora (Classe não 

contribuidora) 

Lembro-me que nós éramos uma 

dupla que contribuía bastante! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.8 - Personagens do Agente Frank Jr. 
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Figura 4.9 - Interface do quadro de avisos 

 

Deste modo, o agente companheiro busca, com base no contexto histórico do aprendiz enviar 

mensagens que possam motivar o seu desempenho durante toda a sessão colaborativa. Porém, 

o envio de mensagens não é o único recurso utilizado pelo agente companheiro. Outros 

recursos disponíveis no ambiente da Smart Chat Group serão mostrados na seção 4.3.3 

(Módulos processadores). 

 

 

Agente Formador de grupos 
 

O agente formador de grupos é responsável por recomendar e fazer a formação automática de 

pequenos grupos no ambiente Smart Chat Group. A formação de grupos se dá basicamente a 

partir das informações de contexto do aprendiz. A princípio, o Agente Formador de Grupos 

deverá separar e agrupar os aprendizes pelos interesses pessoais (as informações de contexto 

primário). No entanto, separar e agrupar usuários não garante a eficiência de um grupo em 

uma atividade colaborativa. O agente formador de grupos também faz uso do raciocínio 

Mural de Aviso com 
mensagem baseada no 
contexto histórico. 

Personagem animado do 
Agente Frank Jr. com raiva. 
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destacado por Hoppe(1995), ou seja, utilizar parâmetros hipotéticos que julga-se ter impactos 

positivos na formação de um grupo de aprendizagem colaborativa. A seguir, serão 

apresentados os parâmetros que deverão ser utilizados pelo Agente Formador de Grupos para 

efetuar a recomendação (formação) dos pequenos grupos on-line: (1) Número de 

participantes, (2) Número de grupos, e (3) Nível de conhecimento. 

 

 

Número de Participantes 

 

A princípio os grupos serão formados por 05 (cinco) usuários. No entanto, esse número pode 

ser alterado pelo professor caso haja a necessidade de fazer alguma investigação de grupos 

com formação superior ao que foi proposto pelo ambiente. Porém, aconselha-se a definição de 

grupos ímpares, sendo que números considerados ótimos seriam os de cinco ou sete 

componentes (Mailhiot, 1998). Na figura 4.10 pode-se ver a interface que será utilizada pelo 

professor para configurar o número de participantes de um pequeno grupo. 

 

 

Número de Grupos 

 

O objetivo deste parâmetro é restringir a quantidade máxima de grupos em que o usuário pode 

participar simultaneamente em uma sessão do chat. A princípio, esse número será fixado em 

03 (três) grupos por usuário, ficando a cargo do professor analisar esse número em sessões 

posteriores. 

 

Nível de Conhecimento 

 

Para facilitar a formação de grupos heterogêneos na Smart Chat Group, para cada aprendiz, o 

ambiente deverá antes de tudo inferir os níveis de conhecimento em relação ao assunto que foi 

proposto pelo professor/facilitador. Neste caso, será atribuído ao aprendiz se ele tem 

Habilidades ou Deficiências no assunto que está sendo discutido. Além disso, se o aprendiz 

tem habilidades em uma determinado assunto, é inferida também a sua reputação em relação a 

determinada habilidade. 
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Além destes, os seguintes parâmetros informados pelo professor também são considerados:  

Assunto proposto; 

• Número de aprendizes por grupos; 

• Número de grupos que o aprendiz pode participar; 

• Percentual de aprendizes com Habilidades no assunto; 

• Percentual de aprendizes com Deficiências no assunto; 

• Número de mensagens no qual deverá haver a classificação do aprendiz; e 

• Número de mensagens no qual o agente formador de grupos irá efetuar a formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.10 - Interface de Configuração da Sessão 

 

A Smart Chat Group busca através da passagem destes parâmetros, flexibilizar a composição 

dos grupos para que o professor possa investigar e comparar o desempenho de diversos tipos 

de composições. Para facilitar a formação e o acompanhamento dos grupos no ambiente, a 

ferramenta cria espaços reservados para os grupos, onde eles são organizados em discussões. 

Quando a sessão é iniciada pelo professor, a Smart Chat Group cria um número identificador 

para a sessão. Depois, cria uma discussão e associa essa discussão a sessão corrente. 

Chamamos de discussão o agrupamento dos aprendizes no ambiente da aplicação. O objetivo 

da construção de tipos de discussão é facilitar a análise do desempenho dos grupos formados 

durante uma sessão colaborativa. Deste modo, criamos três tipos de discussões que podem ser 

vistas no quadro 4.8. 
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Quadro 4.8 - Tipos de Discussões 

Id Discussão Descrição 

1 Principal Na discussão principal são alocados todos os 
aprendizes que estão logados na sessão 
colaborativa corrente. 

2 Aprendizagem em par Já na discussão de aprendizagem em par, são 
alocados apenas pares de aprendizes. 

3 Pequenos grupos Neste tipo de discussão são alocados apenas os 
aprendizes que foram selecionados para 
discussões em pequenos grupos. 

 

 

A partir do conceito de discussão implementado no ambiente da Smart Chat Group, o agente 

formador de grupos formará dois tipos de grupos. Os grupos formados por pares de 

aprendizes, e aqueles formados por pequenos grupos de aprendizes. Abaixo, será discutido em 

maiores detalhes cada uma destas formações. 

 

A formação em pares permite ao aprendiz que tenha deficiência e reputação baixa em um 

determinado assunto (informação de contexto), solicitar ajuda a outro aprendiz cuja reputação 

seja alta ou média, e esteja disponível para a formação de grupos. O agente formador de 

grupos envia uma mensagem para ambos os aprendizes convidando-os a participar de uma 

composição em par. Caso o convite seja aceito pelos participantes, o agente formador de 

grupos agrupará os dois aprendizes em um canal de comunicação separado dos demais 

participantes da sessão colaborativa, ou seja, esse agente cria uma nova sala virtual no 

ambiente. 

Todo o conteúdo discutido na sala virtual (par de aprendizes) será monitorado pelos agentes 

inteligentes da Smart Chat Group, ou seja, os aprendizes receberão mensagens dos agentes 

companheiros, a estatística da discussão será armazenada e servirá para calcular também a 

classificação histórica do aprendiz ao longo da sessão. O desempenho dos aprendizes durante 

a sessão (composição de grupos em pares) ficará armazenado na base de dados da aplicação, o 

que possibilitará a geração de relatórios comparativos com outros tipos de composições. Na 

figura 4.11 pode-se ver a interface da sala virtual. 
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Figura 4.11 - Sala Virtual (Par de aprendizes) 

 

Para a formação de pequenos grupos, o agente formador de grupos se baseia nas informações 

passadas pelo professor/facilitador e nas informações de contexto primário e secundário dos 

aprendizes. Após a sessão ser configurada com os parâmetros necessários e iniciada pelo 

professor, o ambiente estará pronto para receber todos os aprendizes para a sessão 

colaborativa. Neste caso, todos os aprendizes deverão se logar no ambiente, e disponibilizar 

todas as informações de contexto primário, como por exemplo, a base de interesses do 

aprendiz. 

