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RESUMO 
 
OLIVEIRA, Eduardo Araujo. i-collaboration 3.0: um framework de apoio ao 
desenvolvimento de Ambientes Distribuídos de Aprendizagem Sensíveis ao Contexto. 
Pernambuco, 2013. Tese (Doutorado em Informática) - Centro de Informática, Universidade 
Federal de Pernambuco, 2013. 
 
Apesar da grande oferta de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) no mercado, estes 
comumente não tratam seus estudantes de maneira personalizada. Consequentemente, muitas 
vezes não há incentivo para a construção e o compartilhamento efetivos do conhecimento, o 
que gera problemas de desmotivação, baixo rendimento e evasão. Os conteúdos de cursos 
virtuais disponibilizados em AVA também não costumam ser disponibilizados em outros 
ambientes Web, de maneira distribuída. O conhecimento é geralmente centralizado em um 
único AVA. 
Diferente do que acontecia há alguns anos atrás, o aluno que estuda a distância hoje está 
muito mais familiarizado com os recursos da internet (em suas várias plataformas e redes 
sociais) e está melhor acostumado a trabalhar/interagir com outras pessoas (pelo próprio uso 
das redes sociais). Além disto, uma característica marcante desta nova geração de estudantes 
é sua mobilidade. Com esta mudança de paradigma, fica ainda mais difícil de fazer os 
estudantes de cursos virtuais se interessarem por um AVA tradicional, onde as interfaces não 
estão adequadas às suas necessidades e principalmente, muitas vezes as ferramentas 
colaborativas não permitem que este aluno estabeleça relações com os demais colegas, a 
exemplo do que acontece naturalmente nas redes sociais.  
Como forma de incentivar o aprendizado distribuído e sensível a contexto na Internet, neste 
trabalho propõe-se o framework i-collaboration 3.0. O framework busca, por meio do uso de 
um agente inteligente, apoiar a interoperabilidade entre diferentes ambientes Web, a 
consolidação de dados distribuídos de estudantes nestes diferentes ambientes, a 
personalização e a adaptação de conteúdos de aprendizagem e, a sensibilidade a contexto.  
Para verificar se o framework era de fato interessante, foi realizado um experimento a partir 
do Sistema Social Web Learning (SWL), desenvolvido sobre o framework proposto. Neste 
experimento, vinte e nove estudantes interagiram com o SWL durante dois meses, para 
estudar conteúdos de Introdução a Programação I. Os participantes interagiram com o agente 
inteligente, receberam dicas personalizadas do agente e utilizaram o Twitter, o Gtalk e o 
MSN como ambientes de aprendizagem (estes ambientes Web foram integrados ao SWL). 
Os resultados obtidos neste experimento indicaram que o framework de colaboração 
inteligente contribuiu para a promoção da interação entre os estudantes do sistema e 
conteúdos educacionais nestes. Em outras palavras, o framework de colaboração inteligente 
atendeu as expectativas a que se propôs, auxiliando e motivando os estudantes de maneira 
atrativa, distribuída e personalizada em busca do aprendizado.  
 
Palavras-chave: Aprendizado Colaborativo, Computação Ubíqua, Educação a Distância, 
Contexto Computacional, Web 2.0, Web 3.0.  
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ABSTRACT 
 
OLIVEIRA, Eduardo Araujo. i-collaboration 3.0: um framework de apoio ao 
desenvolvimento de Ambientes Distribuídos de Aprendizagem Sensíveis ao Contexto. 
Pernambuco, 2013. Thesis (Doctorate Degree in Computer Science) – Centro de Informática, 
Federal University of Pernambuco,  2013. 
 
Despite the wide range of virtual learning environments (VLE) available today, they still do 
not treat their students in a personalized manner. Consequently, there is often no incentive 
for the construction and effective sharing of knowledge. This, in its turn, creates problems of 
demotivation, low performances and evasion. Furthermore, it is generally the case that  
contents of virtual courses available in VLE are not usually available in other Web 
environments. In other words, knowledge is usually centralized in a single VLE. 
Unlike what happened a few years ago, current distance learners are now much more 
familiar with Internet resources (in its various platforms and social networks) and are better 
used to work and interact with other people (through the use of social networks). Moreover, 
a striking feature of this new generation of students is their mobility. Since their location 
makes no difference in what concerns the access to services, people and information at all 
times, students have changed change the way they seek knowledge and relate the network 
(digital nomads). With this paradigm shift, it becomes even harder motivate students to 
participate in courses via traditional VLE. This is due to the fact that the interfaces are not 
suited to their particular needs; more often than not, the available collaborative tools do not 
allow this student to establish relations with other colleagues, similarly to what happens 
naturally in social networks. As a way of encouraging the development of distributed  and 
context-sensitive VLE, as well as keeping the students interacting, sharing knowledge and 
motivated, this work proposes the i-collaboration 3.0. The framework seeks, through the use 
of an intelligent agent, to support interoperability between different Web environments, to 
enable the consolidation of distributed data of students in these different environments, as 
well as to customize and adapt learning content. 
To verify that the framework was indeed interesting, an experiment was carried with Social 
Web Learning (SWL) system support, developed over the proposed framework. In this 
experiment, twenty nine students interacted with SWL during two months to study 
Introduction to Programming. Participants interacted with the intelligent agent, using 
Twitter, Gtalk and MSN as learning environments (those environments were integrated with 
SWL), and getting personalized tips. The results of this experiment indicated that the 
framework of intelligent collaboration contributed to the promotion of learning among 
students. In other words, the framework of intelligent collaboration met our expectations, 
helping and motivating students through  an attractive, customized and distributed learning 
experience. 
 
Keywords: Distance Education, Context-Awareness, CSCW, Groupware, Web 2.0, Web 3.0 
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Capítulo 1  
INTRODUÇÃO 

      

 

"O futuro do homem não está nas estrelas,                       
mas sim na sua vontade."  

William Shakespeare 
 

 

 

Este capítulo apresenta sucintamente a pesquisa documentada nesta tese. Nele apresentamos as 

motivações e justificativas do trabalho e ainda o problema observado. Identificamos a hipótese da 

pesquisa e procuramos deixar claro os objetivos dessa tese e a organização do texto. 
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1.1 Motivação e Justificativas 
 

Mudanças nas necessidades de negócios, com tarefas e projetos mais complexos e prazos de 

execução menores, vêm demandando alterações na forma de trabalho das organizações e maior 

qualificação profissional (Vieira, 2008). Com as exigências maiores de mercado, cada vez mais pessoas 

são submetidas a treinamentos, cursos e especializações com o objetivo de agregar mais valor às 

empresas. Como forma de difundir mais conhecimento entre seus profissionais, as empresas contam com 

o apoio da Educação a Distância (EAD), modalidade que tem como diferencial a flexibilidade de tempo e 

espaço proporcionada aos estudantes (Bispo, 2004).  

A Educação a Distância é voltada, em geral, para pessoas que já estão no mundo corporativo e 

não dispõem de tempo suficiente para estudar presencialmente, e para pessoas que moram distante de 

centros educacionais e estão interessadas em complementar sua formação.  

Desde 1996, quando foi incorporada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 

9.3941), a Educação a Distância no Brasil tem crescido a cada ano acima das estimativas feitas pelo 

Governo Federal, tendo saltado de 5.287 matrículas (em cursos de graduação, fundamentais, de 

especialização e técnicos) no ano 2000 para 930.179 em 2012, considerando-se apenas as iniciativas 

federais, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação2 (MEC). Outros dados do ministério 

revelam que um em cada cinco novos alunos que pretendem fazer um curso de graduação preferem a 

modalidade a distância (devido a flexibilidade de horários, os custos reduzidos e a conveniência de 

estudar a partir de qualquer lugar). Segundo o Censo EAD.BR 2011 (Izumi, 2012), realizado pela Abed 

(Associação Brasileira de Ensino a Distância3) e divulgado no 18° Congresso Internacional de Educação a 

Distância, em setembro de 2012, o número de alunos que aderiram ao sistema de ensino a distância no 

Brasil apresentou um crescimento acima dos dados divulgados pelo MEC. O Censo EAD.BR 2011 

considera os dados de cursos ministrados a distância (56%) que são livres e que não precisam de 

autorização para funcionarem. Estes cursos são de  atualização ou aperfeiçoamento pessoal ou de 

aprimoramento profissional. Neles estavam matriculados, em 2011, 2,7 milhões de estudantes (77,2%). 

Entre os 3.971 cursos autorizados pelo MEC, a maior parte dos matriculados estão no ensino superior 

(75%). A pós-graduação responde por 17,5% dos estudantes - inclusos aí mestrados, MBA e outros lato-

sensu. O restante dos matriculados, 7,5%, estão divididos entre cursos de ensino fundamental, médio e 

técnico (Izumi, 2012). 

Estes alunos somam agora mais de 3,5 milhões de estudantes na modalidade de ensino a distância 

no Brasil. Os dados do Censo EAD.BR revelaram ainda que os cursos de EAD cresceram mais do que os 

presenciais no país. Em relação a 2008, os cursos presenciais cresceram 12,5% enquanto os cursos de 

                                                        
1Lei de Diretrizes e Bases - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 
2 MEC (Ministério da Educação) - http://portal.mec.gov.br/ 
3 ABED - http://www.abed.org.br 
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EAD tiveram um crescimento de 30,5%. Esta modalidade de educação vem ganhando mais espaço a cada 

ano no Brasil. 

Uma das iniciativas federais nacionais que contribui anualmente para o maior crescimento no 

número de alunos a distância no Brasil é a Universidade Aberta do Brasil (UAB). O projeto de 

Universidade Aberta apresentado por alguns parlamentares brasileiros em 1970 (por meio do projeto de 

lei n. 1.878) foi retomado em 2005, sob o nome de Universidade Aberta do Brasil. A proposta dizia que 

“entende-se por Universidade Aberta a instituição de nível superior, cujo ensino seja ministrado através 

de processos de comunicação a distância”. A UAB consiste em um consórcio de instituições públicas de 

ensino superior. Segundo dados publicados pelo MEC, até 2014 o sistema ampliará  sua  rede  de  

cooperação  para  alcançar  a  totalidade  das  Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) brasileiras e 

atenderá a 600 mil alunos/ano (Harnik, 2012). A intenção é triplicar o número atual de alunos da UAB, 

apresentado na Tabela 1-1. 
Tabela 1-1. Números da Universidade Aberta do Brasil em 2012 

Modalidade IES Cursos Matrículas 
Aperfeiçoamento 41 123 15.230 
Bacharelado 41 56 21.155 
Especialização 61 210 55.811 
Extensão 12 16 3.571 
Formação Pedagógica 2 2 166 
Licenciatura 69 236 104.707 
Sequencial 2 2 691 
Tecnólogo 13 14 5.522 
Total 81 659 206.853 
Fonte: UOL Educação (Harnik, 2012) 

 

O crescimento da EAD está associado a muitas vantagens oferecidas pela modalidade de ensino à 

seus investidores e aos estudantes. Os investidores têm a vantagem de multiplicar conhecimento a um 

custo menor, quando comparado a investimentos na criação de novos cursos em salas de aula 

convencionais; os estudantes se beneficiam da  flexibilidade de tempo e espaço, podendo estudar e 

aprender a qualquer hora do dia e a partir de qualquer localização geográfica, interagindo ainda com 

instrutores/tutores e com outros alunos na rede virtual de aprendizagem. Este novo desafio de aprender 

virtualmente requer uma grande mudança e adaptação por parte de professores e estudantes. Os 

professores precisam adaptar suas aulas, materiais didáticos e mudar as formas de interação e 

comunicação com os estudantes; os estudantes passam a ser sujeitos ativos em seu processo de 

aprendizagem, tendo que buscar a informação através dos recursos que dispõe nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA4). 

Apesar das vantagens, do crescimento e dos investimentos em EAD por parte do governo federal, 

de empresas privadas e das mais diversas instituições no Brasil, a EAD ainda encontra diversos desafios e 

problemas que inviabilizam sua maior expansão e adesão. Problemas de infraestrutura (muitas vezes os 
                                                        
4 AVA - Ambientes Virtuais de Aprendizagem são softwares que auxiliam na montagem e no controle de cursos 
virtuais. Elaborado para ajudar os professores no gerenciamento de conteúdos para seus alunos e na administração 
do curso, permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. Como ferramenta para EAD, são usados 
para complementar aulas presenciais. Ex: Moodle, AulaNET, TelEduc, etc. 



 

4 
 

estudantes não têm acesso a computadores e internet de qualidade) e de limitações tecnológicas (muitos 

estudantes não dominam os Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA - ou os recursos tecnológicos 

exigidos nos cursos virtuais) contribuem para a desmotivação e altas taxas de evasão dos estudantes nos 

AVA. Além destes, a socialização é um outro problema observado. A separação física entre alunos e 

professores é uma característica intrínseca da EAD, contudo, nem sempre os professores e os estudantes 

são instruídos e preparados para lidar com esta distância física (Struchiner e Gianella, 2001). Além desses 

problemas, poucas novidades na adaptação da aprendizagem para o contexto virtual, em relação a forma 

como os cursos virtuais são ofertados no Brasil (baixa qualidade dos conteúdos disponibilizados nos 

cursos, formas como são feitas as avaliações, fraco suporte provido aos estudantes via professores/tutores 

virtuais, entre outros) e poucas novidades nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem têm sido 

identificadas no mercado, o que também tem contribuído para a desmotivação dos estudantes. Diferente 

do que acontecia a alguns anos atrás, o aluno que estuda a distância hoje está muito mais familiarizado 

com os recursos da internet (em suas várias plataformas e redes sociais, um fenômeno conhecido como 

nomadismo digital5 (Meyrowitz, 2004)) e está acostumado a compartilhar ideias e trocar experiências em 

grupo. Com esta mudança de paradigma, fica ainda mais difícil de fazer os estudantes de cursos virtuais 

se interessarem por um AVA tradicional, onde as interfaces não estão adequadas as suas necessidades e, 

principalmente, muitas vezes as ferramentas colaborativas não permitem que este aluno estabeleça 

relações com os demais colegas, a exemplo do que acontece naturalmente nas redes sociais. Os AVA têm 

se apresentado de maneira semelhante ao longo dos anos (de maneira generalizada, possuem um 

repositório para objetos de aprendizagem e algumas ferramentas colaborativas) e continuam lidando com 

todos os estudantes da mesma maneira, de modo impessoal, sem atender as necessidades particulares de 

cada um  (Oliveira e Tedesco, 2009C). Esses problemas contribuem para a desmotivação dos estudantes 

e, consequentemente, para altas taxas de evasão nesta modalidade de ensino (o Censo ABED 2009 

revelou um índice médio de evasão, somadas todas as instituições no Brasil, de 18,5% na EAD) (Botelho 

e Vicari, 2009; De Almeida, 2007). Alguns outros trabalhos  identificam outras causas para o problema da 

evasão em AVA, a exemplo do problema existente quanto ao sentimento de isolamento causado pela 

distância física existente entre os estudantes, quanto à importância da colaboração entre os estudantes,  

quanto à necessidade em atender as necessidades particulares dos estudantes e quanto ao uso adequado de 

tecnologias que levem em consideração a curva de aprendizado dos estudantes (Martins et al., 2011; 

Parker, 2003). 

Além destes problemas, diversos outros são encontrados nos AVA atuais, a exemplo da falta de 

interoperabilidade/integração entre AVA e seus conteúdos, dificuldades para criar e reutilizar 

informações contidas nos AVA, buscas não inteligentes/personalizadas de conteúdos, dentre outros; estes 

problemas também contribuem para a desmotivação de estudantes que utilizam AVA. O contexto dos 

estudantes nem sempre é levado em consideração no processo de aprendizagem. Contexto é o que está 
                                                        
5 Nomadismo digital – indivíduos que utilizam as tecnologias digitais para realizar suas tarefas de trabalho, e 
comumente conduzem a sua vida de forma nômade na Internet, migrando entre várias plataformas e ambientes na 
Web. 
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por trás da habilidade de definir o que é ou não relevante em um dado momento, e, neste caso em 

particular permite que o AVA filtre e dissemine informações mais úteis e adapte seus serviços às 

necessidades particulares do estudante, provendo recomendações e, adaptações em interfaces (para que 

fiquem mais flexíveis e fáceis de usar) (Vieira et al, 2006). Além da falta de contexto em grande parte dos 

AVA, devido ao conteúdo do curso virtual estar centralizado em um único AVA, de maneira isolada e 

não muito atrativa e amigável como acontece nas redes sociais, quando poderia estar acessível de maneira 

distribuída e personalizada no meio virtual (o que possibilitaria, por exemplo que o aluno pudesse 

aprender através de redes sociais como Orkut, Facebook; ferramentas Web 2.0 como Twitter, blogs; 

outros), os estudantes não se sentem atraídos e motivados para buscar a informação nestes ambientes. 

1.2 Problema 
 

As redes sociais, os blogs e as ferramentas de comunicação instantânea – MSN e GTalk, não têm 

sido totalmente exploradas como um veículo útil para a construção do conhecimento humano, individual 

e/ou coletivo. Considerando que a Internet possui potencial em recursos de comunicação e interação, 

informações armazenadas e possibilidades para diversas combinações, seja de recursos, informações e/ou 

pessoas, no que tange o crescimento do conhecimento humano, o desafio de permitir que os estudantes 

possam aprender de maneira distribuída e sensível ao contexto motivou a seguinte questão nesta tese: 

 Como prover um ambiente de aprendizagem distribuído e personalizado com os recursos 

existentes na Web? 

A partir da questão que motivou esta pesquisa, outras duas perguntas foram relacionadas ao 

problema: 

 Como compartilhar, ao mesmo tempo, o conhecimento de um curso virtual de maneira 

descentralizada nas redes sociais, em AVA e em sites na Internet? 

 Como adaptar e personalizar conteúdos de aprendizagem de um determinado curso 

virtual para atender as necessidades particulares de cada estudante nos mais diversos 

ambientes da Internet onde o curso se encontra disponível? 

1.3 Hipótese 
Considerando que os AVA têm se apresentado de maneira semelhante, que o aluno que estuda a 

distância hoje está muito mais familiarizado com os recursos da internet (em suas várias plataformas e 

redes sociais) e que as redes sociais, os blogs e as ferramentas de comunicação instantânea não têm sido 

bem explorados como meio de construção do conhecimento humano, a hipótese que conduz este trabalho 

é: Se os estudantes da EAD puderem acessar os conteúdos de seus cursos virtuais de forma personalizada 

e adequada ao contexto e, de maneira distribuída a partir dos ambientes Web a que estão habituados, 

então eles se sentirão incentivados a interagir mais nestes ambientes para buscar conteúdos de seus cursos 

virtuais. 
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1.4 Objetivo Geral 
O objetivo geral desta tese é propor um framework de apoio à criação de ambientes virtuais 

distribuídos de aprendizagem sensíveis ao contexto. Sistemas Sensíveis ao Contexto são aqueles que 

gerenciam elementos contextuais relacionados a uma aplicação em um domínio e usam esses elementos 

para apoiar um agente na execução de alguma tarefa. Esse apoio pode ser alcançado pelo aumento da 

percepção do agente em relação à tarefa sendo executada ou pelo provimento de adaptações que facilitem 

a execução da tarefa (Vieira et al., 2009). Estes ambientes virtuais de aprendizagem distribuídos e 

sensíveis ao contexto permitirão que os estudantes acessem os conteúdos de aprendizagem de seus cursos 

a partir dos ambientes Web que frequentam habitualmente. Estes conteúdos devem ainda ser acessados de 

maneira personalizada e adaptada, para atender as necessidades particulares de cada estudante. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos desta tese são: 

i. desenvolver um framework de apoio à criação de ambientes virtuais de aprendizagem 

distribuídos e sensíveis ao contexto que possa ser utilizado por quaisquer pessoas ou 

instituições interessadas; 

a. permitir o acesso a conhecimento distribuído dentro e fora de AVA (estudantes 

acessam conteúdos de um curso de maneira distribuída na Web, por exemplo, 

dentro do Orkut, MSN, Facebook, Twitter, ...); 

b. garantir a interoperabilidade entre as diferentes ferramentas Web2.0/Redes Sociais 

(um mesmo estudante é conhecido no MSN, no Facebook e no Twitter, 

independente de seus diferentes logins de acesso); 

c. garantir a consolidação dos dados dos estudantes nas diferentes Ferramentas 

Web2.0/Redes Sociais que se integrarem ao framework proposto (apesar do 

estudante estar distribuído na rede, seus dados estarão sempre consolidados em 

uma única base de dados); 

d. garantir suporte à adaptação e à personalização dos conteúdos distribuídos na Web 

(independente da Ferramenta Web 2.0/Rede Social utilizada) com base nos gostos 

particulares de cada estudante; 

ii. desenvolver um sistema sobre o framework proposto para, por meio de um experimento, 

provar a hipótese da tese. 

1.5 Metodologia 
Este trabalho foi realizado sistematicamente em 3 etapas. A primeira etapa compreendeu a 

realização de uma revisão bibliográfica. Foi empreendida em livros, publicações, artigos científicos, teses, 

dissertações sobre Educação a Distância, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Teorias da 
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Aprendizagem, Inteligência Coletiva, Computação Ubíqua, Colaboração, Redes Sociais, Sistemas de 

Adaptação e Recomendação, Web 2.0 e Web 3.0, seguida de um levantamento em sites e serviços na Web 

que utilizam sistemas de mídias sociais. 

A segunda etapa compreendeu o desenvolvimento da proposta de solução para o problema de 

pesquisa, visando atender à hipótese formulada. Essa etapa foi seguida do levantamento de requisitos, da 

especificação e criação do modelo proposto e da implementação de um protótipo de sistema para validar a 

especificação do framework proposto, que abrangeu as seguintes etapas do processo: levantamento de 

requisitos, especificação, modelagem, descrição do sistema, implementação e testes para prova de 

conceito.  

Por fim, a terceira etapa compreendeu a avaliação do sistema desenvolvido sobre o framework 

proposto. Realizamos um estudo experimental para comprovar a hipótese desta tese. 

1.6 Organização do Trabalho 
 

Este trabalho está organizado como segue:  
 No Capítulo 2, Aprendizagem Colaborativa, são apresentados conceitos sobre a aprendizagem 

colaborativa, a forma como esta aprendizagem passou a ser utilizada no meio virtual através do 

Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) e, a relação de toda esta evolução educacional 

com as redes sociais; 

 No Capítulo 3, Ambientes Virtuais e Novos Recursos à Aprendizagem, são apresentados os 

ambientes virtuais e os novos recursos à aprendizagem disponíveis na Internet. Este capítulo 

apresenta os principais AVA utilizados no Brasil e no mundo, aplicações e serviços Web 2.0 

utilizados como apoio ao ensino/aprendizagem, a evolução que houve nos últimos anos nos AVA e 

nas redes sociais, e as tendências e novos desafios educacionais na Internet; 

 O Capítulo 4, Contexto, apresenta  conceitos de contexto, sistemas sensíveis ao contexto, requisitos 

para desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto, a relação entre contexto e colaboração e, a 

personalização e adaptação de conteúdos realizada através do uso de contexto; 

 O Capítulo 5, i-collaboration 3.0: um framework de apoio ao desenvolvimento de Ambientes 

Distribuídos de Aprendizagem Sensíveis ao Contexto, apresenta o i-collaboration 3.0, framework 

proposto para atender a hipótese que orienta esta tese. Neste capítulo são apresentados a especificação 

do modelo, os requisitos e os detalhes sobre o seu funcionamento; 

 O Capítulo 6, Especificação, Implementação do Protótipo e Avaliação da Solução, apresenta 

detalhes do sistema (protótipo) criado sobre o modelo proposto, como prova de conceito. Discute 

ainda os resultados obtidos a partir de experimento realizado com o protótipo feito sobre o modelo 

proposto; 

 Finalmente, o Capítulo 7, Considerações Finais e Trabalhos Futuros, apresenta o resumo da 

pesquisa descrita nesta tese, enfatizando as principais contribuições e sugestões para prosseguimento 

do trabalho. 
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A Figura 1-1 apresenta graficamente a organização desta tese em capítulos. 

 

 
 

Figura 1-1. Apresentação da tese em capítulos 
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Capítulo 2  
APRENDIZAGEM COLABORATIVA 
 

 

"Se você não está indo além dos seus limites,  
não está avançando."  

 

(Autor Desconhecido) 

 
Neste capítulo, é apresentado um conjunto de conceitos básicos relativos ao ato de aprender 

colaborativamente, formando-se assim ideias de como explorarmos a inteligência coletiva existente na 

interação entre as pessoas no meio virtual.  
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2.1 Trabalho Colaborativo 
Com a popularização da Internet, as redes sociais que antes estavam apenas no ambiente real 

passaram a ganhar espaço no ambiente virtual, e também no educacional (Costa, 2010). É, portanto, no 

meio virtual e nas novas formas de interações deste meio que estamos interessados em aprofundar nosso 

conhecimento, contribuindo com uma nova proposta educacional. 

A colaboração pode potencializar a aprendizagem a partir do encontro de parceiros, pessoas que 

podem ser identificadas a partir de interesses de aprendizagem em comum com outras. Sendo assim, antes 

de começar a discutir os benefícios e os desafios do trabalho colaborativo e da aprendizagem 

colaborativa, é necessário definir o termo colaboração.  

De acordo com Brna (1998), existem vários significados diferentes associados à colaboração. 

Segundo Roschelle (2002), colaboração é o empenho mútuo dos participantes em um esforço coordenado 

para solucionar juntos, determinado problema. De acordo com Barros (1994), colaborar significa 

trabalhar junto, que implica no conceito de objetivos compartilhados e uma intenção explícita de somar 

algo. Barros acredita que além de uma simples troca de informação ou de instruções, existe 

interdependência entre as atividades de quem colabora. Tapscott e Williams (2006) afirmam que ao ouvir 

a palavra colaboração, a maioria das pessoas invocará imagens de pessoas trabalhando juntas de maneira 

produtiva. Neste trabalho, adotamos o conceito de que colaboração é uma estratégia para trabalhar em 

grupo, onde os membros trabalham juntos no mesmo objetivo, aumentando assim a produtividade do 

projeto em que estão inseridos.  

Para que exista colaboração, deve haver comunicação entre os membros envolvidos. Quando a 

comunicação entre os membros do grupo é bem sucedida, há a melhoria da colaboração, o que permite 

ainda que os membros sejam mais criativos e eficientes na realização de suas atividades. Normalmente, a 

comunicação entre grupos de pessoas traz mais ideias e contribuições às atividades em discussão do que 

quando estas são realizadas individualmente, por envolver diversas pessoas e seus diferentes pontos de 

vista sobre o mesmo problema (Morandini, 1998).  

Na colaboração, os membros estão tão envolvidos com a atividade que realizam em conjunto que a 

falha de um dos participantes pode implicar na falha do grupo (Grosz, 1996). As atividades realizadas 

pelos participantes, em sua grande maioria têm interdependências com as de outros membros, os 

objetivos são comuns e compartilhados (Gerosa, 2006). Os usuários devem concordar mutuamente em 

colaborar, devem ter um objetivo em comum, devem manter crenças sobre o objetivo em comum e devem 

manter sempre uma compreensão compartilhada do problema, para que possam discutir e cooperar para 

produzir resultados juntos (Brna, 1998). O sucesso da colaboração depende fortemente do empenho de 

cada usuário na realização de sua tarefa para o todo. É imprescindível que todos os participantes estejam 

motivados para colaborar e que encontrem facilidades para isso, tendo acesso fácil e direto aos demais 

membros envolvidos. 
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Devido ao potencial aumento de produtividade trazido pela colaboração, esta é bastante popular em 

ambientes de trabalho e de aprendizagem por possibilitar aos grupos lidar com tarefas complexas e que 

exigem conhecimentos multidisciplinares (Schaffert et al., 2006; Gerosa, 2006; Harasim et al., 1997). 

Como as pessoas não conseguem reunir todo o conhecimento existente no mundo, a colaboração busca 

preencher estas lacunas, contribuindo para o maior aprendizado entre os envolvidos (devido a troca de 

experiências e informações) e para a produção de resultados de maior qualidade.  

Com o avanço das tecnologias, da popularização de computadores e da internet, a colaboração 

passou a ser ainda mais adotada no meio virtual, tanto em redes sociais quanto em sistemas educacionais. 

A colaboração na internet permite que diferentes usuários interajam com facilidade, possibilitando ainda 

que estes se organizem em busca de um objetivo comum (aprendam algo, realizem protestos, produzam 

conteúdos, se encontrem, entre outros). Podemos, hoje, encontrar uma imensa variedade de material 

disponibilizado na internet, como por exemplo conteúdos do tipo textuais, imagens, sons, simulações, 

realidades virtuais entre muitos outros, em grande parte produzidos através da colaboração entre diversos 

usuários espalhados pela internet (Wikipedia e Youtube, por exemplo).  

O apoio fornecido pelo computador para múltiplos indivíduos trabalharem juntos é definido como 

CSCW (do inglês, Computer Supported Cooperative Work) ou Trabalho Cooperativo Apoiado por 

Computadores (Bannon e Schmidt, 1991). As tecnologias que auxiliam o CSCW no trabalho em grupo 

são hoje conhecidas como groupware. Ferramentas colaborativas como fórum, chat, agenda, blogs e 

wikis compõem o groupware. Estas ferramentas compartilham funcionalidades relativas ao suporte 

computacional à colaboração, tais como canal de comunicação, gerenciamento de participantes e registro 

de informações (Gerosa, 2006). 

O uso de computadores e das tecnologias de informação e comunicação no apoio à colaboração 

tornou possível que pessoas geograficamente distintas e com flexibilidade de tempo pudessem colaborar. 

Em pouco tempo, com este apoio tecnológico, sistemas colaborativos, que reúnem um conjunto de 

ferramentas de software utilizadas em redes de computadores para facilitar a execução de trabalhos em 

grupo, passaram a ser desenvolvidos e utilizados no mercado.  

O objetivo dos sistemas colaborativos é diminuir as barreiras impostas pelo espaço físico e o tempo 

entre seus usuários, oferecendo formas de interação, controle, coordenação, cooperação e comunicação 

entre as partes envolvidas que compõem o grupo (Camargo et al., 2005).  O sistema colaborativo é 

composto, de maneira geral, por uma infraestrutura de rede que proporciona o controle e a manutenção de 

conteúdos do sistema, e por um conjunto de ferramentas colaborativas que permitem que os usuários 

acessem os conteúdos disponibilizados e interajam com outros usuários. 

Relacionados ao uso de sistemas colaborativos, estão os modelos de colaboração. Antes da 

utilização de um sistema colaborativo, faz-se necessário a escolha e adoção de um modelo de 

colaboração, como forma de determinar como este sistema poderá ajudar no processo colaborativo entre 

seus usuários. Existem modelos de colaboração voltados para um determinado tipo de trabalho em grupo 

e outros mais aprofundados em um determinado elemento da colaboração (Gerosa, 2006). 
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2.2 Modelos de Colaboração 
 Vários são os modelos de colaboração utilizados e encontrados no mercado. Neste trabalho, 

apresentamos alguns modelos existentes e detalhamos o seu foco principal: 

 modelos voltados à ambientes educacionais, a exemplo do modelo utilizado pelo ambiente 

CLARE (Wan e Johnson, 1994), que organiza a colaboração em atividades de 

sumarização, avaliação, argumentação, dentre outras; 

 Modelo de Cooperação para Aprendizagem Baseada em Projetos, que tem foco principal 

na construção de ambientes educacionais mais focados na aprendizagem cooperativa. Este 

modelo é fundamentado no objetivo e no processo cooperativo que embasam o ambiente 

(Santoro et al., 2001). A diferença entre este modelo e o primeiro se da porque o modelo 

apresentado por Santoro tem foco principalmente na cooperação entre os estudantes; 

 modelo de colaboração DisNet, focado na construção de conhecimento a partir da 

comunicação dos usuários participantes (Simon, 1997); 

 LWB421, um modelo colaborativo desenvolvido para facilitar a aprendizagem e avaliação 

dos indivíduos em disciplinas do curso de direito, focados no ensino de leis trabalhistas 

(McNamara, 2009); 

 modelo computacional e estrutura para explorar quantitativamente 

a dinâmica de colaboração baseada em comportamento de equipes de estudantes e seu 

impacto sobre o desempenho da equipe (domínio de ensino: matemática) (Qiu, 2010); 

 modelo de colaboração 3C, se baseia em três pilares: comunicação, cooperação e 

coordenação. Tarefas e atividades geradas pelos usuários são de responsabilidade da 

coordenação. A gestão do conhecimento se dá através da cooperação, e a comunicação 

permite aos membros estudantes a interação. Este modelo é baseado no trabalho de Ellis e 

colegas (Ellis et al., 1991); 

 i-collaboration: modelo de colaboração inteligente, proposto por Oliveira e Tedesco 

(2007), que se utiliza de um Companheiro Virtual de Aprendizagem (CVA) como 

mediador de toda a  comunicação existente no AVA que faz uso do modelo. O uso do CVA 

como mediador das comunicações existentes no AVA busca permitir que o CVA, ciente 

das tentativas de comunicação entre os estudantes, possa promover as interações 

(colaboração) entre estes com base em seus gostos particulares (Oliveira e Tedesco, 2010). 

Este modelo faz uso de conceitos do Modelo 3C e tem foco na aprendizagem colaborativa. 

O Modelo 3C contempla aspectos de comunicação, cooperação e coordenação nos ambientes em 

que é utilizado. O modelo DisNet foca principalmente na promoção da comunicação nos ambientes. O 

modelo de colaboração utilizado pelo ambiente CLARE faz um bom acompanhamento das atividades no 

ambiente, porém não contempla a comunicação tão bem quanto o modelo DisNet, que é focado 

estritamente na promoção desta. O modelo LWB421 possui um domínio de atuação muito específico. 

Devido as características observadas nos modelos de colaboração estudados, como completude e 
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abrangência no uso e adoção da colaboração, neste trabalho decidimos aprofundar os estudos sobre o 

Modelo 3C e sobre o modelo i-collaboration. Estes modelos serão melhor apresentados e discutidos nas 

próximas seções deste trabalho. 

2.2.1 Modelo 3C 
O modelo de colaboração 3C, apresentado na Figura 2-1, divide a atividade colaborativa em três 

subatividades, correlacionadas: comunicação, coordenação e cooperação. Para haver uma comunicação 

efetiva entre os participantes na colaboração apoiada por computadores, os usuários precisam de 

coordenação. A coordenação envolve a pré-articulação das tarefas, seu gerenciamento, e a pós-

articulação. A pré-articulação envolve as ações necessárias para preparar a colaboração, como um 

brainstorming sobre as tarefas a serem realizadas. A pós-articulação ocorre após o término das tarefas, 

como um processo de avaliação sobre o que foi feito (Fuks et al., 2003). A comunicação depende 

fortemente da coordenação para obter sucesso.  A coordenação por sua vez dispõe as tarefas para a 

cooperação e evita ainda que conflitos possam dificultar o andamento das atividades no ambiente. Por sua 

vez, para haver cooperação é necessário que os membros de um ambiente se comuniquem, pois apenas 

dessa maneira poderão expressar suas reais necessidades (Winograd e Flores, 1987).  Mecanismos de 

percepção permitem que o indivíduo obtenha feedback de suas ações e das ações de seus colegas (Gerosa, 

2006).  

 
 

Figura 2-1. Diagrama do Modelo 3C, apresentado em (Fuks e Assis, 2001) 
 

O modelo de colaboração inteligente ou i-collaboration utiliza o modelo 3C como base para propor 

um novo modelo de colaboração. Por meio da utilização de um Companheiro Virtual de Aprendizagem 

para personalizar conteúdos com base nos perfis e necessidades de estudantes, este modelo busca 

promover o aprendizado e a colaboração entre os usuários do AVA (professores e estudantes). Este 

modelo será melhor detalhado na seção a seguir. 

2.2.2 i-collaboration 
O modelo de colaboração inteligente é um modelo que monitora a colaboração de estudantes em 

ambientes de EAD levando em conta a personalidade, o contexto das ações e os diferentes estilos de 
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aprendizado de cada usuário em um determinado AVA (Oliveira e Tedesco, 2010). No modelo, busca-se 

suprir as necessidades particulares de cada usuário dentro do ambiente.  

Através da integração entre o CVA disponível no modelo e as ferramentas colaborativas do AVA 

que faz uso do i-collaboration, o modelo permite que o ambiente (em particular, o CVA) mantenha uma 

interação individualizada com cada estudante (Oliveira e Tedesco, 2010). No i-collaboration, por conta 

do monitoramento do CVA, cada usuário passa a ter uma visão única do ambiente em que faz parte, com 

base em seus gostos. Neste cenário, entende-se por visão do usuário a percepção única do ambiente que o 

CVA fornecerá para este, por meio de mudanças realizadas na interface do ambiente e nos conteúdos de 

aprendizagem fornecidos pelo CVA. Dois usuários do mesmo AVA podem visualizar o ambiente de 

maneiras distintas. O CVA proporciona um ambiente mais atrativo para cada usuário com base nos gostos 

particulares de cada estudante (Oliveira e Tedesco, 2010). Este modelo promove a colaboração entre os 

participantes do AVA por meio da recomendação destes entre si, considerando o perfil Myers-Briggs 

Type Indicator (MBTI) de cada estudante, suas notas obtidas em exames realizados no AVA e 

comportamentos. 

i-collaboration integrado ao Modelo 3C 
O i-collaboration busca complementar o Modelo 3C unindo a este último o uso de um CVA e do 

teste de personalidades MBTI (apresentado no Apêndice A), de forma a permitir que os pilares do 

Modelo 3C (cooperação, comunicação e coordenação) sejam utilizados de maneira a atender às 

necessidades particulares de cada usuário (Oliveira e Tedesco, 2010). Através do uso do CVA, das 

ferramentas colaborativas e do teste de personalidades MBTI, o i-collaboration busca promover melhores 

formas de comunicação e cooperação entre os estudantes e, assegurar uma melhor coordenação de seus 

esforços, conforme o objetivo principal do Modelo 3C. Conforme apresentado na Figura 2-2, o i-

collaboration auxilia na coordenação do AVA através do uso do teste MBTI pelo CVA. Ao fazer uso das 

informações do MBTI,  o CVA pode criar diferentes percepções do ambiente para os usuários. No caso da 

cooperação, através da integração do CVA com as ferramentas colaborativas, o i-collaboration permite 

que o CVA execute atividades juntamente com os estudantes. Para a comunicação, o i-collaboration 

permite que os  usuários e o CVA interajam através do chatterbot, fórum, mural de mensagens e troca de 

emails. Os pilares do Modelo de Colaboração 3C foram utilizados como apoio à criação do modelo de 

colaboração i-collaboration. 
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Figura 2-2. Modelo de Colaboração 3C utilizado como base para o Modelo de  

Colaboração Inteligente (Oliveira, 2008) 
 

O grande foco do modelo i-collaboration está na promoção da aprendizagem colaborativa entre 

estudantes de um determinado AVA. Este modelo, diferentemente do Modelo 3C, objetiva o aprendizado 

coletivo e personalizado e a promoção da colaboração entre estudantes, enquanto o Modelo 3C se propõe 

a apoiar a colaboração, seja ela focada em objetivos educacionais ou não. 