 

Com o início da sessão, tanto o agente modelador como o agente companheiro (Frank Jr.) 

deverão aguardar que o número de mensagens enviadas pelos aprendizes ultrapasse o número  

estipulado para a classificação dos aprendizes. Este número é parametrizado pelo professor, e 

define o momento dos agentes (modelador e companheiro) inferirem o contexto secundário 

dos aprendizes, ou seja, os seus estereótipos, classificação histórica, habilidades, deficiências 

e reputação. Quando o número de mensagens é alcançado, o agente inicia os passos para a 

formação dos pequenos grupos. 

 

O agente formador de grupos segue os seguintes passos: 

 

• Verifica todos os aprendizes com os mesmos interesses; 

• Separa os aprendizes com habilidades e deficiências por interesses; 
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• Calcula o número de aprendizes com habilidades baseado no percentual estipulado 

pelo professor; 

• Calcula o número de aprendizes com deficiências baseado no percentual estipulado 

pelo professor; 

• Verifica a disponibilidade de cada aprendiz para a composição de um novo grupo; e  

• Separa os grupos e cria uma sala virtual para cada novo grupo de aprendizes. 

 

Após a formação dos pequenos grupos em salas virtuais, os aprendizes podem interagir em 

um canal separado dos demais participantes da sessão. Desta forma, o ambiente garante a 

privacidade dos conteúdos discutidos pelos participantes do grupo e favorece a exposição de 

idéias por parte dos aprendizes, algo que muitas vezes deixa de acontecer em grupos com um 

número elevado de participantes, como visto no capítulo anterior. 

 

O ciclo de vida dos pequenos grupos dependerá apenas dos participantes que foram 

selecionados no processo de composição efetuada pelo agente formador de grupos. Outro 

ponto importante é que todo o conteúdo, bem como o desempenho dos aprendizes durante o 

ciclo de vida do grupo será gravado na base de dados da aplicação. O objetivo de armazenar o 

desempenho dos grupos é permitir que o agente formador de grupos possa recomendar aos 

professores a melhor composição dentre os cenários (composição proposta pelo professor) já 

testados no ambiente da Smart Chat Group. Deste modo, a Smart Chat Group oferece a 

flexibilidade para que o professor possa adotar a composição já testada pelo agente formador 

de grupos, ou possa definir uma nova composição e aplicar na sessão colaborativa. 

 

4.3.3. Módulos Processadores 
 

 

Recomendação de Material Didático 

 

Na Smart Char Group, o professor poderá relacionar uma lista de materiais que serão 

recomendados para o aprendiz durante a sessão colaborativa. Esta recomendação é de 

responsabilidade do agente companheiro Frank Jr..O agente faz a recomendação desse 

material baseado em informações de contexto do aprendiz. Na recomendação de material 

didático, Frank Jr. também considera o nível de conhecimento do aprendiz, mensurado através 
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de sua classificação histórica. Desta forma, os materiais didáticos serão recomendados ao 

aprendiz com base nas seguintes classificações: classes Contribuidora, Questionadora e Não 

contribuidora. 

 

Para a recomendação dos materiais didáticos, o professor terá que disponibilizar (cadastrar) 

antecipadamente no ambiente a lista de materiais com informações como: Descrição do 

material, tipo do material (Livro, Site, Artigo Eletrônico, Revista e etc.), idioma, Assunto, e o 

nível do material (para: Classe contribuidora, por exemplo). Deste modo, a cada ciclo de 

avaliação, ou seja, a classificação efetuada pelo ambiente, o agente disponibiliza na interface 

uma página WEB com a recomendação dos materiais didáticos que poderão ajudar o aprendiz 

a melhorar o seu conhecimento no assunto em questão. 

 

Além de oferecer a recomendação de material, o ambiente possibilita o acesso on-line dos 

materiais eletrônicos que possuem um link associado. A interface de recomendação tem as 

funcionalidades de um navegador de internet, oferecendo ao aprendiz a possibilidade de 

navegar entre as páginas recomendadas, ou visualizar arquivos PDF disponibilizados em 

ambiente WEB, por exemplo. Na figura 4.12 pode-se ver um exemplo de uma recomendação 

feita pelo agente companheiro da Smart Chat Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.12 - Recomendação de material didático 
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Após a recomendação do material didático, o ambiente não apenas guarda todas as 

recomendações de forma persistente, mas também envia uma página WEB com a 

recomendação do material didático para o e-mail do aprendiz.  

 

Gerar gráfico de desempenho 

 

Em uma sessão colaborativa no ambiente da Smart Chat Group, o aprendiz é periodicamente 

classificado e motivado a melhorar sua participação durante a sessão. Contudo, oferecer um 

feedback visual (individual) de sua participação pode acrescentar um pouco mais à sua 

motivação. Durante a sessão, uma das informações de contexto guardadas periodicamente 

pelo seu agente companheiro é o percentual de mensagens enviadas pelo aprendiz dentro do 

contexto do assunto discutido, e as mensagens fora do contexto em relação aos seus colegas. 

Neste caso, o agente companheiro pode gerar um gráfico de desempenho do aprendiz a partir 

de cada ciclo de classificação. Assim, o aprendiz poderia ter um feedback do seu desempenho 

durante toda a sessão. O objetivo é que, a partir da visualização do seu desempenho, o 

aprendiz possa se motivar a participar mais da discussão, com a finalidade de mudar o quadro 

corrente, ou seja, a sua classificação atual diante da discussão. 

 

No ambiente da Smart Chat Group, essas informações poderão ser exibidas através de um 

gráfico (Figura 4.13) de barras em 3D, de linhas, e linhas 3D, que serão escolhidas pelo 

aprendiz. Pode-se ver abaixo a figura 4.13 com a interface do gráfico de desempenho do 

aprendiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 72 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.13 - Gráfico de desempenho 
 

Como podemos ver, o agente companheiro não desempenha apenas um papel motivacional 

dentro do ambiente da Smart Chat Group. Ele é responsável por inferir o contexto histórico 

do aprendiz e, a partir deste contexto, o agente pode recomendar o material didático 

disponibilizado no ambiente. No entanto, além de realizar essas tarefas, o agente companheiro 

é responsável também por inferir o nível de conhecimento do seu companheiro (aprendiz). 