Apesar dos vários modelos de colaboração existentes e dos avanços dos sistemas colaborativos, 

utilizados e aceitos cada vez mais por empresas e universidades, grande parte dos sistemas colaborativos 

utilizados em mercado ainda oferece um suporte limitado para a colaboração entre seus usuários (Gerosa 

et al., 2005). 

       Estas limitações muitas vezes acontecem pelo fato da concepção, da modelagem, do 

desenvolvimento e da implantação da engenharia de groupware envolver aspectos interdisciplinares, o 

que a torna mais suscetível à falhas e erros (Grudin, 1989; Baker et al., 2001). Por conta destas 

dificuldades, os sistemas colaborativos devem ser avaliados sempre que possível, através de relatórios, 

gráficos de evasão, motivação, entre outros aspectos. 

 Segundo Tam e Greenberg (2004), a engenharia de groupware deve ser evolutiva por natureza, se 

alterando por si só, com o passar do tempo. Conforme o sistema colaborativo vai amadurecendo e a taxa 

de conteúdos e informações trocadas aumenta, o foco do sistema pode se desvirtuar, tendo, portanto que 

se adaptar para continuar a suprir as demandas exigidas pelos usuários que o compõem. Por melhor que 

tenha sido definida a arquitetura do sistema colaborativo, o modelo de colaboração e a escolha de suas 
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ferramentas colaborativas, os arquitetos e administradores do sistema devem sempre monitorá-lo, 

buscando dessa forma mantê-lo alinhado com as exigências dos usuários deste.  

2.3 Requisitos dos Sistemas Colaborativos  
Os requisitos que devem ser observados por desenvolvedores de sistemas colaborativos envolvem, 

basicamente, quatro aspectos principais e interrelacionados: (i) a comunicação entre os membros do 

grupo; (ii) a coordenação de suas atividades; (iii) o armazenamento e recuperação do conhecimento 

comum através da memória do grupo; e (iv) a percepção do contexto do trabalho do grupo por seus 

membros (Araújo, 2000; Borges et al., 2000).  

Percepção 
Segundo Dourish e Bellotti (1992) percepção é a compreensão das atividades dos outros, que provê 

um contexto para atividades próprias. Esse contexto é utilizado para garantir que as contribuições 

individuais sejam relevantes para as atividades do grupo como um todo, e para avaliar as ações 

individuais em relação aos objetivos e progresso do grupo. 

De uma forma geral, pode-se entender percepção como o conhecimento e a compreensão de tudo o 

que ocorre dentro e fora de um grupo que sejam relevantes para o desenvolvimento das atividades dos 

seus participantes, no desempenho dos seus diferentes papéis. O sistema colaborativo deve suportar todo 

o contexto do grupo, os artefatos compartilhados, os aspectos sociais e organizacionais do grupo (que 

pessoas compõem o grupo, quais são suas atribuições e habilidades) (Vieira, 2003). 

Segundo Gutwin e Greenberg (2002), a percepção é fator determinante para o sucesso da utilização 

dos sistemas colaborativos educacionais. Manter os estudantes atentos ao que ocorre dentro do grupo é 

fundamental para um bom andamento das atividades individuais e para a coordenação do aprendizado 

como um todo. A percepção é essencial para o fluxo e a naturalidade do trabalho, auxiliando a diminuir as 

sensações de trabalho impessoal e de distância, comuns nos ambientes virtuais (Gerosa et al., 2005). 

Através dessas informações, os participantes podem montar o contexto de suas atividades em relação às 

dos demais, coordenando-se para que os esforços de comunicação e de trabalho sejam revertidos em 

cooperação. Além disso, o coordenador do grupo pode valer-se dessas informações, compondo  uma 

visão geral do andamento dos trabalhos e o estado de cada atividade, para motivar e organizar as pessoas 

dentro do grupo, encorajando a cooperação (Gerosa et al., 2005). 

Ao estudar sozinho, ao retomar uma tarefa, o estudante pode, sem muita dificuldade, buscar em sua 

memória as mudanças significativas realizadas anteriormente, relembrando o que ele alterou nos objetos e 

o que ainda necessita ser feito. Por outro lado, ao estudar colaborativamente, o estudante pode encontrar 

mudanças realizadas por outras pessoas em artefatos compartilhados em que estava trabalhando 

anteriormente. Nesse caso, ele não tem como adivinhar o que foi feito, o que mudou e o que ainda está 

por fazer. No entanto, ele necessita dessa informação para compreender as influências dessas mudanças 

sobre seu trabalho e como ele deverá agir desse ponto em diante. 
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Quando decisões e êxitos dependem da integração de diferentes membros de um grupo, torna-se 

importante que cada um conheça o progresso do trabalho dos companheiros. Sem tal contexto, os 

indivíduos não possuem meios de medir a qualidade do seu próprio trabalho em relação aos objetivos e 

progresso do grupo (Dourish e Bellotti, 1992). As informações de percepção tornam a colaboração mais 

eficiente, permitindo aos estudantes evitar a duplicidade de trabalho e reduzir os conflitos.  

2.4 Gerenciamento de Sistemas Colaborativos 
Como forma de guiar os requisitos dos sistemas colaborativos em ambientes virtuais, Soller e 

colegas (2005) apresentam o Collaboration Management Cycle System ou Ciclo de Gestão dos Sistemas 

Colaborativos. Este ciclo classifica o suporte à colaboração fornecido pelos sistemas colaborativos. Os 

autores categorizam e classificam os sistemas colaborativos em: 

 Sistemas de Espelhamento, a exemplo do PENCACOLAS (Blasco et al., 2001), Chat 

Circles (Donath, Karahalios & Viegas, 1999) e NUCLEO (Sancho, Fuentes-Fernandez & 

Fernandez-Manjo, 2008), que colhem informações sobre as ações e interações dos 

usuários, e as mostram a estes, para que todos possam tomar conhecimento de suas 

participações nos ambientes de aprendizado colaborativo, e assim possam, quando 

quiserem, assumir nova postura no ambiente para suprir um possível feedback negativo;  
 

 Sistemas de Monitoramento do Estado da Interação, como o EPSILON (Soller & 

Lesgold, 2003), que apresentam indicadores de participação aos usuários e ainda 

comparam internamente o estado atual de interação com o desejado (Lonchamp,2008; 

Jermann e Dillenbourg, 2008);  
 

 Sistemas Guias, como o MarCo (Tedesco, 2003), OXEnTCHE (Vieira et al., 2004) e 

Cleverpal (Torreao, 2005) que oferecem conselhos automáticos aos usuários, pretendendo 

aumentar dessa forma a participação destes no processo de colaboração.    
 

Segundo Soller e colegas (2005), fundamentalmente, estas três abordagens contam com o mesmo 

modelo de tratamento sobre a interação, que consiste em primeiro coletar dados dos estudantes no 

sistema, construir um modelo de interação que represente o estado atual, e, finalmente, algumas decisões 

serão tomadas sobre como proceder com base na comparação feita sobre o estado atual com algum estado 

desejado. A diferença entre as três abordagens de sistemas encontra-se no processamento e gerenciamento 

das informações dos usuários envolvidos.  

Após a apresentação dos sistemas colaborativos, modelos de colaboração, requisitos e classificação 

quanto ao gerenciamento destes sistemas, a próxima seção deste trabalho identifica contribuições e 

limitações do uso dos sistemas colaborativos na aprendizagem colaborativa.  
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2.5 Aprendizagem Colaborativa 
Para Dillenbourg (1999), a aprendizagem colaborativa é ‘uma situação em que duas ou mais 

pessoas aprendem ou tentam aprender algo juntas’. Neste caso, “duas ou mais” pode ser interpretado 

como um par, um pequeno grupo de pessoas (5-7), uma classe (20-30), uma comunidade (algumas 

centenas ou milhares de pessoas), uma sociedade (milhares ou milhões de pessoas) e todos os seus níveis 

intermediários. O “aprender algo”, pode ser entendido como seguir um curso, estudar o material de um 

curso, resolver problemas, entre outros. Por fim, o elemento “juntos” pode ser traduzido em diferentes 

formas de interação: face-a-face ou mediados por computador, de modo síncrono ou não, e se o esforço é 

verdadeiramente comum ou se o trabalho está dividido de maneira sistemática. 

Na aprendizagem colaborativa, os participantes expõem experiências e conhecimentos 

diversificados, previamente adquiridos ou construídos durante o processo educativo, e interagem para 

criar conhecimento compartilhado. Nesta estratégia de aprendizagem a ênfase está na interação entre os 

participantes.  

As estratégias colaborativas integram uma abordagem educacional na qual os alunos são 

encorajados a trabalhar em conjunto no desenvolvimento e construção do conhecimento (Dias, 2001). 

Apesar da aprendizagem colaborativa ser centrada no aluno, cabe aos tutores e/ou professores propiciar 

situações de aprendizagem em que todos possam aprender com todos; isso ocorre em um ambiente cujas 

características são a ausência de hierarquia formal, o respeito mútuo às diferenças individuais e a 

liberdade para expor idéias e questionamentos. A aprendizagem colaborativa pressupõe que todos os 

membros do grupo, incluindo o professor e/ou tutor, façam  um esforço de participação, 

compartilhamento e construção conjunta das representações de conhecimento (Dias, 2001). Os objetivos 

pessoais muitas vezes estão alinhados com os objetivos coletivos do grupo. Segundo Harasim (1997), os 

processos de conversação e argumentação que ocorrem nos grupos de aprendizagem colaborativa 

explicam porque  esta aprendizagem promove um maior desenvolvimento cognitivo do que o que é 

realizado em trabalho individual pelos mesmos indivíduos.  

Pensando em criar um processo educativo que pudesse motivar a disseminação da aprendizagem 

colaborativa em ambientes educacionais apoiados por computadores e tecnologias, surgiu a 

Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional (do inglês Computer Supported Collaborative 

Learning - CSCL).  

2.5.1 CSCL 
De acordo com Balkcom (1992), CSCL pode ser entendido como  

“um processo de aprendizado na qual pequenos grupos, cada um com estudantes 

em diferentes níveis de habilidade e conhecimento, utilizam uma série de 

recursos educacionais, apoiados pelo computador, para promover o 

entendimento comum de um determinado assunto”.  

Cada participante de um determinado grupo é responsável não apenas por aprender o que é 

ensinado, mas também em ajudar outros membros do grupo a aprender, criando dessa forma a atmosfera 
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colaborativa. Dessa forma, o aprendizado colaborativo se distingue da forma tradicional de aprendizado; 

o estudante é sujeito ativo em seu processo de aprendizado. 

As teorias que se fundamentam na hipótese de que os alunos devem ser sujeitos ativos na 

construção de seu conhecimento contribuem para a compreensão da Aprendizagem Colaborativa com 

Suporte Computacional. A Teoria Sociocultural de Vygotsky sobre a aprendizagem enfatiza que a 

inteligência humana provém da interação do ser com o ambiente, com a sociedade e com a cultura a que 

faz parte (Sá e Coura-Sobrinho, 2006). A CSCL , segundo correntes teóricas do construtivismo, encontra 

referência no sentido de que o aluno constrói de forma ativa seu conhecimento e, de forma colaborativa, 

ele é capaz de interrelacionar informações.  

A Teoria da Flexibilidade Cognitiva (do inglês Cognitive Flexibility Theory) é uma outra teoria 

construtivista, desenvolvida por Spiro e colegas (1987), cujos princípios são particularmente adequados 

para a aquisição de conhecimentos de nível avançado, em domínios complexos e pouco estruturados. Esta 

teoria se aplica na aquisição de conhecimentos de nível avançado em domínios complexos e pouco 

estruturados, e também nas transferências do conhecimento para novas situações. Segundo Sá e Coura-

Sobrinho (2006), a Teoria da Flexibilidade Cognitiva é também uma teoria que apoia a CSCL por tratar 

da adaptação a um novo meio de aprendizagem.  

Com o apoio do CSCL, o trabalho colaborativo e a participação dos envolvidos (professores, 

tutores e estudantes) no processo educativo são características fundamentais que deveriam ser estimuladas 

nos AVA (principalmente por professores e tutores). A interatividade entre os participantes é essencial 

para a realização de pesquisas, discussões, descobertas de novos desafios, formulação de novas perguntas 

e soluções.  

Por meio do uso do CSCL, os AVA buscam aumentar o potencial dos grupos, fazendo com que o 

produto resultante das interações apresente melhor qualidade do que a soma das contribuições individuais 

(Araújo, 2000). Além disso, os AVA auxiliam a manutenção do conhecimento através de uma 

infraestrutura, conhecida como memória organizacional, ou memória do grupo, capaz de manter o 

conhecimento sobre o negócio da organização, através do armazenamento das interações entre os 

participantes no processo de aprendizagem (Araújo, 2000). 

2.6 Considerações finais 
Neste capítulo, vimos que promover a colaboração e a aprendizagem colaborativa não é tarefa 

fácil, mesmo com o apoio do uso de computadores e dos sistemas colaborativos. Apesar de vivermos a 

“Era da Participação”, a colaboração não se restringe à criação de redes sociais, de ferramentas Web 2.0, 

ou da utilização de blogs e wikis na Internet. Para haver colaboração é preciso que existam pessoas 

motivadas a participar, infraestrutura para comunicação e bom acompanhamento por parte de 

coordenadores, de modo que, encontrando tal motivação, os participantes possam gerar conteúdo e 

promover uma atmosfera colaborativa.  

Entendemos melhor alguns dos principais modelos de colaboração utilizados no mercado, em 

especial os modelos 3C e o i-collaboration, e os requisitos dos sistemas colaborativos. Apresentamos 
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ainda detalhes sobre a percepção, que é fator determinante para o sucesso da utilização dos sistemas 

colaborativos educacionais, e enfatizamos que devemos manter os estudantes atentos ao que ocorre dentro 

do grupo colaborativo. Isto é fundamental para um bom andamento das atividades individuais e para a 

coordenação do aprendizado como um todo. Por fim, entendemos sobre o CSCL e a sua relação com a 

aprendizagem colaborativa. 

Aprender virtualmente deve ser encarado como uma atividade motivadora, onde os estudantes, 

sujeitos ativos em seu processo de aprendizado, possam tirar proveito da flexibilidade de tempo e de 

espaço para buscarem conhecimento sob as mais diversas formas digitais disponíveis.   

 

 

  



 

21 
 

Capítulo 3  
AMBIENTES VIRTUAIS E NOVOS 
RECURSOS À APRENDIZAGEM 

 
 

"A educação é um processo social, é desenvolvimento. 
Não é a preparação para a vida, é a própria vida"  

 

John Dewey 

 

 

 

Neste capítulo, apresentamos uma visão geral  sobre os ambientes virtuais e sobre novos 

recursos de apoio à  apredizagem. Aqui discutiremos a relação entre os AVA, a motivação dos estudantes 

de cursos virtuais e o aprendizado colaborativo virtual. Também apresentaremos alguns de seus 

problemas e desafios atuais. Veremos ainda os novos recursos de apoio à aprendizagem utilizados na  

educação a distância (relevantes para este trabalho) e  uma comparação evolutiva de crescimento e uso 

dos AVA e das Redes Sociais.  
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3.1 Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) 
Nos meios tradicionais de ensino, a transmissão de conhecimentos se dá através do professor, 

pessoa que detém o conhecimento e o transmite ao estudante. Essa visão de aprendizagem privilegia o 

modelo de aula expositiva, com pouco espaço para a exploração do conteúdo em estudo (Paiva, 2010). 

Thomas (2009) afirma que, devido a estas características de centralização e disseminação de conteúdos 

geralmente feita unicamente através do professor, a sala de aula tradicional não oferece os recursos que 

possibilitam uma aprendizagem mais engajada, colaborativa e eficiente. Isso é parcialmente verdade, uma 

vez que a sala de aula pode ser também o local de incentivo a experiências de aprendizagem inovadoras, 

colaborativas e bem-sucedidas (Paiva, 2010). 

Com o advento da internet, e o uso do CSCW e do CSCL, surgiram os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, na Web, para gerenciamento de atividades educacionais guiadas pela metáfora da 

participação que podem contribuir para a aprendizagem colaborativa.  

Um Ambiente Virtual de Aprendizagem é um ambiente que não tem como objetivo manter as 

tradições das salas de aula convencionais de ensino. Um AVA busca uma maior motivação, integração e 

facilidade através do aprendizado no meio virtual; na verdade, faz-se uma revolução em termos de troca 

de informações e conteúdos disponíveis a estudantes e professores, propiciando ainda que cada indivíduo 

execute suas tarefas no seu tempo desejado (Nunes, 1993). Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

podem oferecer espaços virtuais para que os estudantes possam se reunir, compartilhar, colaborar e 

aprender juntos. 

No ambiente virtual educacional, o aluno, diferentemente da sala de aula tradicional, atua como 

sujeito ativo no processo de aprendizagem, interagindo e colaborando com o professor e os demais 

estudantes. O estudante deixa de ser um espectador do conhecimento, para se tornar um agente que 

participa ativamente da sua construção; o estudante é um sujeito autônomo e pro-ativo em seu processo 

de aprendizado (Struchiner e Gianella, 2001). 

De forma geral, os AVA, oferecem uma interface gráfica e algumas ferramentas, tais como: 

ferramentas de comunicação assíncrona (fórum, e-mail, blog, mural) e síncrona (chat); ferramentas de 

avaliação e de construção coletiva (testes, trabalhos, wikis, glossários); ferramentas de instrução (textos, 

atividades, livros, vídeos); ferramentas de pesquisa de opinião (enquete, questionários); e ferramentas de 

administração (perfil do aluno, cadastro, emissão de senha, criação de grupos, banco de dados, 

configurações, diários de classe, geração de controle de frequência e geração de relatórios, gráficos e 

estatísticas de participação) (Paiva, 2010). Estas ferramentas ajudam os administradores no entendimento 

do perfil e das necessidades dos estudantes nos AVA e estimulam os alunos na realização de tarefas e 

atividades de aprendizagem e de colaboração.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) devem ser utilizadas nos AVA como 

ferramentas de aprendizagem e não apenas como veículos de transmissão de mensagens. Na 

aprendizagem colaborativa, por meio do uso dos AVA, espera-se que o conhecimento seja construído e 
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não apenas transmitido; esta construção resulta do engajamento dos estudantes em atividades (Versuti, 

2004). 

Segundo Versuti (2004), para ambientes virtuais que primam pela formação, é preciso 

desenvolver atividades e se utilizar de ferramentas (síncronas e assíncronas) que integrem estudantes e 

que propiciem a troca de idéias e reflexões, ou seja, que estimulem a interação e a colaboração dentro do 

ambiente de aprendizagem.  

A aprendizagem colaborativa nos AVA se difere da estratégia broadcasting utilizada em salas de 

aulas presenciais, que utiliza uma abordagem instrucionista por meio da reprodução de conteúdos. Na 

aprendizagem colaborativa o conhecimento ocorre por meio das novas relações e das interações que são 

estabelecidas por meio das atividades de aprendizagem. 

Com a popularização da internet, vários AVA foram desenvolvidos e comercializados já na 

década de 90. Em 1998, McGreal (1998) listou 23 AVA: Forum, Virtual-U, Learning Space, Learning 

Server, Symposium, Web-CT, FirstClass, TopClass, ClassNet, CourseSite Generator, Flax, IBT Author, 

Mallard, Oracle Learning Architecture, Peebblesoft, Polis, Serf, ShareKnowledge, Socrates, The Learning 

Manager, ToolBook II Librarian, Web Course in a Box, e Zebu.  

Na década de 90, com o alto custo para se ter um AVA (seus preços variavam, frequentemente, 

em função da quantidade de alunos), grupos de pesquisa começaram a se organizar para desenvolver 

ambientes gratuitos (Paiva, 2010). Hoje, os AVA pagos estão sofrendo uma forte concorrência no mundo 

inteiro com outros AVA gratuitos. 

Atualmente, os AVA gratuitos e os pagos podem ser avaliados por meio de três critérios 

relevantes: 

1. o estímulo à interação e à colaboração entre os estudantes 

a. que ferramentas colaborativas e como estas ferramentas são utilizadas, dentro do 

modelo de colaboração adotado, para estimular a interação e a colaboração entre 

os estudantes? 

2. a forma como as atividades e os conteúdos educacionais são estruturados e 

disponibilizados nos AVA  

a. os conteúdos podem fazer uso de recursos multimídia (vídeos e áudios)? 

b. os conteúdos podem ser estruturados e modularizados no ambiente? 

3. os elementos estéticos e a usabilidade disponibilizados  

a. o AVA faz uso de elementos estéticos que motivam o lado emocional dos 

estudantes, ou seja, a interface do ambiente é amigável e agrega valor ao 

processo de aprendizagem?  

Sobre os principais AVA utilizados no Brasil falaremos a partir da próxima seção, considerando 

suas avaliações com base nos três critérios relevantes apresentados. 
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3.1.1 Moodle 
O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é o AVA de código fonte 

aberto mais utilizado no Brasil e no mundo: é livre para carregar, usar, modificar e até mesmo distribuir 

sob condição da GPL (General Public License), a licença para software livre. Segundo informações da 

página em português do Moodle na Web (http://docs.moodle.org/pt_br/), esse AVA já foi traduzido para 

mais de 70 línguas e há centenas de milhares de sites que usam essa plataforma. 

O Moodle, apresentado na Figura 3-1, é construído em módulos, o que permite adicionar, 

configurar ou remover funcionalidades (Paiva, 2010). As seguintes ferramentas são encontradas hoje no 

Moodle: página para perfil dos alunos, inserção de avatares, fóruns, calendário, gestão de conteúdo, 

página de perguntas mais frequentes, criação de grupos, questionários e pesquisas, blogs, wikis, bancos de 

dados, sondagens, chat, glossários, ferramenta para construção de testes, avaliação em par e diários. Além 

disso, há as ferramentas administrativas, que permitem configurar o AVA, ativar edição, designar 

funções, atribuir notas, criar grupos, fazer backup, restaurar, importar, reconfigurar e emitir relatórios. 

Além de proporcionar um ambiente voltado ao desenvolvimento de cursos a distância, pode-se dizer 

também que o Moodle é um Sistema de Gerenciamento de Cursos (SGC, traduzido do inglês LMS, ou 

Learning Management System) (Filho, 2006).   

Para estimular a colaboração entre seus usuários, o Moodle disponibiliza recursos como 

compartilhamento de arquivos, chat, fóruns de discussão, agenda compartilhada, dentre outros, gerando 

ainda um relatório individual de cada usuário, com base em sua participação no ambiente e em cada uma 

das ferramentas disponíveis nos cursos a que tem acesso.  

No Moodle os conteúdos de aprendizagem podem ser estruturados e modularizados, e recursos 

multimídia são suportados. Sua interface e sua navegação são os pontos de melhoria. 

 
Figura 3-1. Ambiente Moodle 
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3.1.2 AulaNET 
O AulaNet, apresentado na Figura 3-2, e disponível através do endereço http://web.ccead.puc-

rio.br/aulanet2, vem sendo desenvolvido desde 1997 pelo Laboratório de Engenharia de Software da 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). No Brasil, este foi o primeiro AVA gratuito de 

sucesso. Com uma base instalada de mais de 4.100 AulaNet's no Brasil e no exterior, o software já possui 

versões em inglês e espanhol. 

O AVA utiliza como base o modelo de colaboração 3C. No ambiente disponibilizado pela 

Internet, a instituição informa que o AulaNET se baseia no conceito de aprendizagem colaborativa e que 

apresenta alto grau de interatividade, porém não especifica detalhes de como esta colaboração é 

promovida no ambiente.  

Atualmente encontra-se na versão 2.0, e disponibiliza nos cursos os seguintes serviços: 

Comunicação (grupo de interesse, grupo de discussão, contato com o professor e debate), Administrativos 

(agenda, notícias do curso, cadastro de instrutores, matrícula e mensagens automáticas), Avaliação (teste, 

resultado do teste, projeto, resultado do projeto,exercício e resultado de exercício), Didáticos (plano de 

aulas, transparências, apresentação gravada, texto de aula, livro texto, demonstrações, bibliografia) e 

Gerais (tutorial sobre Internet, home-page de alunos e busca).  

No AulaNET os conteúdos de aprendizagem podem ser estruturados e modularizados, e recursos 

multimídia são suportados. O ambiente faz uso de um controle remoto (menu flutuante), conforme 

apresentado na Figura 3-2, para facilitar a navegação dos estudantes. A interface do aluno permite ainda 

que sejam abertas várias telas do ambiente ao mesmo tempo, como, por exemplo, um vídeo, uma 

transparência e um texto de aula. 

 

 
Figura 3-2. Ambiente AulaNET 
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Organizando os serviços do AulaNET segundo o Modelo 3C temos: 

 Coordenação: agenda, plano de aulas, tarefas, exames e acompanhamento de 

participação do aluno; 

 Comunicação: grupo de interesse (fórum), debate (chat), contato com participantes (e-

mail), contato com o professor (e-mail) e contato com o grupo (estilo de lista de 

discussão); 

 Cooperação: transparências, apresentação gravada, textos de aula, livro texto, 

bibliografia, demonstração, co-autoria de aluno (monitoria), co-autoria de professor e 

conteúdos para download; 

E mais: 

 Avaliação: teste, resultado do teste, projeto, resultado do projeto, exercício e resultado do 

exercício;  

 Geral: tutorial sobre internet, home page dos alunos e busca. 

3.1.3 TelEduc 
O TelEduc, apresentado na Figura 3-3, e disponível através do endereço 

http://hera.nied.unicamp.br/, é um ambiente desenvolvido no Núcleo de Informática Aplicada à Educação 

(NIED) da Universidade Estadual de Campinas para a criação e administração de cursos na Web.  

Com mais de quatro mil instituições cadastradas, o TelEduc foi criado de forma participativa, 

tendo suas ferramentas sido idealizadas, projetadas e desenvolvidas segundo necessidades relatadas por 

seus usuários, com o objetivo de facilitar seu uso por pessoas não especialistas em Computação (Harris, 

2003). O TelEduc apresenta suas funcionalidades organizadas em três grupos: ferramentas de 

coordenação, administração e comunicação. 

 
Figura 3-3. Ambiente TelEduc 
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De fácil navegação, apresenta informações em relação à arquitetura da informação, situando bem 

o usuário em um menu administrativo identificado com destaque à esquerda da tela. Oferece “grupos de 

discussão” como aprendizagem colaborativa e sete itens relativos à interatividade: correio eletrônico, 

mural, portfólio, diário de bordo, bate-papo, enquete (Haguenauer, Lopez e Martins, 2003). Assim como 

o Moodle e o AulaNET, permite que o conteúdo seja estrutura e modularizado para os estudantes, e 

suporta conteúdos multimídia. 

3.1.4 Amadeus 
O Projeto Amadeus, apresentado na Figura 3-4 e Figura 3-5, e disponível através do endereço 

http://amadeus.cin.ufpe.br/amadeusccte/, visa o desenvolvimento de um sistema de gestão da 

aprendizagem de segunda geração, baseado no conceito de blended learning. Foi projetado pelo Centro 

de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) sob o enfoque de estímulo e interação do 

aprendizado pela ação. O projeto permite estender as experiências adquiridas de usuários de educação a 

distância para diversas plataformas (Internet, desktop, celulares, PDAs, e TV Digital) de forma integrada 

(Haguenauer, Lopez e Martins, 2003). 

 
Figura 3-4. Ambiente Amadeus 

 

Principais características do Amadeus: 

 Arquitetura Distribuída e Multimídia 

o Servidor de jogos multiusuários (Figura3-5) 

o Servidor de objetos de aprendizagem multiusuários 

o Servidor multimídia 
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 Multiplataforma 

o Internet, Sistema Brasileiro de TV Digital, Desktop 

o Mobile learning  (celulares) 

 

No item relativo à aprendizagem colaborativa, o ambiente apresenta as opções de fórum, wiki, e 

jogos multi-usuários, com o que os responsáveis pelos cursos oferecidos classificam de “imersão e 

resolução colaborativa de problemas”. Em relação à interação, o ambiente oferece chats, discussão 

síncrona (em tempo real), e o que chama de “micromundos”, o que vem a ser ambientes síncronos para o 

relacionamento entre aluno e professor. Não se apresenta com sistema multimídia, embora deixe claro 

que oferece vídeo e interação com celulares.  

 

 
Figura 3-5. Exemplo da sala de jogos do Amadeus 

 

O ambiente conta com três módulos (Haguenauer, Lopez e Martins, 2003): 

 Módulo Cadastro: coordena serviços de cadastro de usuários (novo usuário, atualização de dados, 

mudança de senha, solicitação de docência, currículo, lista de usuários, visualização de perfil, 

entre outros), e serviços de cadastro de cursos (novo curso, buscar curso, validação de cursos, 

visualizar perfil do curso, entre outros; 

 Módulo Gestão de Conteúdo: é responsável por manter os materiais que serão associados à cada 

curso (vídeos, jogos, fóruns, questionários, anexar arquivos). Também permite o 

acompanhamento dos alunos, dentro de uma perspectiva formativa e construtivista; 
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 Módulo Avaliação: possibilidade dos professores avaliarem os alunos com base nas atividades 

realizadas e na interação com o ambiente. Este módulo também está relacionado ao módulo de 

gestão de conteúdo, o que permite capturar informações sobre a participação dos alunos nas 

atividades disponibilizadas. 

3.2 Curso Online Aberto e Massivo 
O Curso Online Aberto e Massivo, do inglês Massive Open Online Course (MOOC), é um 

ambiente educacional disponibilizado por meio da Web (através de AVA e/ou ferramentas da Web 

2.0 e/ou Redes Sociais) que tem como principal objetivo disponibilizar para um grande número de alunos 

a oportunidade de acesso a novos conhecimentos e objetos de aprendizagem. Os MOOC, devido a 

característica de lidar com um grande número de estudantes, faz uso de diversos processos de co-criação, 

estimulando constantemente a participação e a colaboração dos envolvidos. 

O MOOC normalmente não exige pré-requisitos aos estudantes que desejam se inscrever nos 

cursos oferecidos, e também não oferecem certificados de participação.  

3.2.1 Coursera 
O Coursera, disponível através do endereço https://www.coursera.org/, é uma empresa de 

tecnologia educacional que idealizou e desenvolveu um MOOC, apresentado na Figura 3-6, que oferece 

cursos gratuitos de algumas das mais renomadas universidades do mundo: Stanford, Princeton, Michigan, 

Pennsylvania, Caltech, Georgia Tech, Duke, Johns Hopkins, Rice, California (São Francisco), Illinois 

(Urbana-Champaign), Virginia e Washington; a Universidade de Toronto, no Canadá; a de Edimburgo, 

no Reino Unido, a Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, entre outras. 

Através do Coursera, as instituições envolvidas buscam explorar novas formas de ensino e 

consequentemente melhorar o aprendizado em sala. O Coursera permite que seus professores 

proporcionem oportunidades educativas excepcionais no mundo, disponíveis bem além dos limites dos 

campus (Gomes, 2012). 
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Figura 3-6. Ambiente educacional do Coursera 

 

O grande diferencial dos cursos oferecidos pelas instituições que formam o Coursera, além do 

acesso aos maiores especialistas do mundo de diversas áreas, se deve a alta qualidade dos conteúdos 

educacionais produzidos. Todos os cursos contam com grandes produções de vídeos, detalhados e 

bastante ilustrados (enriquecidos com exemplos, jogos, e alta interatividade), de forma a atender as 

necessidades de diversos perfis de usuários. O coursera, devido ao alto número de estudantes em suas 

turmas (desde que foi fundado, o Coursera ofereceu 43 cursos, registrou mais de 1,5 milhão de matrículas 

e chegou a 680 mil estudantes de 190 países), adotou uma estratégia de estimular a interação entre seus 

estudantes por meio do desenvolvimento colaborativo de legendas para seus vídeos educativos. Além 

deste estímulo, as avaliações em alguns cursos do Coursera são realizadas de maneira colaborativa, por 

meio de avaliações por grupos. Os grupos de alunos de uma determinada turma avaliam, em esquema 

360º (cada aluno avalia os demais alunos do grupo), os projetos e atividades dos demais participantes do 

mesmo grupo. Ao final, uma nota é atribuída para cada um destes. O Coursera oferece ainda um fórum de 

discussão e um wiki como suporte ao trabalho colaborativo dos estudantes. 

A interface e a navegação no MOOC desenvolvido pelo Coursera foram extremamente 

simplificadas. O foco do MOOC é a produção e apresentação de conteúdos educacionais.  

3.3 Modalidades de Ensino e Aprendizagem na Educação a 
Distância 

No contexto da aprendizagem apoiada por tecnologias, e paralelo a evolução dos AVA, designers 

de sistemas têm tentado sistematicamente desenvolver sistemas que melhor apóiam e motivam os 

estudantes e seu aprendizado individual e/ou colaborativo através da criação e disponibilização de 

conteúdos de aprendizagem via smartphones, tablets, PDAs, netbooks, notebooks e computadores desktop 

em geral (Magnisalis et al., 2011). Estes novos meios de acesso ao aprendizado visam motivar os 

estudantes, que passam a ter mais canais de acesso ao conhecimento, suprindo ainda as necessidades dos 
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novos usuários digitais, que tem características dinâmicas e nômades. Na modernidade digital, o 

nomadismo altera significativamente a forma como os usuários digitais, em permanente movimento, se 

relacionam, se organizam e se comunicam nos mais diversos ambientes da Internet (redes sociais, blogs, 

sites, ...).  

Discute-se hoje o conceito de Aprendizagem com Mobilidade – Mobile Learning ou M-Learning e, 

de Aprendizado Ubíquo – Ubiquitous Learning ou U-Learning como processos de aprendizagem que 

ocorrem, necessariamente apoiados pelo uso de TIMS (Tecnologias de Informação MóveiS). Estes 

processos de aprendizagem apresentam como característica fundamental a mobilidade de atores humanos, 

que podem estar fisicamente/geograficamente distribuídos e também de espaços físicos formais de 

educação, tais como salas de aula, salas de treinamento ou locais de trabalho (Bowker 2000). 

As relações entre indivíduos na internet, inclusive as estabelecidas a partir de conexões a internet 

via dispositivos móveis, são de fundamental importância para a compreensão das novas práticas sociais 

(Rheingold, 2007), revelando um coletivo inteligente cujos membros cooperam entre si, ao mesmo tempo 

em que se deslocam geograficamente pelas cidades em espaços de hipermobilidade (Santaella, 2007).  

3.3.1 M-Learning 
A definição de m-learning não é consensual entre os investigadores da área (Traxler, 2009; 

Woodill, 2011). Neste trabalho, assim como Ribeiro e colegas (2009), entendemos que o m-learning é a 

fusão de diversas tecnologias de processamento e comunicação de dados que permite a estudantes e 

professores uma maior interação, por meio do uso de dispositivos móveis. O m-learning caracteriza-se 

essencialmente por ser uma estratégia de aprendizagem apoiada por diversos dispositivos móveis 

(celulares, smartphones, notebooks, netbooks, tablets e PDAs) (Kukulska-Hulme & Traxler, 2005; 

Traxler, 2009).  

Alguns autores chegam a discordar quanto ao tamanho dos dispositivos móveis utilizados no 

aprendizado, classificando o m-learning de acordo com estes dispositivos. Para alguns, o m-learning 

deveria estar restringido a dispositivos que apresentassem tamanho reduzido, a exemplo dos celulares 

(Keegan, 2005). Neste trabalho, entendemos que o apoio ao aprendizado por meio de dispositivos móveis, 

independente de sua capacidade de processamento e memória, e de seu tamanho, caracterizam o m-

learning. 

Na perspectiva do estudante, o m-learning acontece sempre que existe aprendizagem sem que 

este se encontre confinado em um determinado espaço ou quando este tem acesso ao conhecimento 

através de quaisquer dispositivos móveis  (Vavoula, Lefrere, O'Malley, Sharples, & Taylor, 2004). 

Com o apoio das mais diversas tecnologias, cabe as instituições de ensino, desenvolvedores e 

educadores aproveitarem essas novas oportunidades, para criar  novas experiências de ensino e 

aprendizagem aos estudantes. Hoje, muitos AVA ainda não oferecem aos estudantes a oportunidade de 

utilizar seus dispositivos móveis, de usufruir dos recursos existentes nos dispositivos, nem de ter 

experiências que tornem sua formação mais completa e mais motivadora. Atualmente, tal suporte é 

restrito; diferentemente da evolução presenciada nas redes sociais.  