 

Módulo de Relatórios 

 

Este módulo será responsável por gerar relatórios para o acompanhamento do desempenho 

dos alunos durante as sessões. Haverá duas categorias de relatórios: relatórios do professor e o 

relatório do aprendiz (aluno).  

 

No Relatório do Aprendiz, o aluno deverá ter obter informações sobre o seu desempenho 

durante a sessão. Esse desempenho será medido a partir do número de interações realizadas 

no grupo principal (grupo inicial com todos os participantes) e nos pequenos grupos baseados 

em informações de contexto. Será avaliado também se houve mudança na classificação do 

aluno durante o decorrer da sessão. Por exemplo, o aluno pode chegar ao final da sessão do 

chat sendo classificado como um aluno por fora no grupo principal, no entanto, o mesmo 

aluno pode ser classificado como um aluno perguntador em um pequeno grupo. Na figura 
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4.14 pode-se ver a interface do sistema que possibilita a visualização dos relatórios 

disponibilizados. Os relatórios podem ser visualizados tanto na interface do ambiente como 

em uma janela externa ao ambiente, conforme pode-se ver na figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.14 - Interface de relatório 

 

Os Relatórios do Professor: devem contemplar as informações referentes ao desempenho dos 

alunos, bem como as informações sobre o desempenho dos grupos formados pelo Agente 

formador de grupos. Para gerar os relatórios, serão utilizados os seguintes dados: número total 

de participantes, número de grupos formados, número de interações, número de 

interações/grupos, classificação (estereótipos) e classificação histórica dos alunos durante a 

sessão. Na figura 4.15, pode-se visualizar o relatório de desempenho da sessão. Este relatório 

contempla as seguintes informações: número de grupos formados durante a sessão, a 

quantidade total das interações realizadas durante a sessão, quantidade de interações 

realizadas por cada categoria de grupo (discussão). A partir desse relatório, o professor terá 

uma visão geral da quantidade de interações realizadas na sessão colaborativa. 
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Figura 4.15 - Relatório de desempenho/sessão 

 

 

 

 

4.4. Conclusões  
 

Vimos anteriormente neste trabalho que uma atividade colaborativa pode trazer grandes 

benefícios ao processo de ensino e aprendizagem. Este tipo de atividade é meramente social, e 

como tal, precisa ser organizada em grupos. No entanto, os grupos precisam ser bem definidos 

e também bem acompanhados, ou seja, além de uma boa composição, deve existir a 

preocupação de acompanhar o desempenho dos seus membros durante o andamento e, a 

conclusão das suas atividades.  
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Quando estas atividades estão inseridas no contexto educacional, e são realizadas a distância 

com o auxílio dos ambientes virtuais de ensino, os cuidados devem ser bem maiores, e neste 

caso, os ambientes de aprendizagem devem prover mecanismos para um bom processo de 

aprendizagem. 

 

A Smart Chat Group foi implementada com o objetivo de minimizar alguns dos problemas 

existentes em atividades de aprendizagem colaborativa como os que foram citados 

anteriormente. Esta ferramenta pode ser utilizada por professores/facilitadores em qualquer 

área de conhecimento desde que haja o cadastramento prévio da ontologia e lista dos 

materiais didáticos no ambiente. A ferramenta não só faz a recomendação para a formação de 

pequenos grupos de aprendizes, mas também efetua o acompanhamento dos aprendizes 

durante as atividades, e os motiva a melhorar seu desempenho durante o processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

Além disso, ela fornece recomendação de material didático, mostra o desempenho dos 

aprendizes através de relatórios visuais, bem como, relatórios gerenciais para análise dos 

professores/tutores do desempenho de todos os aprendizes que participaram das atividades 

colaborativas. 

 

Assim, pode-se destacar que todos os requisitos funcionais listados no quadro 4.1 foram 

atendidos pela Smart Chat Group. No entanto, é sabido que mesmo atendendo os requisitos 

levantados na fase de análise, a ferramenta pode ser melhorada como será vista na seção 5.4. 

 

No capítulo a seguir, será mostrado o protótipo implementado e o experimento realizado para 

a validação da proposta deste trabalho, bem com uma análise detalhada dos resultados obtidos 

com aplicação da Smart Chat Group. 
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Capítulo 5 
 

5. Protótipo e Experimentos 
 

Com o objetivo de validar a proposta deste trabalho e demonstrar as funcionalidades da Smart 

Chat Group, será descrito neste capítulo as tecnologias utilizadas para implementação do 

protótipo da aplicação, e as etapas seguidas para realização dos experimentos, e resultados 

obtidos. 

 

Este capítulo está organizado da seguinte forma: na seção 5.1 serão mostrados as tecnologias 

para implementação,na seção 5.2 serão apresentados os detalhes para a realização do 

experimento, os comentários e sugestões feitas pelos participantes do experimento; e os 

resultados obtidos; e por fim na seção 5.3 serão apresentadas as conclusões. 

 

5.1. Implementação 
 

Para implementar o protótipo da Smart Chat Group foi utilizada a linguagem orientada a 

objeto JAVA. Já para a persistência de todos dados manipulados pela aplicação, foi utilizado 

o banco de dados relacional MySql 5.0. O MySql é um servidor de bancos de dados robusto, 

com ótima performance, multi-tarefa, e multiusuário. 

 

Para melhorar o desempenho no acesso aos dados no banco MySql, foi utilizado o framework 

chamado Hibernate6. O Hibernate é uma ferramenta de mapeamento objeto/relacional para 

Java. Ela transforma os dados tabulares de um banco de dados em um grafo de objetos 

definido pelo desenvolvedor. Usando o Hibernate, foi possível retirar o código de acesso a 

banco de dados e de SQL, e acelerar a velocidade do desenvolvimento. 

 

Já para o desenvolvimento das interfaces da Smart Chat Group foi utilizado SWT (ou 

Standard Widget Toolkit), um framework para o desenvolvimento de aplicações gráficas em 

JAVA. SWT foi desenvolvido pela Eclipse Foundation7 para a IDE do Eclipse8 e representa 

                                                 
6 www.hibernate.org 
7 http://www.eclipse.org 
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hoje uma das principais opções para o desenvolvimento de aplicações gráficas para a 

plataforma JAVA. 

 

Por fim, a base de regras de produção utilizadas pelos agentes inteligentes para inferir o 

contexto secundário dos aprendizes foi implementada em JEOPS(Figueira, 2000). JEOPS é 

um motor de inferência de primeira ordem com encadeamento progressivo integrado à Java. 