 

32 
 

3.3.2 U-Learning 
Um outro conceito associado ao ensino e aprendizagem é o da Aprendizagem Ubíqua (u-

Learning). Enquanto o aluno se move com o seu dispositivo móvel, o sistema apóia dinamicamente a sua 

aprendizagem, atendendo proativamente as necessidades dos usuários, atuando de forma transparente para 

os mesmos. Desse modo, o processo educativo pode ocorrer de forma contínua, global e transparente 

(Barbosa, 2008). Segundo Vidal e colegas (2011), existe ainda o conceito de Aprendizagem Pervasiva (p-

learning), que diz respeito apenas à utilização de pequenos dispositivos (sensores, PDAs, etc.), muitas 

vezes embutidos nos equipamentos móveis, e que servem para apoiar a obtenção de informações sobre o 

contexto do ambiente de aprendizagem. O p-learning apoia o u-learning. 

A aprendizagem ubíqua, cujo objetivo é o ensino “em qualquer hora, lugar e situação”, pode 

considerar suas capacidades físicas, localização e qualquer outra informação que caracterize a situação 

que o estudante se encontra (Quinta e Lucena, 2012). No u-learning, diversas informações a respeito do 

estudante podem ser percebidas por meio do uso dos sensores que possui em seu dispositivo móvel (a 

exemplo do GPS). O Quadro 3-1 abaixo, proposto por Liu e Hwang (2010) apresenta diferenças e 

semelhanças entre as áreas de aprendizagem aqui discutidas. 
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Quadro 3-1. As semelhanças e diferenças entre e-learning, m-learning, e sistemas sensíveis ao contexto em termos 
de variáveis teóricas e práticas (Liu e Hwang,2010) 
 
Variáveis teóricas e práticas Rede convencional de e-

learning 
m-learning Context-aware u-learning 

Características distintas de 
aprendizagem 

Aprendizado a partir de 
qualquer lugar (flexibilidade de 
espaço), aprendizado holístico, 
acesso sincrono e assíncrono 
 

Aprendizado a partir de 
qualquer lugar (flexibilidade de 
espaço), aprendizado holístico, 
acesso sincrono e assíncrono 
Acesso rápido à informação de 
aprendizagem 

Aprendizado a partir de 
qualquer lugar (flexibilidade de 
espaço), aprendizado holístico, 
acesso sincrono e assíncrono 
Acesso rápido à informação de 
aprendizagem 
Suporte a aprendizagem 
adaptativa 
 

Principais ferramentas PC, notebook, e 
dispositivos com acesso a 
internet 
 

Dispositivos móveis ( PDA, 
celulares, computadores 
portáteis, tablets) com acesso a 
rede via WiFi ou planos de dados 

Tecnologias de sensors (RFID, 
GPS, NFC) com dispositivos 
móveis e acesso a rede via WiFi 
ou planos de dados 

Local de 
Controle 

Interno, baseado 
na perspective 
do estudante 
 
 
Externo, com 
base na 
aplicação da 
ferramenta 
 

Usuário auto-dirigido 
 
Orientação com base em 
comportamentos online 

Usuário ativo 
 
Orientação com base em rede 
sem fio, comportamentos de 
aprendizagem 

Usuário ativo ou motivado pelo 
uso de sensores 
 
Orientação com base em 
comportamentos online e de 
aprendizagem 

Principais fontes de informação 
 
 
Campos aplicáveis a academia e 
indústria 
 

Rede cabeada 
 
 
Quase todos os campos e 
disciplina 

Servidores sem fio e dispositivos 
móveis  
 
Aprendizagem declarativa de 
conhecimento, como as 
observações e a classificação de 
um conjunto de objetos alvo 

Servidores sem fio e dispositivos 
móveis com sensores embutidos 
 
Aprendizagem processual de 
conhecimento, tais como 
aprender a completar uma 
experiência complexa 

Modos de instrução Atividades de aprendizagem um-
para-um, um-para-muitos ou 
muitos-para-muitos  

Um-para-um, um-para-muitos ou 
muitos-para-muitos  
atividades de aprendizagem com 
contexto  
informação para o conhecimento 
declarativo, tais como a 
observação e a classificação de 
um conjunto de objetos alvo 
 

Um-para-um, um-para-muitos ou 
muitos-para-muitos  
atividades de aprendizagem com 
contexto  
informação para o conhecimento 
processual, tais como as 
habilidades e capacidades de 
concluir uma experiência 
complexa, com vários itens de 
equipamentos 

Modos de avaliação 
 

Baseada em valor, análises por 
meio de participações em 
ferramentas síncrona ou 
assíncrona, colegas ou 
professores, ou em classificação 
artificial gerada pelo sistema de 
aprendizagem 
 

Baseada em valor, colegas, 
professores, ou em classificação 
artificial gerada pelo sistema de 
aprendizagem 

Baseada em valor, colegas, 
professores, ou em classificação 
artificial gerada pelo sistema de 
aprendizagem, especialmente 
adequado para avaliar as 
atividades de aprendizagem do 
mundo real 

Teorias pedagógicas ou estratégias 
de tutoria 

Quase todos os tipos de teorias 
pedagógicas ou estratégias de 
tutoria 

Quase todos os tipos de teorias 
pedagógicas ou estratégias de 
tutoria, especialmente com base 
no projeto de aprendizagem, 
aprendizagem cognitiva 
 

Quase todos os tipos de teorias 
pedagógicas ou estratégias de 
tutoria, especialmente com base 
no projeto de aprendizagem, 
aprendizagem cognitiva 
 

 

 

Para atender proativamente às necessidades dos estudantes no u-learning, existe a necessidade da 

percepção dos elementos que estão ao entorno (contexto) do aprendiz. Contexto é o que está por trás da 

habilidade de definir o que é ou não relevante em um dado momento, e, neste caso em particular, permite 

que o modelo contextual filtre e dissemine informações mais úteis e adapte seus serviços às necessidades 

particulares do estudante, provendo recomendações e, adaptações em interfaces (para que fiquem mais 

flexíveis e fáceis de usar) (Vieira et al., 2009). Dentre os elementos que estão no entorno do aprendiz 

pode-se destacar: a sua localização, os dispositivos utilizados pelo mesmo, as atividades realizadas, 
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recursos disponíveis, dentre outros (Barbosa, 2008). Assim sendo, o contexto deve ser considerado como 

parte integrante do processo educativo, auxiliando o aprendiz na sua própria aprendizagem e na percepção 

dos elementos que estão à sua volta. O conceito de contexto será melhor discutido no Capítulo 4 deste 

trabalho. 

O contexto, associado aos conceitos de aprendizagem com mobilidade e aprendizagem ubíqua, 

apoia os sistemas na seleção e apresentação de conteúdos e adaptação de apoio à navegação (mudanças na 

interface, por exemplo). O conteúdo de aprendizagem pode ser dirigido de forma a melhor suprir as 

necessidades particulares de cada estudante, motivando-o no ambiente educacional virtual. 

3.4 Adaptação e Aprendizagem 
Na educação a distância, a incapacidade de satisfazer as necessidades particulares dos estudantes 

é notável (Manouselis et al., 2010); nenhum dos AVA apresentados na Seção 3.1 lidam individualmente 

com os estudantes, com base nas necessidades particulares destes. Para enfrentar este desafio, 

pesquisadores da área de sistemas adaptativos tentam superar as deficiências de abordagens tradicionais, 

que lidam com todos os usuários da mesma maneira, explorando meios nos quais podem adaptar os seus 

comportamentos para as metas, tarefas, interesses e outras características de estudantes interessados 

(Brusilovsky e Nejdl, 2004). Sistemas adaptativos consideram a forma como o usuário interage com  este 

e modificam a apresentação de interface ou seu comportamento de acordo com a situação corrente 

(Weibenzahl, 2003). Jameson (2001) acrescenta uma característica importante: "Um sistema que se 

adapta ao usuário é um sistema interativo que adapta seu comportamento para cada usuário com base 

em inferências não-triviais de informações sobre o usuário". 

Um grande número de sistemas adaptativos educacionais  foi desenvolvido entre 1990 e 1996, 

que Brusilovksy e colegas (2001) acabaram os dividindo em duas correntes de pesquisa. Os sistemas de 

uma destas correntes foram criados por pesquisadores da área de Sistemas Tutores Inteligentes (do inglês 

Intelligent Tutoring Systems - ITS), que tentavam estender a modelagem do estudante tradicional e as 

abordagens de adaptação desenvolvidas nesta área com componentes hipermídia (Brusilovsky et al., 

1993; Gonschorek e Herzog, 1995). Outra linha de pesquisa, na mesma época, tentava tornar seus 

sistemas adaptativos à cada aluno, como forma de atender as necessidades particulares destes (De Bra, 

1996; de La Passardiere e Dufresne, 1992).  

Sistemas adaptativos e inteligentes possuem finalidades diferentes no apoio à aprendizagem. De 

acordo com Brusilovsky e Peylo (2008), um Sistema Educacional Adaptativo (do inglês Adaptive 

Educational System - AES) é um sistema que busca adaptar algumas de suas principais características 

funcionais (por exemplo, o conteúdo de um curso virtual e/ou interfaces de navegação) para atender as 

necessidades e preferências individuais de cada aluno. Um sistema adaptativo reage de maneira diferente 

para diferentes alunos, levando em conta a informação acumulada de cada estudante (histórico).  

Exemplos de Sistemas Adaptativos Educacionais: AHA (De Bra & Calvi, 1998), INTERBOOK 

(Brusilovsky, Eklund, e Schwarz, 1998), KBS Hyperbook (Henze e Nejdl, 1999), TANGOW (Carro, 

Pulido e Rodriguez, 1999), KOD (Karagiannidis, Sampson e Cardinali, 2001), OPAL (Conlan, Dagger e 
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Wade, 2002), OLO (Rodriguez et al., 2002), HyCo Hypermedia Composer (Berlanga e García, 2004), e 

AdeLE (Andrews et al., 2004). OPAL fornece conteúdo personalizado para as preferencias cognitivas do 

aluno. Adele é um sistema que fornece um Sistema de Adaptação-Usuario (do ingles User-Adapting 

System - UAS), que se adapta às características e estados do usuário.  

Analogamente, um Sistema de Tutoria Inteligente (ITS) tem como principal objetivo proporcionar 

aos alunos apoio durante o processo de resolução de problemas em seu processo educativo, como um 

tutor humano faria (Brusilovsky e Peylo, 2008).  

Exemplos de Sistemas de Tutoria Inteligente: Cleverpal (Oliveira e Tedesco, 2009B), ELM-ART, 

um sistema para suporte a programacao LISP (Brusilovsky et al., 1996),WITS, um sistema de tutoria 

inteligente para apoio a cálculos diferenciais (Okazaki, Watanabe e Kondo, 1996; Okazaki, Watanabe e 

Kondo, 1997), KBS-Hyperbook (Brusilovsky e Peylo, 2003), and SQL-Tutor (Brusilovsky e Peylo, 

2003). 

Tanto os AESs quanto os ITSs buscam principalmente atender às necessidades individuais de 

cada estudante de maneira inteligente (autônoma). A diferença principal entre os AES e ITS se dá nos 

objetivos gerais de cada um. Os AES tem maior foco na adaptação de conteúdos e interfaces, enquanto os 

ITS tem maior foco no apoio direto ao aprendizado de cada estudante, simulando comportamentos de um 

tutor virtual (maior comunicação). Ambos são sistemas inteligentes e autônomos.  

Recentemente, diversos pesquisadores têm se esforçado em introduzir os conceitos de adaptação 

inteligente no contexto da aprendizagem colaborativa apoiada por computadores (CSCL) (Magnisalis et 

at., 2011), porque há evidências de que a adaptação potencializa a aprendizagem no CSCL (Tsovaltzi et 

al., 2008; Sancho et al., 2008; Chen, 2004). Como resultado deste esforço, duas áreas específicas de 

investigação surgiram dentro da área de CSCL: 1) Sistemas Adaptativos de Suporte à Aprendizagem 

Colaborativa (do inglês Adaptive Collaborative Learning Support - ACLS), e 2) Sistemas Inteligentes de 

apoio a Aprendizagem Colaborativa (do inglês Intelligent Collaborative Learning Support - ICLS). No 

entanto, esses subconjuntos também têm uma interseção significativa. Há sistemas que combinam 

características de ambas as abordagens do design inteligente e adaptável. Esta interseção é grande e por 

isso ambos os grupos são certamente de interesse para a "IA em Educação" (do inglês AI in Education- 

AI-Ed) e as comunidades CSCL (Magnisalis et at., 2011). 

Neste trabalho, utilizamos a sigla "AICLS" (ACLS + ICLS) como um termo geral para designar a 

área de pesquisa de adaptação e/ou sistemas inteligentes que visam apoiar a aprendizagem colaborativa. 

Magnisalis e colegas (2011) propõem que os sistemas AICLS podem ser analisados de acordo com as 

seguintes dimensões: 

1. Objetivo Pedagógico (do inglês Pedagogical Objective PO): o objetivo geral pedagógico 

do sistema. 

2. Alvo de Intervenção (do inglês Target Intervention TI): o que é adaptado (em sistemas 

adaptativos) ou qual é o foco do suporte inteligente (em sistemas inteligentes). 

3. Modelagem (do inglês Modelling M): modelagem do sistema (modelo utilizado pelo 

sistema, técnicas e ferramentas para inserir as informações necessárias nos modelos, etc.) 



 

36 
 

4. Tecnologia (do inglês Technology T): o tipo de tecnologia que é utilizada para 

implementar a adaptação e/ou inteligência do sistema. 

5. Espaço de Projeto (do inglês Design Space DS): como a intervenção adaptativa ou 

baseada em inteligência é apresentada aos usuários. Walker e seus colegas (2009) 

propuseram que o espaço de projeto em AICLSs podem variar em duas dimensões 

distintas: 

a. dimensão explícita / implícita (se a ação que os alunos devem tomar no sistema é 

explicitamente descrita em feedbacks ou implicitamente surge como resultado do 

apoio); 

b. dimensão direta / indireta (se a instrução é apresentada diretamente ao usuário ou 

indiretamente, através de uma mudança no ambiente de aprendizagem). 

O critério de classificação acima surgiu de uma análise sistemática de Magnisalis e colegas 

(2011), focando as principais características de um sistema AICLS, como discutido pelos 

autores/designers em seus artigos.  

Apesar de todas as iniciativas e incentivos à colaboração dos estudantes, no uso de dispositivos 

móveis e, da adaptação de conteúdos como forma de motivar os estudantes a buscarem cada vez mais 

aprender virtualmente, a colaboração entre os estudantes de cursos virtuais não ocorre como nas redes 

sociais virtuais. 

3.5 AVA Colaborativos 
Nos AVA colaborativos6, os estudantes se comunicam com diversos propósitos, através de 

ferramentas colaborativas  virtuais (chat, fórum, mural de mensagens, entre outras) síncronas ou 

assíncronas. No contexto da EAD o uso de ferramentas assíncronas é aplicado em situações em que o 

docente deseja que o aluno se aprofunde mais em um determinado tema. As ferramentas síncronas 

permitem a comunicação em tempo real. Mesmo com uma grande variedade de ferramentas síncronas e 

assíncronas, a disponibilidade de ferramentas colaborativas em um AVA por si só não garante estímulo 

ou motivação para os alunos em utilizá-las. Dificuldades sobre as tecnologias utilizadas, interfaces 

complexas, ruídos na comunicação, falta de acompanhamento por parte de tutores e professores e, até 

mesmo limitações quanto à representação de conhecimento (recursos multimídia) são exemplos de 

barreiras encontradas pelos estudantes durante a comunicação nos AVA.  

Segundo Kozinets (1999), ao tornar-se frequentador assíduo das ferramentas de comunicação da 

Internet, o indivíduo passa a tê-las como um meio para interação social e aquisição de conhecimento. 

Moore e Serva (2007) destacam que em comunidades virtuais e colaborativas para os membros terem 

contribuição e assiduidade efetiva, deverá haver uma variação de acordo com a participação em grupos de 

                                                        
6 Um AVA não é obrigatoriamente colaborativo. O Ambiente Virtual de Aprendizagem pode prover aos estudantes 
conteúdos e, não disponibilizar ferramentas que permitam a colaboração entre estes. 
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interesses comuns. O usuário participará de redes sociais virtuais de acordo com seu interesse, tipo e 

objetivo da rede (Maloney- Krichmar e Preece, 2005). 

Acreditamos que as redes sociais virtuais têm criado novas formas de interação entre os usuários 

da Internet, e que isto tem contribuído fortemente para a disseminação do conhecimento e do ensino e 

aprendizagem no meio virtual. Embora ainda não utilizadas amplamente para promover o aprendizado 

colaborativo, as redes sociais apresentam grande potencial no auxílio ao aprendizado virtual. Neste 

sentido, o Coursera e o Amadeus apresentam grande avanço e contribuição (interface, integração com 

outras redes sociais, integração com  dispositivos móveis, novas formas de interação entre os usuários) 

quando comparado aos AVA tradicionais da década de 90.  

A  interação  contínua  entre  estudantes  e entre estudantes e professores/tutores,  e  a  

possibilidade  de  argumentar  e compreender diferentes pontos de vista é um dos melhores cenários para 

uma aprendizagem mais rica e duradoura  (Vassileva e Sun, 2007).  Assim,  devido  ao  grande  potencial  

benéfico  da Web 2.0  em  criar  tais  cenários  educacionais,  que  abrem novas perspectivas pedagógicas, 

muitos pesquisadores na área de  Informática na Educação estão propondo e avaliando diversas formas de 

se trabalhar com as redes sociais (Isotani et al., 2009). Estes pesquisadores acreditam que o aprendizado 

com maior comunicação seja  realizado de  forma mais interativa,  atrativa  e  com  resultados  mais  

efetivos,  quando comparado  aos  sistemas  de  educação  on-line  atuais/década de 90 (Vassileva e Sun, 

2007; Dimitrova et al., 2008). Sobre a Web 2.0 e sua importância para a educação virtual, falaremos a 

seguir. 

3.6 Aplicações e Serviços Web 2.0 
A Web 2.0 é um conjunto de efeitos  sociais e tendências tecnológicas que coletivamente formam 

a base para a segunda geração da Internet, uma forma mais madura, distintamente caracterizada pela 

participação do usuário, pela abertura e pelos efeitos de rede (O’Reilly, 2005). 

A segunda geração da Web é baseada em aplicações e serviços online, tais como sites de redes 

sociais, wikis, blogs, sites de indexação e sociais, que permitem e fomentam a criatividade, a colaboração 

e o compartilhamento entre seus usuários. É importante considerar ainda que o grande diferencial da Web 

2.0 são as pessoas e como elas se relacionam nas redes (Costa, 2010).  

Para Dawson (2007), as principais características da Web 2.0 são: 

 escala: como o principal mecanismo para criação de valor da Web 2.0 é a participação, deve-se 

considerar a participação de todos os usuários da Internet nos ambientes; 

 segurança: existem diferentes graus de tolerância entre indivíduos no que diz respeito aos 

aspectos de segurança e exposição de computadores e informações a potenciais ameaças. Quanto 

mais informação, mais chance de exposição; 

 identidade: as ferramentas da Web 2.0 permitem o anonimato. Além disso, é muito fácil se 

identificar como se fosse outra pessoa; 
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 auditabilidade: o aumento de requisitos regulatórios implica em manter trilhas de auditoria. 

Apesar de ser simples fazer isso com e-mail, novas formas de comunicação ainda precisam 

endereçar o armazenamento de “rastros” da comunicação. 

 perda de informação: informações das atividades pessoais podem causar um impacto negativo 

para os indivíduos. Da mesma forma, algumas informações de cursos virtuais devem ser 

preservadas, tanto pelos aspectos regulatórios e legais quanto por questões de competitividade. 

Portanto, é importante determinar o que deve ficar dentro das fronteiras organizacionais, o que é 

público e o que pode ser visível para o ambiente externo; 

Para Murugesan  (2007),  a Web 2.0 transforma o antigo modelo da Web tradicional, permitindo 

que os usuários antes passivos da informação sejam produtores e difusores desta. Nesta nova era da Web, 

os usuários  podem  se  encontrar,  colaborar  e  interagir  para criar e compartilhar conhecimento. A Web  

2.0 permite  descentralização dos meios produtores de  informação. Na Web  2.0  qualquer  usuário  

possui  as  ferramentas  e  a liberdade necessária para  se  tornar produtor de  informação/conteúdo, 

liberdade para se expressar e se comunicar.  A Web2.0 fomenta a geração e distribuição de conteúdos, 

permitindo ainda o compartilhamento e reuso de grande parte do que é produzido.  

Apesar de todas as suas contribuições, Isotani e colegas (2009) sugerem que, assim como a Web  

tradicional,  a Web 2.0  carece de padrões  e  linguagens  para  estruturar  e  representar  a  informação  (e  

seu significado)  o  que  dificulta  a  interoperabilidade  e  o reuso do conteúdo (hoje, dificilmente 

conseguimos compartilhar informações entre plataformas distintas, por exemplo: Twitter e MSN, 

Facebook e Orkut, ...). Esta dificuldade tem impacto direto na construção de espaços virtuais de 

aprendizagem, uma vez que dificulta a comunicação entre os dados distribuídos na Web (um desafio 

associado a este contexto, é por exemplo, conhecer os estudantes em diferentes ambientes virtuais). Como 

forma de minimizar estes problemas,  recentemente  as comunidades  de Web  Semântica  e Web  2.0  

começaram  a unir esforços para criar a chamada Web Semântica Social (Social Semantic Web), ou Web 

3.0.  

Através da Web Semântica Social será possível criar  sistemas  de  conhecimento  coletivo  

(Collective Knowledge  Systems)  onde as  pessoas  da  comunidade poderão  compartilhar  a  informação  

como  na Web  2.0  e organizar  e  estruturar  o  significado  destas  informações como na Web Semântica 

(Gruber, 2008). Segundo Isotani e colegas (2009), a visão da Web Semântica é criar a Web do 

conhecimento na qual a informação está distribuída em diferentes repositórios  e  anotada  utilizando  

ontologias  interconectadas. 

Apesar de já estarmos migrando para outras evoluções da Web, como pode ser visto na Figura 3-

7, a Web 2.0 ainda se faz muito presente no nosso dia-a-dia e tem nestes últimos anos, através de redes 

sociais, demonstrado inovação, acúmulo de conhecimento, colaboração e inteligência coletiva (Costa, 

2010). 
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Figura 3-7. Evolução da Internet 

 

3.6.1 Redes Sociais na Web 2.0 
Assim como Costa (2010), neste trabalho acreditamos que as redes sociais na Web 2.0 são 

estruturas constituídas pela interação e pelo relacionamento social de pessoas em um ambiente virtual, o 

que proporciona o encontro e a troca de informações, impressões e experiências entre elas criando 

oportunidades para a aprendizagem coletiva.  

O surgimento e o rápido crescimento das redes sociais online tornou possível para as pessoas se 

comunicarem e trabalharem juntas de maneiras que simplesmente não eram possíveis antes. As pessoas 

com objetivos e interesses em comuns – mesmo altamente especializadas e com buscas incomuns – 

podem se encontrar mais facilmente e construir grupos. Uma pessoa pode ajudar uma grande quantidade 

de pessoas sem mesmo saber quem ela ajudou (Shuen, 2009). Esta grande interação proporcionada nas 

redes sociais permite a estas grande potencial para a disseminação da aprendizagem colaborativa virtual. 

Como vimos na Seção 3.3, sistemas adaptativos de aprendizagem estão crescendo; em particular, uma 

forma de sistema que se autoadapta são as redes sociais. 

As redes sociais, desde 1990, vêm se modificando e podem ser classificadas em eras, como 

apresentado no Quadro 3-2 a seguir. 
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Quadro 3-2. Evolução dos efeitos da Web Social (Costa, 2010) 

 
Na era das relações sociais as pessoas se inscreveram nas redes sociais e preencheram seus perfis 

com o intuito de compartilhar informações. Os perfis eram simples (sem tantas mídias e recursos como 

hoje), mas existia discussão e compartilhamento de informações. 

Na era da funcionalidade social, em 2010, estas mesmas pessoas usaram as redes sociais como 

uma plataforma para aproveitar oportunidades de interação social (integração com mais aplicações Web, 

widgets e anúncios).  

Na era da colonização social houve uma maior integração dos sites distribuídos na Internet com 

as redes sociais; os indivíduos puderam integrar suas conexões sociais como parte de suas experiências 

on-line (Costa, 2010). 

Na era do contexto social, começamos a identificar aplicações que reconhecem e identificam 

pessoas e suas relações sociais a fim de proporcionar experiências personalizadas on-line. 

 Na era do comércio social, o foco será na oferta de produtos alinhados as necessidades 

particulares de cada usuário, distribuídos nas redes sociais. 

Para Costa (2010), em todas as eras podemos considerar contextos como comunidades em que o 

usuário se encontra, sua localização, seus comportamentos e suas preferências, onde temos: a afiliação 

com aqueles que compartilham interesses semelhantes (contexto de comunidade), local e hora 

especificada (contexto de localização), a influência dos parceiros confiáveis (contexto social), as ações do 



 

41 
 

consumidor na Web ou rede (contexto comportamental) e o que os consumidores dizem que querem 

(contexto de preferências). Ao mesmo tempo em que vivemos a era do contexto e do comércio social nas 

redes sociais, vemos a aprendizagem ubíqua evoluir paralelamente, considerando semelhantemente 

grande parte dos elementos contextuais identificados nas redes sociais. A aprendizagem ubíqua também 

leva em conta os comportamentos dos estudantes, sua localização, entre outros dados. Mais um indício de 

que as redes sociais apresentam grande potencial para a disseminação da aprendizagem virtual 

colaborativa.  

Hoje, segundo pesquisa realizada pelo Ibope, as redes sociais ainda não têm sido bem exploradas 

no Brasil no âmbito educacional, conforme apresentado na Figura 3-8. 

 
Figura 3-8. Principal motivo de acesso às redes sociais no Brasil  

Conforme apresentado na Figura 3-8, a principal motivação em acessar as redes sociais no Brasil 

se deve a interação que os usuários têm com seus amigos, seja para trocarem mensagens ou para se 

divertirem. Nesta pesquisa, se informar está relacionado ao interesse das pessoas por notícias gerais que 

acontecem no Brasil e no mundo; não se trata de interesse por conhecimentos dirigidos e/ou guiados. 

Tópicos relacionados a educação (interesse no ensino e aprendizagem de conteúdos) não apresentaram 

números significativos e por isso não foram listados como resultado. 

No Brasil, o Redu foi desenvolvido como uma plataforma de ensino a distância em uma estrutura 

de redes sociais. Nela é possível que instituições de ensino e empresas criem seu próprio Ambiente 

Virtual de  Aprendizagem e criem seus cursos para serem oferecidos à distância. 

Redu 
Segundo Gomes e colegas (2012), a criação do software social Redu, ou apenas Redu, foi 

motivada pela necessidade de se conceber um ambiente virtual de ensino e aprendizagem cujo acesso 

fosse facilitado e envolvente para coordenadores, professores, pais e alunos. Nesta perspectiva, as 
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características desse ambiente foram desenvolvidas para possibilitar a elaboração de novas modalidades 

de comunicação, interação e compartilhamento de experiências docentes, com intuito de otimizar a 

prática de ensino-aprendizagem e gerir novas possibilidades de ensino, acessíveis por meio de interfaces 

de acesso simplificado e intuitivo. 

O Redu conta com diversos recursos para incentivar a comunicação síncrona e assíncrona no 

ambiente, a exemplo do que ocorre nas Redes Sociais (chat e envio de mensagens internas – públicas ou 

privadas - no ambiente), e combina ainda, neste ambiente social, módulos de cursos virtuais, conforme 

apresentado na Figura 3-9. Uma grande vantagem do ambiente hoje é o fato deste se assemelhar a grandes 

redes sociais já popularizadas no Brasil e no mundo (interfaces amigáveis, curva de aprendizado pequena, 

grande incentivo a colaboração). 

 

 
Figura 3-9. Ambiente REDU 

 

Apesar das muitas redes sociais disponíveis no Brasil e no mundo, e de todo o crescimento destas 

observado ao longo dos anos, ainda existem diversas outras oportunidades de crescimento e uso nestes 

ambientes. Neste trabalho, estamos particularmente interessados em promover o aprendizado nestes e em 

outros ambientes da Internet. 

3.6.2 Comunicadores Instantâneos 
Os comunicadores instantâneos transformaram a Internet na década de 90, trazendo aos usuários a 

possibilidade de se comunicarem instantaneamente, sem a demora de enviar e receber um e-mail ou 

esperar a ligação de alguém (Monteiro, 2011). O comunicador instantâneo, também conhecido por IM (do 
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inglês Instant Messaging), é uma aplicação que permite o envio e o recebimento de mensagens de texto 

em tempo real. Através destes programas o usuário é informado quando algum de seus amigos, 

cadastrado em sua lista de contatos, está online, isto é, conectou-se à rede. A partir daí, eles podem 

manter conversações através de mensagens de texto as quais são recebidas pelo destinatário 

instantaneamente.  

Os comunicadores instantâneos permitem a comunicação via texto e recursos como o envio de 

imagens, de documentos, vídeos e áudio conferências. Atualmente, existem diversos comunicadores 

instantâneos, a exemplo do MSN, do Skype e do Google Talk. 

Neste trabalho, acreditamos que  os comunicadores instantâneos também podem potencializar o 

aprendizado virtual colaborativo, uma vez que permitem, a qualquer momento, a comunicação e a 

cooperação entre os usuários distribuídos na rede, em tempo síncrono.  

Como as pessoas tem cada vez menos tempo para se qualificar, dado o alto comprometimento 

com de atividades diárias, os comunicadores instantâneos podem funcionar como mais um canal de apoio 

à disseminação de conhecimentos.  

Além de permitir a interação entre usuários, atualmente é fácil encontrar agentes inteligentes 

virtuais interagindo com usuários nos comunicadores instantâneos (Reategui e Moraes, 2006), sob a 

forma de chatterbots7. Os agentes inteligentes tem diversos propósitos diferentes de comunicação: 

disseminação de conhecimento (agente como um professor), esclarecimento de dúvidas (agente como um 

atendente), entre outros. Exemplos de agentes virtuais utilizados atualmente são ALICE (Wallace, 2006), 

Sete Zoom (SeteZoom, 2006), Cybelle (Agentland, 2006) e VICTOR (Torreão, 2005). 

3.6.3 Microblogging 
Uma ferramenta de microblogging é uma mistura de blog com rede social e mensagens 

instantâneas (Orihuela, 2007). Já microblogging é tido como um conceito inovador da Web que se utiliza 

do uso de comunicação instantânea e compreende o compartilhamento de mensagens curtas (de até 140 

caracteres) (Costa, 2010). O tamanho das mensagens em até 140 caracteres objetiva ir diretamente à 

informação que se quer propagar, ou seja, informar. Um microblog parte da ideia de um blog 

(atualizações em ordem cronológica inversa, possibilidade de comentários e trackbacks, blogroll), mas 

apresenta como singularidade o fato de que é adaptado para postagens de tamanho reduzido. A idéia é que 

haja uma maior facilidade de integração com outras ferramentas digitais, como celular e outros 

dispositivos móveis.  

O Twitter é hoje a principal ferramenta de microblogging no mundo. O Twitter permite o envio 

de atualizações (também chamadas de "tweets") de até 140 caracteres, por short message service (SMS), 

instant messenger (IM), pela Web, por Internet móvel ou por aplicativos diversos construídos por 

usuários a partir da API do sistema (como é o caso do TweetDeck ou Twitterrific) (Zago, 2008).  

                                                        
7 Chatterbot – bot que unicamente conversa com o usuário estudante utilizando algum mecanismo de comunicação 
em linguagem natural, respondendo a solicitações feitas através da janela de comunicação (Reategui e Moraes, 
2006).  
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No Twitter, as atualizações ficam no perfil do usuário, e também são enviadas a outros usuários 

que acompanham as atualizações desse usuário. As atualizações podem ser conferidas pelo site, por RSS, 

por SMS ou por algum aplicativo derivado. Para o envio e recebimento de mensagens pelo celular, há 

números de telefone oficiais nos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Índia, além de um número 

internacional para o Reino Unido (Zago, 2008). 

Em resumo, o conceito de microblogging é baseado no caráter instantâneo do “agora”. Tal 

serviço cria uma forma de entrega de informação, muito simplificada e fácil de fazer; esta é uma das 

maiores vantagens da utilização desse conceito (Costa, 2010).  

Devido a grande aceitação de uso por parte dos internautas atualmente, acreditamos que as 

ferramentas de microblogging também podem ser utilizadas como mais um recurso para promover o 

aprendizado colaborativo na Internet. 

3.7 Evolução dos AVA x Evolução das Redes Sociais 
Após conhecermos um pouco mais sobre diversos AVA, redes sociais, comunicadores 

instantâneos e o Twitter, percebemos que há disparidades em relação à oferta de ferramentas para o 

aprendizado colaborativo, assim como em relação à interatividade. Embora enfatizem a possibilidade de 

utilização de sistemas multimídia, muitas plataformas não informam claramente na página inicial sobre os 

recursos disponíveis. Como forma de facilitar o entendimento sobre os pontos fortes e de melhoria 

identificados após estudo realizado nas diversas plataformas estudadas neste trabalho, apresentamos o 

Quadro 3-3. 
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Quadro 3-3. Apresentação de algumas características dos ambientes virtuais educacionais avaliados durante este 
trabalho 
 
 AulaNet Moodle TelEduc Amadeus REDU Coursera 
Aprendizagem 
Colaborativa 

-grupo de 
interesse 
(fórum) 
-debate (chat) 
-contato com 
participantes (e-
mail) 
-contato com o 
professor (e-
mail)  
-contato com o 
grupo (estilo de 
lista de 
discussão) 

- Fórum de 
discussão 
- Gestão de 
conteúdos 
- Blogs 
- Wikis 

- Grupos de 
Discussão 

- Fórum de 
discussão  
- Wiki 
- Jogos multi-
usuários 

-mensagens 
(públicas e 
privadas) 
-chat 

- Fórum de 
discussão 

Princípios 
Pedagógicos 

Proposta 
colaborativa 
(Modelo 3C) 

Proposta 
colaborativa 

Não informa Orientado por 
teorias 
construtivistas ou 
sócio-
interacionistas 
do 
desenvolvimento 
humano 

Proposta 
colaborativa 
e social 

Não informa 

Usabilidade -Permite acesso 
ao visitante 
-Oferece 
controle remoto 
como apoio 

-Permite 
acesso ao 
visitante 
-Oferece 
ferramenta 
p/defic. 
visual 

-Facilidade 
de uso 
-Explicativa 
quanto ao 
uso 

Informação parcial 
de uso 

-Facilidade 
de uso 
-Explicativa 
quanto ao 
uso 
-Semelhante 
as principais 
redes sociais 
utilizadas no 
mundo 

-Facilidade de 
uso 
-Explicativa 
quanto ao uso 

Multimídia -Vídeo Não informa Não Informa -Vídeo 
-Recursos Web 
2.0 

-Vídeo 
-Recursos 
Web 2.0 

-Vídeo 
-Recursos 
Web 2.0 

Interatividade -Chat 
-Discussão 
síncrona e 
assíncrona 

-Vídeo-
conferência 
 

-Correio 
eletrônico 
-Mural 
-Portfólio 
-Diário de 
bordo 
-Bate-papo 
-Enquetes 

-Chat 
-Discussão 
síncrona 
-Micromundos 
(ambientes 
síncronos) 

-Chat 
-Discussão 
síncrona e 
assíncrona 

-Discussão 
assíncrona 

 
De maneira semelhante, os AVA e redes sociais estudados apresentam preocupação e diversos 

recursos para o apoio a interação e comunicação entre os envolvidos no processo educativo virtual. O 

quesito multimídia apresenta as maiores diferenças entre os AVA da década de 90 e os AVA mais novos; 

os recursos Web 2.0 permitem mais interatividade e colaboração entre os estudantes, que encontram mais 

facilidade para compartilhar e consumir informações através de dispositivos móveis, TV, redes sociais, 

entre outros.  

O que se percebe é que apesar de se apresentarem como ambientes virtuais educacionais distintos, 

os AVA da década de 90 se assemelham quanto a forma com que lidam com seus usuários. Ambos 

reúnem um conjunto de ferramentas colaborativas, preocupam-se com a navegabilidade e usabilidade do 

ambiente, mas não levam em consideração aspectos pessoais dos usuários. O acompanhamento destes se 

dá exclusivamente através da leitura de relatórios de participação e acesso, sendo todos avaliados da 
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mesma maneira, sob a mesma ótica. Como não possuem características tão sociais quanto os AVA 

produzidos a partir de 2006, a responsabilidade em motivar e acompanhar os estudantes gera ainda mais 

sobrecarga nos tutores e professores destes ambientes. Em AVA mais sociais e interativos, os estudantes 

tendem a criar com mais facilidade a atmosfera colaborativa educacional, ajudando-se mutuamente. 

Neste trabalho, classificamos os ambientes educacionais virtuais em duas fases: os produzidos 

antes de 2006 e os produzidos a partir de 2006, conforme apresentado na Figura 3-10. 

 
Figura 3-10. Evolução dos ambientes educacionais virtuais 

 

Diferentemente do que acontecia com os AVA produzidos a partir da década de 90, onde de 

maneira semelhante reuniam um conjunto de ferramentas colaborativas, conteúdos estáticos e nenhuma 

integração com dispositivos móveis e redes sociais, nos últimos anos os AVA se tornaram FaMoSos 

(Fáceis de utilizar, Móveis e Sociais). Atualmente, tem-se visto uma grande preocupação dos AVA e 

redes sociais em se apresentarem de maneira mais acessível (a partir de diversos dispositivos móveis e da  

TV, por exemplo), mais social e com interfaces mais amigáveis. A utilização de vídeos também foi uma 

grande mudança percebida nos novos AVA, que agora contam com conteúdos dinâmicos, com mais 

canais de percepção (áudio e vídeo) e novas formas de interação (vídeos com recursos interativos e 

quizz).  