 

5.2. Experimentos e Resultados 
 

Nesta seção serão mostrados os passos que foram seguidos para a realização desse 

experimento, bem como os resultados obtidos, que foram bastante promissores, e nos dão 

várias indicações de possíveis extensões deste trabalho. 

 

5.2.1. Experimento 
 

O experimento teve como objetivo observar o desempenho dos aprendizes mediante o 

acompanhamento e a formação de grupos, realizados pelos agentes inteligentes do ambiente 

da Smart Chat Group. Realizamos um teste com os alunos do curso de pós-graduação em 

Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco(UFPE). 

 

O experimento foi realizado em três etapas. Inicialmente, os participantes receberam um 

breve treinamento da utilização do sistema, e depois tiveram a oportunidade de utilizá-lo com 

e sem o agente companheiro proposto neste trabalho. Ao término destas etapas foi aplicado 

um questionário, com o objetivo de verificar as dificuldades encontradas pelos participantes 

durante o experimento (uso da ferramenta), relacionar aspectos positivos e negativos, bem 

como as sugestões dos participantes para melhoria da ferramenta. 

 

Para fins de análise de resultados, utilizamos também as informações de log das interações 

realizadas, armazenadas no banco de dados da aplicação. Através destes dados foi possível 

verificar o desempenho dos alunos durante as sessões realizadas no experimento. As etapas 

serão descritas abaixo em maiores detalhes. 
                                                                                                                                                         
8 Eclipse é uma IDE aberta para a construção de programas de computador. O projeto Eclipse foi iniciado na 
IBM que desenvolveu a primeira versão do produto e doou-o como software livre para a comunidade. 
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Os Participantes 
 

Para a realização dos testes, contamos com a participação de 05 (cinco) alunos da disciplina 

de Agentes Inteligentes do curso de pós-graduação em Ciência da Computação. Todos os 

alunos estiveram no mesmo laboratório, e tinha experiência e conhecimento prévio em 

Agentes, tópico da discussão proposta no experimento. No entanto, a maioria dos 

participantes não tinha experiência com ferramentas de aprendizagem colaborativa. 

 

Etapas do Experimento 
 

Para facilitar a realização do experimento com a Smart Chat Group, distribuímos o 

experimento em 03 (três) etapas: (1) treinamento, (2) sessão sem o acompanhamento dos 

agentes, e (3) sessão com o acompanhamento dos agentes. Abaixo descreveremos cada uma 

destas etapas. 

 

Treinamento 

 

Antes de iniciar as sessões, realizamos 02 (dois) passos importantes para a realização do 

experimento. Primeiro, foi efetuado o cadastramento das informações de contexto primário 

dos alunos. Nesta etapa, os alunos forneceram as seguintes informações de contexto: nome, 

nickname, faixa etária, sexo, idiomas (habilidade de leitura) e base de interesses. Estas 

informações seriam utilizadas pelos agentes companheiro e formador de grupos durante as 

sessões realizadas.  

 

Após a realização do cadastro das informações de contexto primário, realizamos um 

treinamento com os alunos com duração de 15 minutos. Este treinamento teve a finalidade de 

familiarizar os alunos com a interface da Smart Chat Group, bem como, com as principais 

funcionalidades existentes na aplicação.  Após esta etapa, os alunos foram submetidos a 02 

(duas) sessões que serão descritas abaixo. 
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Sessão sem agentes 

 

Para a realização do experimento, solicitamos que os alunos participassem de uma sessão 

colaborativa em um ambiente que não contava com a presença dos agentes companheiro e 

formador de grupos. O principal objetivo para que os alunos participassem deste tipo de 

sessão foi a necessidade de fazer um comparativo do desempenho do aluno, com relação a sua 

participação no ambiente da Smart Chat Group com a presença dos agentes. 

 

Para efetuar o acesso (login) na sessão, os usuários forneceram o endereço da máquina 

servidora e o nickname conforme podemos ver na figura 5.1. Neste caso, como os alunos 

interagiram sem haver um acompanhamento por parte do agente companheiro, não havia 

nenhuma mensagem informando o desempenho do aluno, nem mensagens motivando a sua 

participação, não havia também recomendação de material nem sugestão para formação de 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.1 - Interface sem agentes companheiro e formador de grupos 

 

Esta sessão teve uma duração de 15 minutos, e foi observado que houve um percentual muito 

alto de mensagens fora do assunto proposto (77%). Isto nos leva a concluir que ambientes que 

não dão suporte ao acompanhamento dos aprendizes podem favorecer a altos índices de 

mensagens fora do tema que é proposto para a discussão (distração, desvio de atenção). 
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Sessão com agentes 

 

A terceira etapa do experimento foi realizada com os alunos participando de uma sessão 

colaborativa na Smart Chat Group com a presença dos agentes companheiro e formador de 

grupos. Esta sessão teve também uma duração  de 15 (quinze) minutos. No entanto, antes de 

dar início a sessão foi necessário definir no sistema em que momento os agentes poderiam 

fazer a classificação dos alunos, enviar mensagens, inferir habilidades, deficiências e 

reputação dos alunos, bem como sugerir e efetuar a formação de grupos. 

 

No caso desta sessão, onde contávamos com 05 (cinco) alunos para o experimento, utilizamos 

o número de 10 mensagens por cada aluno registrado na sessão para que o agente modelador 

pudesse classificar todos os alunos. Deste modo, o agente modelador classificou os alunos a 

partir do momento em que o servidor de mensagens acumulou 50 mensagens.  

 

Para evitar um acúmulo de informações na interface do aluno, ou seja, envio de mensagens 

motivacionais, sugestão de material didático e convite para participações em grupos ao 

mesmo tempo, definimos um intervalo para que os agentes pudessem realizar cada uma das 

suas tarefas. No caso do agente companheiro do aluno, foram acrescidos 20% (sobre 10 

mensagens) sobre o número de mensagens que foi definida para o agente modelador. 

 

Já para o agente formador de grupos, utilizamos também o mesmo percentual de 20% (sobre 

12 mensagens), porém, sobre o número de mensagens que foi definida para o agente 

companheiro. Desta forma, o aluno receberia o feedback dos agentes em momentos distintos, 

evitando o acúmulo de informações simultânea. Esses valores podem ser definidos pelo 

professor/facilitador no início da sessão. 

 

Para a sugestão e formação dos grupos na Smart Chat Group, definimos também três 

importantes parâmetros: (1) o número máximo de grupos no qual o aluno poderia participar 

simultaneamente, (2) quantidade de alunos por pequenos grupos, e (3) percentuais de alunos 

com habilidades e deficiências para a composição dos grupos. 