Apesar de todo o investimento e preocupação existente nos AVA e redes sociais, muitos 

estudantes ainda se encontram desmotivados nestes, o que acaba contribuindo para a baixa interação com 

os demais colegas do curso virtual. Nestes casos, independente do AVA ou rede social, o plano de ação 

quanto a desmotivação dos estudantes nestes ambientes atinge a todos os estudantes de maneira igual, não 
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lidando com cada estudante de maneira distinta, de acordo com suas necessidades pessoais. Este plano 

pode ser a inserção de uma nova ferramenta colaborativa ou a inserção de novos conteúdos multimídia no 

AVA ou rede social, onde todos acessarão as mesmas informações.  

Como forma de contribuir para este problema, acreditamos que os AVA devem buscar oferecer 

novas experiências com base no contexto dos estudantes. Como vimos na Seção 3.2 deste trabalho, os 

dados de um usuário coletado através de um sensor (GPS, por exemplo) não dizem muito sobre este ao 

smartphone. Contudo, quando combinamos este sensor com diversos outros sensores (tempo, localização, 

temperatura, ...) e identificamos comportamentos e rotinas, por exemplo, podemos pensar em aplicações 

que conseguirão inferir sobre o que o estudante fará, ou sobre suas necessidades. Ao combinar as 

informações do sensor rígido como onde o estudante está e as condições ao redor dele, com as dos 

sensores flexíveis, como seu calendário, suas redes sociais e histórico de preferências, os AVA do futuro 

aprenderão constantemente sobre quem é o estudante, como ele estuda, vive, trabalha e se diverte. À 

medida que os seus dispositivos aprendem sobre a vida do estudante, eles podem começar a prever as 

suas necessidades. 

Desta forma, o contexto do estudante desempenha um papel importante em qualquer domínio que 

demande raciocínio e resolução de problemas ou aprendizado. Sobre contexto, falaremos em detalhes no 

capítulo a seguir. 
 

3.8 Considerações finais 
Nesse capítulo foi apresentada uma visão sobre os ambientes virtuais de aprendizagem existentes, 

sobre diferentes modalidades de ensino, sobre redes sociais e sobre comunicadores instantâneos. 

Como vimos, os AVA devem permitir aos estudantes mais um caminho ao aprendizado. Aprender 

virtualmente deve ser encarado como uma atividade motivadora, onde os alunos, sujeitos ativos em seu 

processo de aprendizado, utilizam-se da flexibilidade de tempo e de espaço para buscarem conhecimento 

sob as mais diversas formas digitais disponíveis.   

Nesta nova fase da educação a distância, com todos os novos recursos que podemos utilizar para 

promover o aprendizado colaborativo distribuído e acessível a partir de diversos dispositivos móveis, 

devemos explorar as potencialidades oferecidas pelas redes sociais, pelos comunicadores instantâneos e 

pelo contexto. Através da descentralização no acesso a conteúdos educacionais e da maior socialização 

entre os estudantes disseminaremos o conhecimento de modo mais atrativo e interativo para estes novos 

estudantes virtuais, mais digitais e exigentes que os estudantes da década de 90. 
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Capítulo 4  
CONTEXTO 

 
 

"Se a educação sozinha não pode tranformar a sociedade, 
tampouco sem ela a sociedade muda”. 

Paulo Freire  
  
 

 

 
Neste capítulo, é apresentada uma visão geral sobre contexto e os sistemas sensíveis a contexto. 

Aqui discutiremos a relação entre os dados produzidos por usuários de sistemas de informação, a 

transformação destes dados em informações e a utilização destas para prover melhorias na utilização de 

sistemas. Veremos ainda os requisitos e processos para a construção de sistemas sensíveis ao contexto e a 

relação entre contexto e a aprendizagem colaborativa.  
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4.1 Contexto Computacional 
Os sistemas computacionais, em geral, atuam de uma mesma maneira, pré-programada, sem 

discriminar as características individuais, as necessidades e restrições correntes do usuário. Por exemplo, 

se uma criança e um esportista consultam um mesmo engenho de busca procurando por informações 

sobre Xuxa, muito provavelmente receberão o mesmo conjunto de respostas. Nem sempre os sistemas 

ofereçem serviços e informações relevantes para a tarefa que o usuário está querendo realizar no 

momento. Se o engenho de busca do exemplo conhecesse as necessidades de cada usuário, poderia 

priorizar informações sobre Xuxa, o nadador, na consulta feita por um esportista (Vieira et al., 2009). 

Grandes empresas de TIC, a exemplo do Google, da NetFlix e da Amazon se preocupam em lidar 

com cada usuário de maneira individual. Atualmente, apenas para citar um exemplo, grande parte das 

propagandas realizadas pelo Google (no sistema de buscas, no Gmail e no Youtube, por exemplo) 

consideram o perfil do usuário e as intenções destes para recomendar produtos alinhados aos seus 

interesses pessoais (Cao et al., 2008). A NetFlix faz recomendações de seus filmes e seriados com base no 

comportamento e interesse de cada usuário. A Amazon, conforme apontado em seu próprio site, utiliza 

informações provenientes da navegação de seus usuários em seu portal para recomendar produtos e, 

informações provenientes do Silk, o navegador nativo do tablet da Amazon, o Kindle Fire. O mercado de 

contexto é promissor e, segundo o instituto Gartner (2011), este é o momento do contexto. O Gartner 

acredita que até 2015, 40% dos proprietários de smartphones permitirão que prestadores de serviços 

contextuais acompanhem suas atividades diárias e, que até 2015 contexto será tão comum e presente em 

sistemas e aplicações quanto são hoje os sistemas de busca na Internet. 

4.2 Definições de Contexto  
Contexto é uma importante ferramenta para apoiar a comunicação entre pessoas e sistemas 

computacionais pois ajuda a diminuir ambigüidades e conflitos, aumenta a expressividade dos diálogos, e 

possibilita a melhoria dos serviços e informações oferecidos pela aplicação (Vieira et al., 2009). Com 

isso, a tendência é que as aplicações se tornem mais amigáveis, flexíveis e fáceis de usar. Contexto 

desempenha um papel importante em qualquer domínio que demande raciocínio e resolução de problemas 

ou aprendizado (Santoro et al., 2001). Exemplos de aplicações nestes domínios são sistemas de 

recomendação, sistemas que lidam com personalização e adaptação de conteúdo, Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), entre outros.  

Contexto tem sido objeto de investigação científica há vários anos e em várias áreas, como 

Lingüística e Psicologia Cognitiva (Coutaz et al., 2005). Na comunidade de Ciência da Computação, os 

estudos sobre o tema são mais recentes; porém, pode-se observar contribuições para o seu entendimento e 

formalização, particularmente em trabalhos da área de Inteligência Artificial (Coutaz et al., 2005), que 

lidam com processamento em linguagem natural, adaptação e personalização de sistemas, entre outras.  

Contexto é definido de diversas maneiras por diferentes pesquisadores. Uma definição bastante 

referenciada é proposta por Dey e Abowd, que diz:  
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“Contexto é qualquer informação que caracteriza a situação de uma entidade, 

onde uma entidade é uma pessoa, lugar ou objeto considerados relevantes para a 

interação entre um usuário e uma aplicação, incluindo o próprio usuário e a 

aplicação. O contexto é tipicamente a localização, a identidade, e o estado das 

pessoas, grupos e objetos físicos e computacionais” (Dey e Abowd, 2000). 

Gross e Prinz, na área de Sistemas Colaborativos, definem contexto como “as condições, 

circunstâncias como tempo e localização, interrelacionadas na qual alguma coisa - um usuário, um 

grupo ou um artefato - existe ou ocorre” Gross e Prinz, 2003. 

Em Inteligência Artificial, Brézillon define contexto como “o que restringe a solução de um 

problema, sem entretanto interferir nele explicitamente” (Brézillon, 1999a) ou “uma coleção de 

condições relevantes e influências que tornam uma situação única e compreensível” (Brézillon, 1999b).  

Alarcón e colegas (2005) argumentam que a pesquisa sobre contexto concorda em dois aspectos: 

primeiro, o contexto é relativo a tudo que cerca alguma entidade que pode ser uma situação, uma 

atividade, uma idéia. Segundo, o contexto compreende um conjunto de elementos interrelacionados que 

mantém um relacionamento coerente, onde tal relacionamento traz um significado específico para uma 

situação, uma atividade, uma idéia. Diversas são as variáveis que podem se relacionar para trazer 

significado a uma determinada entidade. Para o caso de um AVA, por exemplo, antes de recomendarmos 

um material a um estudante, devemos avaliar suas notas em simulados anteriores, conteúdos lidos, perfil 

do aluno (por exemplo, se ele gosta de desafios teóricos ou práticos), para então propormos algo 

adequado às suas necessidades.  

Em algumas situações os elementos de contexto são estáveis, previsíveis e compreensíveis. 

Porém, existem situações em que elementos muito semelhantes caracterizam contextos bem diferentes, 

como é o caso quando considerada a dimensão tempo (Vieira et al., 2009). Segundo Vieira e colegas 

(2009), dois contextos exatamente iguais, porém que ocorram em instantes diferentes de tempo, podem 

não possuir o mesmo significado e devem exigir um tratamento diferenciado. 

Neste trabalho, optamos por utilizar a definição de Vieira e colegas (2009), que fazem uma 

distinção entre dois conceitos: contexto e elemento contextual, como descrito a seguir: 

Um elemento contextual (CE, do inglês Contextual Element) é qualquer dado, 
informação ou conhecimento que pode ser utilizado para definir um contexto.O elemento 
contextual pode seridentificado quanto à sua periodicidade de atualização e classificado 
como estático ou dinâmico.  
 
O contexto da interação entre um agente e uma aplicação, para executar alguma tarefa, 
é o conjunto de elementos contextuais instanciados que são necessários para apoiar a 
tarefa atual. 
 

Através da definição proposta por Vieira e colegas (2009), pode-se verificar que o contexto é 

aplicado à interação entre um agente e uma aplicação. Segundo Vieira e colegas (2009), 
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 “um agente pode ser um humano ou um agente de software. Além disso, 

os elementos que compõem o contexto devem possuir um relacionamento de 

relevância com a tarefa que o agente está executando. Um CE é um tipo de 

informação que pode ser conhecida, codificada e representada antecipadamente; 

ela pode ser definida em tempo de projeto. O contexto é dinâmico, depende da 

tarefa atual do agente e deve ser construído em tempo de execução, quando uma 

interação ocorre”. 

A escolha desta definição se deve ao fato desta ser mais genérica, isto é, independente do domínio 

de aplicação. Entendemos que esta é uma definição mais abrangente e geral, não relacionada a uma área 

específica. Em EAD, na adaptação e personalização de conteúdos,  podemos pensar no que é relevante ou 

não para os estudantes em um dado momento no AVA. Este momento pode ser o início ou término de um 

exame, a leitura de um conteúdo, a comunicação entre estudantes ou o momento em que o estudante 

acessa o ambiente virtual educacional. Com base nestas informações observadas, o AVA pode 

recomendar conteúdos apropriados ou adaptar interfaces, por exemplo, para suprir as necessidades 

individuais dos usuários.  

4.3 Sistemas Sensíveis ao Contexto 
Projetistas de sistemas computacionais têm percebido uma demanda na necessidade dos usuários 

de que os sistemas sejam mais flexíveis, adaptáveis, interativos e fáceis de usar. Nesse cenário, sistemas 

que exijam demasiada intervenção do usuário para identificar informações e serviços relevantes tendem a 

perder espaço (Vieira, 2008). O termo sistemas sensíveis ao contexto foi utilizado pela primeira vez 

associado à área de computação móvel, no trabalho de Schilit e colegas                                                           

(1994) e refere-se a sistemas que “utilizam o contexto para fornecer informações e/ou serviços relevantes 

para o usuário, onde relevância depende da tarefa do usuário” (Dey e Abowd, 2000). O termo sistema 

ciente de contexto (em inglês context-aware system) é o mais utilizado na literatura para referenciar esses 

sistemas. Outros termos considerados sinônimos são sistemas baseados em contexto, aplicações 

adaptativas e aplicações dirigidas à resposta (Vieira et al., 2009). Neste trabalho, utilizaremos o termo 

sistema sensível ao contexto (Context-Sensitive System - CSS). Este termo traduz melhor a semântica de 

um sistema que percebe mudanças no contexto, reagindo a elas quando for o caso, adaptando seu 

comportamento. Dessa maneira, nós utilizaremos a definição proposta por Vieira e colegas (2009): 

Sistemas Sensíveis ao Contexto são aqueles que gerenciam elementos contextuais 

relacionados a uma aplicação em um domínio e usam esses elementos para apoiar um 

agente na execução de alguma tarefa. Esse apoio pode ser alcançado pelo aumento da 

percepção do agente em relação à tarefa sendo executada ou pelo provimento de 

adaptações que facilitem a execução da tarefa (Vieira et al., 2009). 

Aplicações que não são sensíveis ao contexto (aqui chamadas de aplicações tradicionais – Figura 

4.1a) agem levando em consideração apenas as solicitações e informações fornecidas explicitamente 

pelos usuários. As aplicações sensíveis ao contexto (Figura 4.1b) consideram as informações explícitas 



 

52 
 

fornecidas pelos usuários, aquelas armazenadas em bases de conhecimento contextuais, as inferidas por 

meio de raciocínio e, ainda, aquelas percebidas a partir do monitoramento do ambiente.  

 
Figura 4-1. Visão geral de uma aplicação tradicional (a) e de  
uma aplicação sensível ao contexto (b) (Vieira et al., 2009) 

 

De acordo com a definição de Vieira e colegas (2009), a aplicação sensível ao contexto pode 

enriquecer semanticamente a solicitação explícita do usuário com: (1) assistência e apoio na execução de 

uma tarefa que é realizada como, por exemplo, alertar o usuário sobre ações que ele deve executar para 

alcançar seus objetivos, ou recomendar recursos existentes relacionados à tarefa que o usuário realiza; (2) 

percepção do contexto, que busca chamar a atenção do usuário sobre o contexto associado a pessoas e 

interações do seu interesse, associados à tarefa em execução; (3) adaptação, ou variação do 

comportamento do sistema, com base nas mudanças ocorridas no ambiente e às ações e definições dos 

usuários; e (4) outros serviços, como o uso do contexto para enriquecer semanticamente o conhecimento 

gerenciado pela aplicação. 

Um Sistema Sensível ao Contexto é um sistema que usa contexto para prover serviços ou 

informações relevantes para a tarefa que seus usuários estão realizando no momento. Pesquisadores têm 

dedicado tempo e esforço considerável para o desenvolvimento de modelos de sistemas sensíveis ao 

contexto (Bettini et al., 2009; Baldauf et al., 2007), metodologias de desenvolvimento de sistemas 

sensíveis ao contexto (e.g. Vieira, 2008; Henricksen e Indulska, 2006) e modelos de representação, 

armazenamento e consulta de dados contextuais, a exemplo de modelos baseados em linguagem de 

marcação (Held et al., 2002), baseados em pares chave-valor (Zimmermann et al., 2005), baseados em 

representação gráfica (Bauer, 2003), entre outros.  

Um bom formalismo na modelagem de informação contextual reduz a complexidade de 

aplicações sensíveis ao contexto e melhora suas capacidades de manutenção e evolução (Roussos et al., 

2005; Bolchini et al., 2007, Chou et al., 2003).  

Segundo Greenberg (2001), o contexto pode ser classificado em 5 dimensões: período de tempo, 

episódios de uso anteriores conhecidos pela pessoa, estado das interações sociais, mudanças nos objetivos 

internos, e influências do local onde a pessoa se encontra. 

De maneira geral, as informações de contexto referentes a uma ação ou tarefa podem ser 

identificadas a partir da resposta às seis perguntas 5W+1H (Gutwin, 1997; McCaffrey, 1998). Elas 

permitem responder quem (Who) fez o que (What), onde (Where), em que momento (When), por qual 
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motivo (Why) e de que maneira (How). Estas dimensões ajudam o desenvolvedor a identificar quais 

informações são relevantes para que o sistema possa adaptar seu comportamento da melhor maneira 

possível para auxiliar os usuários.  

Diferentes sistemas demandam diferentes elementos contextuais e diferentes modelos de 

representação e tratamento de  informações para seu uso.  O gerenciamento de contexto envolve as 

funcionalidades de adquirir, processar, armazenar e disseminar informações contextuais. Abaixo 

discutiremos alguns requisitos para o desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto. 

4.3.1 Requisitos para Desenvolvimento de Sistemas Sensíveis ao Contexto 
O desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto apresenta muitos desafios, conforme 

discutido em (Vieira et al., 2009): (i) a caracterização dos elementos de contexto para uso na aplicação; 

(ii) a aquisição do contexto a partir de fontes heterogêneas, tais como sensores físicos, bases de dados, 

agentes e aplicações; (iii) a representação de um modelo semântico formal de contexto; (iv) o 

processamento e interpretação das informações de contexto adquiridas; (v) a disseminação do contexto a 

entidades interessadas de forma distribuída e na hora certa; (vi) o tratamento da qualidade da informação 

contextual; (vii) o tratamento de questões como segurança e privacidade; e (viii) o tratamento do 

desempenho do sistema, uma vez que a inclusão do contexto demanda um custo computacional extra para 

a aplicação.  

Vieira e colegas (2008) sumarizam os requisitos para o desenvolvimento de sistemas sensíveis ao 

contexto, como forma de apoiar o tratamento dos desafios apresentados, em três categorias:  

(i) Especificação do Contexto: cuida do levantamento dos requisitos de contexto e 

da modelagem das informações contextuais necessárias para a aplicação. Nesta 

categoria, o objetivo principal é delimitar as ações dependentes de contexto nos 

sistemas e identificar os elementos contextuais que caracterizam a situação em 

que essas ações são executadas. 

(ii) Gerenciamento do Contexto: indica como o contexto será manipulado pelo 

sistema, em termos das seguintes tarefas: aquisição, armazenamento, 

processamento e disseminação (de CEs). A aquisição do contexto refere-se ao 

processo de monitorar, capturar e extrair elementos contextuais de diferentes 

fontes de contexto. E as fontes de contexto podem estar associadas ao ambiente 

físico, ao ambiente virtual de trabalho, a bases de dados existentes, a perfis do 

usuário, a dados obtidos a partir de redes sociais, ou ainda ao próprio usuário, 

que pode informar diretamente ao sistema o seu contexto atual.  

(iii) Uso do Contexto: define como o contexto influencia o comportamento do CSS e 

como será efetivamente utilizado (suporte à percepção, assistência, 

recomendação e adaptação). 
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Percebendo todas estas dificuldades, Dey (2000) propôs um processo para a construção de 

sistemas sensíveis a contexto  que está alinhado à discussão sobre os requisitos inerentes ao 

desenvolvimento desses sistemas e aos desafios discutidos por Viera e colegas (2009) nesta seção. 