 

O número máximo de grupos em que os alunos poderiam participar simultaneamente durante 

a sessão foi configurado para 03 (três). O objetivo foi evitar que o aluno participasse de 
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muitos grupos simultaneamente, permitido que o aluno focasse seus esforços em um número 

reduzido de grupos. 

 

Com relação ao tamanho dos grupos, vimos no capítulo 3 que, quanto maior o número de 

pessoas nos pequenos grupos, mais difícil se torna a participação dos membros durante uma 

atividade. No entanto, pesquisas indicam que deve haver um número mínimo de membros 

para a formação de pequenos grupos, e que grupos ímpares são considerados mais eficientes 

do que os pares (Mailhiot, 1998). Deste modo, parametrizamos para 05 (cinco) o número de 

alunos por pequeno grupo durante a sessão. 

 

Quanto aos percentuais de alunos com habilidades e deficiências utilizados para a formação 

dos pequenos grupos utilizamos 20% de alunos com habilidade no assunto proposto, e 80% 

dos alunos com deficiência no mesmo assunto. Como dito, no caso deste experimento, o 

assunto proposto foi Agentes Inteligentes. A definição destes percentuais proporciona a 

formação de grupos heterogêneos durante a sessão. Os grupos heterogêneos são considerados 

muito mais efetivos do que os grupos homogêneos por grande parte dos pesquisadores da área 

da psicologia social (Wolff, 2003). Para Shaw (1981), quanto mais heterogêneo for o grupo, 

mais informações e habilidades estarão disponíveis ao grupo, e muito mais efetivo o grupo 

poderá se apresentar. 

 

Após a parametrização da sessão, iniciamos a sessão colaborativa na Smart Chat Group com a 

presença dos agentes companheiro e formador de grupos. Na seção de resultados obtidos, será 

descrito o desempenho dos alunos durante esta sessão, bem como na sessão sem a presença 

dos agentes. 

 

5.2.2. Resultados obtidos 
 

Esta seção apresenta duas análises distintas da ferramenta. A primeira se refere análise da 

interação dos aprendizes com ambiente, ou seja, análise das sessões realizadas no 

experimento. Já a segunda, apresenta a análise dos resultados coletados a partir de 

questionários respondidos pelos participantes do experimento. 
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Análise da Interação dos Aprendizes com Ambiente 

 

No experimento realizado com a Smart Chat Group, foram observadas as interações 

realizadas pelos alunos durante a sessão. Estes dados foram obtidos a partir dos registros da 

base de dados da ferramenta. Foram observadas as mensagens do tipo “Pergunta”, mensagens 

que resultaram em “Argumentos Positivos”, “Argumentos Negativos”, e “Argumentos 

Positivos Explicação”. O número de mensagens que estavam dentro e fora do assunto 

proposto para a discussão também foi analisado. 

 

As mensagens que resultam em “Argumentos Positivos”, “Argumentos Negativos” e 

“Argumentos Positivos Explicação” nos informam que os alunos estão justificando o seu 

apoio ou estão fazendo algum tipo de objeção a uma ou mais posições apresentadas no 

diálogo. Essas mensagens provocam o surgimento de conflitos durante a discussão, e reflexão 

sobre o assunto proposto. De um ponto de vista mais amplo, os conflitos trazem aspectos 

positivos para um grupo de discussão. Segundo Moscovici (2003), os conflitos previnem a 

estagnação do grupo. Já para Tedesco (2001), os conflitos podem favorecer o grupo a 

encontrar uma solução mais criativa. 

 

As mensagens do tipo pergunta podem indicar a solicitação de informação (orientação, 

esclarecimento, confirmação e etc), opinião e pedido de sugestão durante o diálogo pelos 

aprendizes. Já o número (ou o percentual) de mensagens dentro do assunto porposto para a 

discussão nos dá uma idéia do rumo da discussão, ou seja, se realmente os aprendizes 

discutiram sobre o que foi proposto pelo professor/facilitador.  

 

Na sessão sem a presença dos agentes companheiro e formador de grupos, houve um baixo 

percentual de mensagens que resultaram em “Argumentos Positivos”, “Argumentos 

Negativos” e “Argumentos Positivos Explicação”, conforme podemos ver na figura 5.2. Isso 

demonstra que houve pouca reflexão sobre o assunto proposto para a discussão. 
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Figura 5.2 - Resultado das intervenções (sessão sem agentes) 

 

Outro ponto observado nesta sessão foi o alto percentual de mensagens fora do assunto 

proposto para discussão. Neste caso, 77% das interações realizadas pelos alunos estavam fora 

do assunto, e apenas 23% faziam parte do assunto proposto. 

 

Na sessão realizada com a presença dos agentes companheiro e formador de grupos, 

obtivemos melhores resultados. Das intervenções realizadas pelos alunos, 14% resultaram em 

argumentos positivos, 4% resultaram em argumentos negativos, e 2% em argumentos 

positivos explicação. Deste modo, podemos concluir que houve uma maior reflexão sobre as 

mensagens, onde os alunos apoiaram e discordaram de posições levantadas por seus colegas. 

No gráfico 5.3 podemos ver um demonstrativo dos valores obtidos nessa sessão. 

 

O percentual de mensagens dentro do assunto proposto também foi baixo. Apenas 37% das 

mensagens foram classificadas como mensagens dentro do assunto, e 63% fora do assunto 

proposto. No entanto, podemos observar que houve um ganho de 14% em à relação a sessão 

realizadas sem a presença dos agentes. Desta forma, podemos concluir que o 

acompanhamento realizado pelos agentes da Smart Chat Group possibilitou um aumento no 

número mensagens sobre o tema proposto, o que pode proporcionar uma maior discussão 

sobre assunto que foi proposto. 

 

 



 - 84 - 

35%

14%4%2%

45%

Perguntas Argumentos Positivos
Argumentos Negativos Argumentos Positivo Explicação
Fala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.3 - Resultado das intervenções (sessão com agentes) 

 

Com relação ao número de pequenos grupos formados durante a sessão, só foi possível a 

formação de 01 único grupo. Este grupo foi formado com a seguinte composição: 01 (um) 

aluno classificado como “contribuidor”, 03 (três) alunos classificados como “por fora” e 01 

aluno classificado como “pouco participativo”. Não houve formação de grupos em pares, pois 

na sessão só existia um único aluno contribuidor, e esse aluno já estava participando de um 

pequeno grupo com todos os alunos da sessão. Neste caso, a aplicação não faz a 

recomendação para alunos que já estão discutindo o mesmo assunto em outras salas (outros 

grupos). Como o número de alunos que participaram da sessão era pequeno, não foi possível 

observar um número maior tanto de pequenos grupos, como de pares. 

 

Análise dos Questionários 

 

No final do experimento foi distribuído um questionário9, para ser preenchido pelos 

participantes e devolvido.  Com relação à experiência dos participantes quanto ao uso de chats 

educacionais foi identificado que 60% jamais tinham utilizado uma ferramenta desta natureza, 

e os 40% restante já tinham utilizado antes um chat com objetivos educacionais. Todos 

afirmaram que a Smart Chat Group é uma ferramenta de fácil utilização. 

 

Das dificuldades encontradas na utilização da ferramenta durante as sessões, 01 (um) teve 

problemas com o envio das mensagens, 01 (um) teve problemas com a leitura das mensagens 

e 03 (três) não relataram nenhum tipo de problema durante o período de participação nas 

                                                 
9 O questionário está disponível no Apêndice A. 
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sessões colaborativas. O problema ocorrido com o participante ao tentar enviar uma 

mensagem se deveu ao fato do participante ter tentado enviar uma mensagem para o seu 

próprio agente companheiro, que não está registrado no servidor de mensagens. Já o problema 

com a leitura de mensagens foi devido ao espaço reservado para a sua visualização. As duas 

ocorrências foram registradas e serão corrigidas na próxima versão da Smart Chat Group. 

 

Quando questionados sobe qual o melhor ambiente para interagir com os seus colegas em 

uma sessão colaborativa, todos os participantes afirmaram que o ambiente da Smart Chat 

Group com a presença do agente companheiro e do agente formador grupos é o mais 

adequado, devido ao feedback recebido durante o decorrer da sessão.  

 

Com relação ao feedback recebido pelos participantes, questionamos dois pontos: (1) Houve 

maior motivação em melhorar seu desempenho após o feedback fornecido pela ferramenta?, e 

(2) O aluno procurou interagir mais com os seus colegas? 

 

Pudemos observar a partir dos valores obtidos, que houve uma reação positiva por parte dos 

alunos após o feedback fornecido pelo agente companheiro. Neste caso, 4 alunos tiveram 

interesse em melhorar sua classificação ou desempenho durante a sessão, e 3 alunos 

procuraram interagir mais com seus colegas. 

 

O feedback sobre o desempenho dos alunos fornecida pelo ambiente teve uma boa aceitação 

por parte dos alunos. 60% acharam que o feedback é bom, 20% ótimo e 20% razoável. 

Nenhum aluno achou que o feedback era ruim, e não houve nenhum comentário sugerindo 

alguma melhora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.4  - Quanto à qualidade do feedback fornecido 
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Quanto à recomendação de material didático fornecido pelo ambiente da Smart Chat Group 

todos os participantes foram unânimes em afirmar que esse tipo auxílio é útil. No entanto, 01 

(um) aluno sugeriu que o ambiente possibilitasse que os alunos também pudessem propor 

material didático. 

 

Com relação a sugestão e formação de pequenos grupos durante a sessão colaborativa 

realizada no experimento, todos os participantes acharam que formar pequenos grupos pode 

facilitar o processo de interação com seus colegas. 

 

5.3. Sugestões e Comentários dos Participantes 
 

Após análise dos questionários respondidos pelos participantes, identificamos algumas 

sugestões que achamos pertinentes registrar. Dentre estas, podemos citar as seguintes: 

Permitir que o aluno possa escolher o nome e o personagem para o agente companheiro; 

Oferecer meios para que o aluno possa sugerir material didático ao professor/facilitador da 

sessão para avaliação e possível disponibilização no ambiente; 

 

Apesar da grande maioria não ter experiência com o uso de chats educacionais, foi feito o 

comentário por parte de alguns participantes que a sessão seria muito mais proveitosa se 

houvesse um mediador durante a sessão colaborativa. Os participantes se mostraram 

satisfeitos com a colaboração dada a este trabalho, e se colocaram à disposição para novos 

experimentos. Houve também muitas perguntas no tocante à implementação da aplicação 

 

5.4. Trabalhos Relacionados 
 

Como foi visto no capítulo 3, a formação de grupos sociais no processo de 

ensino/aprendizagem pode trazer ganhos significativos. No entanto, encontra-se poucos 

ambientes virtuais de aprendizagem colaborativa que valorizam o processo de composição de 

grupos em sessões de aprendizado. Trabalhos tais como, (Inaba et al.,1999), (Cunha et 

al.,2002) , e (Whatley, 2004), buscam através do uso de novas tecnologias projetar ambientes 

de aprendizagem colaborativa capazes de prover a formação de grupos sociais, de forma que 

eles possam melhorar a eficiência de seus membros em tarefas de aprendizagem. 
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No quadro 5.1 são mostrados alguns sistemas de aprendizagem colaborativa que utilizam 

técnicas de formação de grupo sociais, com o objetivo de melhorar o desempenho dos 

aprendizes em tarefas de aprendizado. 

 
Quadro 5.1 – Trabalhos Relacionados 

Sistemas Uso de 

Agentes 

Formação 

Automática 

Infere 

Habilidades 

FITS/CL (Inaba et al.,1999) Sim Sim Sim 

AulaNet (Cunha et al.,2002) Sim Sim Não 

Guardian Agent (Whatley, 2004) Sim Sim Não 

Smart Chat Group Sim Sim Sim 

 

No quadro 5.1, pode-se ver que todas as ferramentas fazem uso de agentes inteligentes no 

auxílio da formação automática de grupos. No entanto, observa-se que apenas o trabalho de 

(Inaba et al.,1999) e a Smart Chat Group infere habilidades, e usam essas habilidades no 

processo de formação de grupo. 

 

Um ponto importante a ser destacado na Smart Chat Group em relação as outras ferramentas , 

é que além das técnicas observadas no quadro 5.1, ela conta com outras funcionalidades 

bastante interessante, como por exemplo, a recomendação de material didático, 

acompanhamento da performance dos aprendizes, módulo de acompanhamento do 

professor/tutor e entre outras que forma destacadas no capítulo 4. 

 

5.5. Conclusões 
 

Como visto, um dos principais problemas constatados depois da realização do experimento 

preliminar com a Smart Chat Group foi o alto percentual de mensagens fora do assunto 

proposto para a discussão. Este fato ocorreu apesar do agente companheiro Frank Jr. exercer a 

função de um mediador durante as sessões. Um mediador pode intervir na discussão e tentar 

conduzir os alunos para uma participação mais voltada para o assunto que foi proposto. O 

ideal seria que o agente companheiro pudesse interpretar e responder a quaisquer 

questionamentos dos aprendizes. 
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No entanto, pode-se concluir que, mesmo com a grande quantidade de mensagens fora do 

assunto, a partir do acompanhamento realizado pelo agente companheiro e pela formação de 

grupos baseado nas informações de contexto geradas pela Smart Chat Group, houve um 

aumento de mensagens (Argumentos Positivos, Argumentos Negativos e Argumentos 

Positivo Explicação) que indicam maior reflexão dos alunos durante o diálogo realizado na 

sessão. 

 

Acreditamos que em sessões onde o número alunos participantes seja bem maior do que o 

número usado no experimento, a Smart Chat Group possa oferecer resultados mais 

expressivos. Neste caso, o professor poderá fazer uma análise comparativa melhor entre as 

discussões realizadas nos pequenos grupos e grupos em pares, além de poder experimentar 

várias formações (percentuais de habilidades e deficiências). 

 

Com os resultados obtidos nos testes, verificamos que tanto o envio de mensagens 

motivacionais baseadas no contexto histórico do aluno, como também a recomendação de 

material didático foi muito bem aceito pelos alunos da sessão colaborativa. Este tipo de 

iniciativa pode melhorar a aceitação das ferramentas de aprendizagem colaborativa a 

distância. As ferramentas CSCL precisam oferecer ambientes cada vez mais eficientes e 

atrativos para o processo de ensino-aprendizagem a distância para alunos e professores. 

 

Identificamos ainda que algumas melhorias poderiam tornar a Smart Chat group uma 

aplicação mais eficiente e atrativa para os alunos e professores que usam ferramentas de 

aprendizagem colaborativa. No capítulo 6, a seguir, apresentamos as considerações finais 

deste trabalho, e trabalhos futuros que poderão ser implementados na Smart Chat Group. 
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Capítulo 6 
 

6. Conclusões e Trabalhos Futuros  
 

Como pode-se observar atualmente, grande parte dos ambientes virtuais de ensino utilizados 

em EaD não favorecem mais ao trabalho isolado de professores e alunos. A mudança de 

postura, e a quebra de paradigmas fazem com que professores e alunos mudem a forma de 

ensino e aprendizagem. O trabalho colaborativo vem de encontro a essa nova maneira de 

encarar o processo de ensino e aprendizagem.  

 

Com isso, as ferramentas de aprendizagem colaborativa vêm sendo cada vez utilizadas na 

EaD como meio interativo para a busca e a construção de novos conhecimentos. 

 

Com o objetivo de contribuir com essa nova forma de obter e construir novos conhecimentos, 

foi projetado a Smart Chat Group, que tem por objetivo formar e acompanhar pequenos 

grupos de aprendizagem a partir das informações de contexto dos alunos envolvidos em uma 

atividade colaborativa. Neste capítulo, apresentaremos os principais resultados alcançados, as 

contribuições e as dificuldades encontradas durante a realização deste trabalho, bem como os 

trabalhos futuros que podem melhorar a Smart Chat Group. 

 

6.1. Resultados Alcançados 
 

O principal objetivo deste trabalho foi investigar técnicas e métodos para a construção de uma 

ferramenta de aprendizagem colaborativa que contasse com a sugestão e formação de 

pequenos grupos de aprendizagem. Neste caso, procuramos investigar ambientes CSCL que 

forneciam rotinas de formação de grupos durante atividades colaborativas, bem como 

investigar em profundidade o processo de formação de grupos sociais. Identificamos também 

que na maioria dos sistemas analisados, as informações usadas para a composição dos grupos 

eram obtidas de forma estática, ou seja, eram repassadas pelos professores ou pelos alunos 

antes do início das atividades, e não levavam em conta o desempenho dos alunos durante as 

atividades. 
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Após realizar extensa revisão bibliográfica, implementamos a Smart Chat Group, ferramenta 

que é uma extensão da Smart Chat (Siebra et al., 2004) e utiliza as informações de contexto 

dos alunos para sugestão, formação e acompanhamento de pequenos grupos sociais. 

 

Além da composição de grupos, foi possível também adicionar à ferramenta um agente 

companheiro (o Frank Jr.) para auxiliar os alunos durante as sessões colaborativas. Este 

auxílio é realizado a partir de mensagens motivacionais e recomendação de material didático 

através das informações de contexto que são inferidas pelo agente companheiro durante a 

sessão. 

 

Foi possível também observar, a partir dos resultados obtidos no experimento realizado com a 

Smart Chat Group, que houve um crescimento da reflexão por parte dos alunos durante as 

discussões. Ela também foi classificada pelos alunos como uma ferramenta de fácil utilização 

e de bom feedback. Estes resultados são animadores, mas não são suficientes para cessar os 

esforços em busca da melhoria dos mecanismos de acompanhamento, de sugestão e formação 

de pequenos grupos de aprendizagem no ambiente da Smart Chat Group. 

 

6.2. Contribuições 
 

A principal contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento de uma ferramenta de 

aprendizagem colaborativa que usa as informações de contexto dos alunos durante as sessões 

colaborativas para sugerir e formar grupos de aprendizagem. A ferramenta fornece também 

mecanismos de acompanhamento e motivação dos alunos. 

 

Com o uso da Smart Chat Group, o professor poderá investigar vários cenários para a 

formação de grupos, e ter um feedback de cada cenário, ou seja, ter informações da 

quantidade de mensagens, tipos de mensagens, desempenho dos alunos e lista dos matérias 

didáticos que foram sugerido. É disponibilizado também para o aluno um feedback com seu 

desempenho atual, bem como o histórico, ou seja, o desempenho baseados em todas as 

sessões das quais ele tomou parte. 
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Outra contribuição importante foi adicionar à ferramenta um agente companheiro que interage 

e monitora o aluno durante a sessão. Este agente envia mensagens motivacionais e relaciona 

materiais didáticos que podem ajudar o aluno a melhorar o seu conhecimento sobre o assunto 

que está sendo discutido. De fato, o agente Frank Jr. é uma tentativa de minimizar o problema 

de desmotivação e isolamento vivido por grande parte dos alunos de cursos a distância. 

 

6.3. Dificuldades encontradas 
 

Uma das principais dificuldades encontradas neste trabalho foi a falta de um número mais 

expressivo de sistemas de aprendizagem colaborativa que focasse a sugestão e formação 

automática de grupos de aprendizagem. Vimos que poucas ferramentas CSCL dão ênfase à 

composição de grupos. 

 

Uma dificuldade foi produzir uma função linear para a composição dos grupos. Vimos, a 

partir dos estudos realizados no capítulo 3, que é impossível criar uma composição de um 

grupo que pudesse ser aplicada com eficiência em todos os mais diversos cenários de 

aprendizagem. As variáveis como idade, gênero, conhecimento, interesses e tamanho do 

grupo, são independentes e é quase impossível estabelecer uma relação entre elas.  

 

Outra dificuldade encontrada para a realização deste trabalho foi o baixo número de 

voluntários para a realização dos experimentos. O ideal seria realizar várias sessões 

colaborativas com muitos alunos para que a Smart Chat Group pudesse sugerir e formar os 

grupos baseado nas informações de contexto histórico dos alunos, levando em consideração o 

desempenho obtido em sessões anteriores. 

 

6.4. Trabalhos Futuros 
 

Vários trabalhos podem ser desenvolvidos como extensão da Smart Chat Group. Abaixo 

descreveremos algumas das possíveis extensões a esse trabalho: 

 

• Usar o MBTI-Myers-Briggs Type Indicator(Myers, 2003) para auxiliar a composição 

de grupos de aprendizagem. O MBTI é um teste composto por um questionário cujos 
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resultados apontam as diferenças existentes entre as pessoas. O MBTI é baseado na 

psicologia de Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço que criou a teoria dos tipos 

psicológicos (Costa, 2004). No MBTI, os perfis psicológicos são determinado pelas 

combinações de 4 pares (Extroversão ou Introversão; Sensação ou Intuição; 

Pensamento ou Sentimento; e Julgamento ou Percepção) formando 16 tipos de 

personalidades (Myers, 2003). No caso da Smart Chat Group, poderíamos utilizar os 

resultados obtidos na aplicação do MBTI como mais uma informação de contexto para 

sugestão e formação de grupos. 

 

• Mudança de interface da Smart Chat Group - além da formação de grupos e 

acompanhamento (envio de mensagens e recomendação material didático) do aluno 

baseado nas informações de contexto, a ferramenta poderia mudar  a interface a partir 

da informação de contexto idade. Por exemplo, para discussões onde o público alvo 

fosse alunos do ensino fundamental 1ª a 4ª com idade entre 7 a 10 anos a interface da 

ferramenta poderia ser mais colorida com mais componentes gráficos, ou seja, uma 

interface mais Kids. 

 

• Internacionalização da Smart Chat group - outra extensão deste trabalho seria a 

internacionalização da ferramenta. Internacionalização de software é a necessidade da 

criação de softwares que suportem diferentes idiomas. Deste modo, a partir do idioma 

do aluno a ferramenta deverá mudar textos (menus) e mensagens existentes na 

interface. 

 

• Implementar a Smart Chat Group em ambiente WEB – i.c, transforma ou implementar 

a Smart Chat Group para uma plataforma WEB, isto poderia facilitar bastante a 

disseminação do uso da ferramenta. Além de facilitar a manutenção e disponibilização 

de novas versões. 

 

• Criar um Editor de Ontologia para ajudar o professor. O professor poderia editar ou 

criar novas ontologias dentro do próprio ambiente da ferramenta antes de iniciar 

qualquer sessão, tendo em vista que o professor possivelmente não terá conhecimento 

para criar um arquivo XML para representar uma ontologia. 
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• Além das mensagens motivacionais, o agente companheiro poderia enviar algumas 

dicas (conceitos) sobre o assunto que está sendo discutido a partir do desempenho do 

aluno durante a sessão. 

 

6.5. Considerações Finais 
 

O desafio de investigar novas soluções para tornar a educação a distância uma modalidade de 

ensino tão eficiente quanto a sua contrapartida (presencial) não se esgota com o final deste 

trabalho. Vimos que projetar ambientes com esse propósito não é uma tarefa trivial. No 

entanto, o uso de técnicas de IA e estudos mais aprofundados de como integrar os estudos da 

psicologia social e os AVE, poderiam facilitar esta tarefa. 

 

Nosso desejo com a implementação da Smart Chat Group é contribuir para que EAD seja 

uma modalidade de ensino cada vez mais forte, sem que haja qualquer tipo de receio ou medo 

por parte dos educadores e educandos quanto à sua utilização. Esperamos que esta ferramenta 

atenda aos seus propósitos e possa de fato colaborar com a democratização do conhecimento 

em um país onde a demanda por formação é cada vez maior e diversificada.  
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Apêndice A 
 

Questionário do Aprendiz 
 

 
1. Quanto ao uso de chats, você 

usa freqüentemente  (  ) 
usa pouca vezes (  )  
nunca usou (  ) 

 
2. A ferramenta é de fácil uso? 

Sim (  ) Não (  ) 
 

3. Houve problemas na comunicação com os outros aprendizes? 
Sim (  )  quais? ________________ 
Não (  ) 

 
4. Quais foram as principais dificuldades encontradas na utilização da ferramenta? 

Envio de mensagens (  ) 
Leitura de mensagens (  ) 
Uso do tipo intervenções (Fala,Pergunta,Explica e Responde) (  ) 
Não houve dificuldades (  ) 

 
5. Para você, onde foi possível interagir melhor com seus companheiros? 

Ferramenta sem a presença do agente companheiro e a formação de grupos ( ) 
Ferramenta com a presença do agente companheiro e a formação de grupos ( ) 
 

 
6. Após receber as mensagens do seu agente companheiro sobre o seu desempenho, você 

tentou interagir mais com os outros aprendizes? 
 
Sim (  ) Não (  ) 

7. O que achou do feedback enviado pela ferramenta sobre sua participação na sessão 
colaborativa? 
Ótimo (  ) Bom (  )  Razoável (  )  Ruim (  ) 

 
8. O que poderia ser melhorado no feedback da ferramenta? 

 
 

9. Quanto a recomendação de material didático feito pela ferramenta. 
É útil para o aprendiz (  ) 
Atrapalha a sessão (  ) 
Pode ser melhorada (  ), Em quê? _______________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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10. Quanto à formação e participação de grupos em Pares. 
Facilitou sua interação  (  ) Atrapalhou sua interação  (  ) 

 
11. Quanto à formação e participação de pequenos grupos 

Facilitou sua interação  (  ) Atrapalhou sua interação  (  ) 
 

12. Em qual  sala de discussão você sentiu maior facilidade em expor seus pontos de 
vista? 
Sala Principal ( ) Sala em Pares ( ) Sala com Pequenos Grupos ( )  

 
 
13. O que você acha que poderia melhorar na ferramenta?  
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