4.3.2 Processos para a construção de sistemas sensíveis ao contexto 
 

O processo proposto por Dey (2000)  visa facilitar a compreensão das dificuldades inerentes à 

construção desses sistemas. O processo é composto por 5 etapas, descritas a seguir: 

1. Especificação: visa especificar o problema a ser resolvido e propor uma solução de alto nível.  

1.1. Especificar que comportamento ciente de contexto deve ser implementado; 

1.2. Determinar que elementos de contexto são necessários para que esses comportamentos sejam 

executados, utilizando mecanismos existentes de aquisição de contexto. 

As informações de contexto podem ser identificadas com auxílio dos 5W + 1H. 

2. Aquisição: determinar que sensores são necessários para prover o contexto 

2.1. Instalar o sensor; 

2.2. Compreender que tipo de dado é provido pelo sensor; 

2.3. Caso não exista uma interface de programação de aplicações (API), escrever o programa que 

permita se comunicar com o protocolo utilizado pelo sensor;  

2.4. Se existir a API, aprender a usá-la para se comunicar com o sensor; 

2.5. Determinar como consultar o sensor e como ser notificado quando mudanças ocorrerem; 

2.6. Armazenar o contexto; 

2.7. Interpretar o contexto, se aplicável. 

A aquisição das informações contextuais deve ser feita de modo independente ao código da aplicação 

(fraco acoplamento). A preocupação nesta etapa deve ser apenas em obter dados e não em como estes 

serão tratados. Estas informações podem ser adquiridas através de sensores físicos ou lógicos, por 

agentes inteligentes, através do acesso a base de dados ou até mesmo serem fornecidas explicitamente 

pelo próprio usuário (Da Silva, 2011). 

A aquisição deve ainda ser contínua, visto que uma aplicação pode requerer informações de contexto 

a qualquer momento. 

3. Interpretação: a interpretação das informações contextuais é um requisito fundamental em sistemas 

sensíveis ao contexto. Esta etapa busca produzir novas informações mais refinadas e relevantes com 

base nas informações adquiridas (Da Silva, 2011). 

4. Disseminação: prover métodos para apoiar a disseminação do contexto a uma ou mais aplicações, 

possivelmente remotas.  

5. Recepção: adquirir e trabalhar com o contexto 

5.1. Determinar onde estão os sensores relevantes e como se comunicar com eles; 

5.2. Requisitar e receber o contexto; 

5.3. Converter o contexto em uma forma utilizável através de interpretação; 
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5.4. Analisar a informação para determinar sua utilidade. 

6. Ação: verificar se o contexto é útil e executar o comportamento ciente de contexto 

6.1. Analisar o contexto, tratando-o como uma variável independente ou combinando-o com outras 

informações coletadas; 

6.2. Escolher o comportamento ciente de contexto a executar. 

Segundo Vieira (2008), o processo proposto por Dey (2000) possui algumas limitações, descritas 

a seguir: (i) não explora a importância de existir um modelo de representação global do contexto e a 

necessidade de converter dados locais adquiridos pelos sensores para se adequar aos elementos definidos 

nesse modelo; (ii) dá pouca ênfase à etapa de interpretação do contexto que, no entanto, é fundamental 

para seu tratamento; (iii) considera apenas a aquisição do contexto por sensores, o que é muito limitante, 

pois muitas informações contextuais podem ser obtidas de dados históricos persistidos em modelos da 

aplicação, ou podem ser providos pelo próprio usuário, por meio do preenchimento de perfis ou outros 

formulários.  

Por conta das limitações apontadas por Vieira (2008), neste trabalho decidimos investigar o  CSS 

Design Process (Vieira et al. 2009), que detalha atividades relacionadas à especificação de informações 

de contexto e ao projeto de sistemas sensíveis ao contexto, provendo uma maneira sistemática de executar 

essas atividades. O CSS Design Process é ilustrado na Figura 4-2.  

 
Figura 4-2. Visão Geral do CSS Design Process (Vieira et al., 2009) 

O processo considera na equipe de desenvolvimento de software, além dos papéis tradicionais de 

analista e projetista do sistema, a inclusão de um novo papel, o projetista de contexto. O projetista de 

contexto é uma pessoa ou equipe especializada na identificação de requisitos de contexto e no projeto de 

soluções sensíveis ao contexto. O CSS Design Process prevê ainda as seguintes atividades: 

(i) Especificação do Contexto 
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a. Esta etapa tem por objetivo gerar um modelo conceitual de contexto através da 

identificação dos requisitos de contexto baseados nos requisitos de negócio da 

aplicação. 

(ii) Projeto do Gerenciamento do Contexto 

a. Esta etapa tem como objetivo projetar os elementos arquiteturais de 

gerenciamento do contexto relacionado às atividades dos usuários. 

(iii) Projeto do Uso do Contexto 

a. Esta etapa define como o contexto altera o comportamento da aplicação. 

 
Apesar destes processos ajudarem no desenvolvimento e entendimento de sistemas sensíveis ao 

contexto, existe uma demanda não suprida por ferramentas de Engenharia de Software que apóiem a 

construção destes sistemas. 

4.3.3 Identificação dos Elementos de Contexto 
Para o projetista de uma aplicação sensível a contexto enumerar o conjunto de informações 

contextuais que podem existir na aplicação, identificar que informação pode determinar com precisão um 

estado contextual desse conjunto, como estas informações serão interpretadas e definir que ações devem 

ser executadas em um estado particular, são atividades extremamente desafiadoras e complexas 

(Greenberg, 2001). 

Algumas classificações para as informações contextuais foram propostas na literatura com o 

propósito de apoiar a identificação dos elementos de contexto. Uma dessas classificações divide as 

informações contextuais em: (1) contexto primário, ou básico, ou de baixo nível; e (2) contexto 

complexo, ou de alto nível (Wang et al., 2004). A primeira indica elementos contextuais que podem ser 

percebidos, automaticamente, por sensores físicos ou lógicos, e a segunda refere-se a informações de 

contexto fornecidas pelo próprio usuário ou inferidas, por motores de inferência, a partir de um conjunto 

de informações de contexto.  

Segundo Vieira (2008), exemplos de contextos básicos incluem identidade (de atores ou 

dispositivos), atividade atual (que pode ser uma etapa em um processo ou um passo em um workflow), 

localização (geográfica ou virtual), tempo (ex. dia, hora, estação do ano), condições ambientais (ex. 

temperatura, qualidade do ar, luz, som), disponibilidade de recursos (ex. bateria, largura de banda, 

tamanho da tela), recursos próximos (ex. dispositivos acessíveis, impressoras, hosts), medidas 

fisiológicas (ex. pressão sanguínea, batimento cardíaco, atividade muscular, tom de voz), entre outros. 

Contextos complexos podem ser, por exemplo, a situação do indivíduo (ex. se está falando, lendo, 

caminhando ou escrevendo), situações sociais (ex. com quem o usuário está, quem são as pessoas 

próximas), atividades sociais (ex. se o usuário está em reunião ou ministrando aula), entre outras. Para 

identificar, por exemplo, se um usuário está ministrando uma aula, pode ser criada uma regra que obtenha 

como contextos básicos a identificação da sala onde ele se encontra, a indicação se existem outras pessoas 

na sala, a posição do usuário em relação a essas pessoas e se existe um programa de apresentação rodando 
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em um micro instalado na sala. Após esta identificação, alguma ação pode ser realizada em acordo com as 

percepções obtidas. 

O contexto sempre está relacionado a um foco de atenção (Brézillon e Pomerol, 1999; Brézillon, 

1999b). O foco determina o que deve estar em seu contexto, e o contexto ajuda a restringir o foco. 

Segundo Brézillon e Pomerol (1999), uma tarefa, a solução de um problema ou uma tomada de decisão 

seriam exemplos de focos de atenção em um sistema sensível a contexto. No trabalho colaborativo, todos 

os membros da equipe devem possuir um mesmo foco que depende do foco da equipe. 

Por meio do foco é possível identificar quais elementos contextuais (ou informações de contexto) 

devem ser utilizados para compor um contexto. Esta definição de contexto e foco, sugerida por  foi 

Brézillon e Pomerol (1999) foi estendida por Vieira e colegas (2009), conforme discutido na Seção 4.2. 

Conforme apresentado na Figura 4-3, o conhecimento contextual indica quais elementos contextuais estão 

relacionados com o foco. O conhecimento externo são os elementos contextuais que não possuem relação 

com o foco. O contexto ativo é quando os elementos contextuais que compõem o conhecimento 

contextual são utilizados em um foco (valores utilizados com base na situação atual do sistema). 

 
Figura 4-3. Tipos de Contexto e suas Dinâmicas (Vieira et al., 2009) 

 
 

4.3.4 Aquisição do contexto 
A aquisição do contexto está relacionada ao processo de monitorar, capturar e obter informações 

contextuais, quer seja de um ambiente físico ou de outras fontes de contexto. Chen (2003) apresenta três 

maneiras segundo as quais agentes podem adquirir contexto: 

 Através do acesso direto a sensores de contexto de baixo nível (hardware); 

 Através de algum tipo de infraestrutura que interage com sensores de contexto de baixo nível; 

 Através de servidores de contexto que mantêm conhecimento contextual sobre o ambiente. 

 Considerando a maneira como as informações contextuais podem ser obtidas, Gu e colegas 

(2004) classificam o contexto em duas categorias: direto e indireto. O primeiro é adquirido explicitamente 

por um provedor de contexto, que pode ser o próprio usuário, uma fonte interna (ex. provedor de 
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localização interna) ou uma fonte externa (ex. serviço de informação do tempo). O contexto indireto é 

obtido por meio da interpretação de contextos diretos através de processos de agregação e raciocínio. Por 

exemplo, as preferências de horário de trabalho de um grupo podem ser obtidas pela agregação das 

preferências individuais de cada membro do grupo. 

Chen e Kotz (2000) apresentam alguns tipos de contexto, relacionados a computação ubíqua, e formas de 

identificá-los: 

 Tempo: pode ser obtido do relógio do computador ou do dispositivo móvel. Em geral, as 

informações de localização são acompanhadas de informações temporais;  

 Agenda: obtido através da leitura de dados de agendas dos usuários (Google Calendar, por 

exemplo); 

 Localização: é o tipo de contexto mais estudado e aplicado nos sistemas cientes de contexto 

atuais, devido aos requisitos da área de Computação Ubíqua. A forma mais fácil de obter 

informações de localização é obrigando que o próprio usuário as informe, por exemplo, passando 

um cartão ou deixando uma impressão digital sempre que entra ou sai de uma sala, ou através do 

uso de dispositivos móveis (smartphones e tablets), munidos com sensores GPS  (Global 

Positioning System); 

 Objetos próximos: a partir do monitoramento da localização de pessoas e outros objetos é 

possível identificar quem e o que está próximo de um dado usuário; 
 

Processamento e raciocínio sobre contexto 
Um dos principais problemas na utilização de informações contextuais é como obter contexto 

realmente significativo para quem precisa utilizar essa informação, a partir de um conjunto de 

informações variadas, obtidas por mecanismos heterogêneos de aquisição (Vieira, 2008).  

Idealmente, o processamento do contexto deve ser implementado separadamente do comportamento do 

sistema e não embutido no código da aplicação (Belotti, 2004). Como apoio a estes tipos de projeto que 

variam bastante, muitos sistemas fazem uso do raciocínio baseado em regras. 

Esse tipo de raciocínio tem a desvantagem de exigir uma definição explícita das regras por 

humanos, além de não ser flexível e não se adaptar a circunstâncias que mudam frequentemente 

(Ranganathan e Campbell, 2003). A utilização de  técnicas de aprendizado automático permite que a 

máquina aprenda um padrão ou uma regra, a partir de um conjunto de dados de teste, em uma fase 

chamada de treinamento (Vieira, 2008). Contudo, trabalhar com regras é mais simples do que a utilização 

de técnicas de aprendizado automático.  

Após discussão sobre pesquisas atuais na área de contexto e da construção de sistemas sensíveis 

ao contexto, sobre as pesquisas relacionadas a contexto computacional na área de Inteligência Artificial e 

da Computação Ubíqua, conheceremos um pouco mais sobre contexto aplicado  à colaboração e a 

aprendizagem colaborativa. 
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4.4 Contexto e Colaboração 
Sistemas colaborativos sensíveis a contexto são sistemas que utilizam o contexto atual dos 

usuários, o contexto do grupo do qual esses usuários fazem parte, o contexto da atividade colaborativa em 

curso, entre outros, para oferecer serviços e informações relevantes para o grupo em sua situação corrente 

(Vieira, 2008).  

O contexto é um tema que vem ganhando atenção dos pesquisadores de CSCW que estudam 

como este pode ser modelado e gerenciado em sistemas colaborativos (Kahng, Lee and Lee, 2011; Zavala 

et al., 2011; Borges, 2004; Rosa, Borges e Santoro, 2005; Kirsch-Pinheiro, 2005; Borges, 2006; Brézillon, 

2005; Santoro et at., 2001; Gross e Prinz, 2003; Alarcón et al., 2005). O contexto pode ser utilizado para a 

personalização de conteúdos e a adaptação de interfaces de modo a promover a colaboração nestes 

ambientes. Essa adaptabilidade ao contexto é fundamental para que o apoio ao trabalho em grupo seja 

efetivo e, com isso, aumente a usabilidade desses sistemas (Alarcón et al., 2005). 

O uso do contexto pode facilitar o contato e a comunicação entre estudantes, a compreensão 

mútua e o compartilhamento do conhecimento e, com isso, aumentar a produtividade do grupo, a 

qualidade do trabalho, e tornar os estudantes e usuários mais motivados a interagir, a aprender 

colaborativamente. O contexto ajuda ainda a estabelecer relações sociais, uma vez que o conhecimento do 

contexto é uma forma de estabelecer e reforçar relações de confiança e de reputação entre os membros do 

grupo (Brézillon e Araujo, 2005). Um AVA colaborativo e personalizado baseado em contexto 

proporciona ao estudante o material que ele precisa,  adequado ao conhecimento e que faz sentido em 

uma situação especial de aprendizagem (Gasparini et al., 2010). É um sistema que visa adaptar algumas 

das suas principais características funcionais  para as necessidades e preferências dos alunos (Magnisallis 

et al., 2011). Seu objetivo é disponibilizar o conteúdo certo, para a pessoa certa, no momento adequado, 

na forma mais adequada (Shute, 2003), levando em conta a informação acumulada no modelo de 

aprendizagem individual ou em grupo (Magnisallis et al., 2011). 

Para Magnisallis e colegas (2011), um CSCL não pode se limitar apenas em dar apoio 

tecnológico para a aprendizagem colaborativa. Seu objetivo é, também, capturar a informação do modelo 

e do conhecimento do grupo ativo e usar isto para alcançar uma forma de acompanhar e apoiar melhor o 

grupo. Um CSCL baseado em contexto tem como objetivo capturar a complexidade das interações no 

ambiente de aprendizagem colaborativo e transformá-lo em representações compreensíveis e úteis e, 

assim, formular uma estratégia de como melhor apoiar os alunos (Magnisallis et al., 2011).  Segundo 

Magnisallis e colegas (2011), sistemas educacionais que conseguem se adaptar as características dos 

estudantes são, em média, 10% melhores no que diz respeito aos objetivos alcançados. 

4.5 Considerações Finais 
Este capítulo apresentou os conceitos relacionados a contexto computacional e as dificuldades e 

desafios inerentes à construção de sistemas sensíveis ao contexto. O objetivo foi prover uma base para 

compreensão do conceito de contexto e suas aplicações. Para isso, foi discutida a relevância do estudo de 

contexto por pesquisadores da computação, foram apresentadas definições sobre contexto e sobre 
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computação sensível ao contexto, e foram descritos requisitos e desafios que devem ser considerados por 

projetistas e desenvolvedores de aplicações sensíveis ao contexto na construção desses sistemas.  

Um requisito importante na construção de um sistema sensível ao contexto é a existência de um 

modelo formal de representação que permita a interoperabilidade e o compartilhamento de contextos 

entre diferentes sistemas. 

O próximo capítulo apresenta o framework criado durante este trabalho para apoiar a criação de 

ambientes virtuais distribuídos de aprendizagem sensíveis ao contexto.  
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Capítulo 5  
I-COLLABORATION 3.0: UM 
FRAMEWORK DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DE 
AMBIENTES DISTRIBUÍDOS DE 
APRENDIZAGEM SENSÍVEIS AO 
CONTEXTO 

 
 

“As pessoas não sabem o que querem  
até você mostrar a elas.” 

 
Steve Jobs 

 
 

 

 

 

 

Neste capítulo é apresentada a proposta desta tese, o framework i-collaboration 3.0. Aqui 

discutiremos os objetivos do framework proposto e apresentaremos sua arquitetura. Veremos ainda os 

requisitos e processos para a construção de espaços virtuais de aprendizagem sensíveis ao contexto com o 

apoio do framework aqui proposto.  
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5.1 Descrição da Proposta 
Como já discutido ao longo deste trabalho, existem diversos problemas atrelados aos AVA 

(conteúdo centralizado, falta de adaptação e personalização de conteúdos, falta de feedbacks de 

qualidade) que contribuem para a desmotivação e a evasão de estudantes nestes ambientes. Atrelado aos 

problemas que existem dentro dos AVA, não encontramos facilmente espaços virtuais de aprendizagem 

fora destes ambientes educacionais que permitam aos estudantes aprender os conteúdos de seus cursos 

virtuais onde quer que estejam (nas redes sociais, no MSN, no Twitter, no MySpace ou em Blogs, por 

exemplo). O acesso ao conhecimento se dá, na maioria dos cursos virtuais, exclusivamente dentro de um 

AVA.  

Um outro fator complicador é que, diferente do que acontecia há alguns anos atrás, o aluno que 

estuda a distância hoje está muito mais familiarizado com os recursos da internet (em suas várias 

plataformas e redes sociais, um fenômeno conhecido como nomadismo digital) e está acostumado a 

compartilhar ideias e trocar experiências em grupo. Com esta mudança de paradigmas, fica ainda mais 

difícil fazer com que os estudantes de cursos virtuais se interessem por um AVA tradicional, onde as 

interfaces não estão adequadas às suas necessidades e, principalmente, muitas vezes as ferramentas 

colaborativas não permitem que este aluno estabeleça relações com os demais colegas, a exemplo do que 

acontece naturalmente nas redes sociais. As redes sociais, sites, blogs e outras plataformas Web têm 

evoluído e se reinventado muito mais rapidamente do que os AVA. Os estudantes não percebem os 

avanços nos AVA na mesma velocidade com que percebem mudanças nas redes sociais, por exemplo. O 

AVA acompanha a evolução lenta e natural da educação tradicional; ele não tem se reinventado na 

mesma velocidade que a internet, de modo a atender as necessidades dos novos estudantes digitais, os 

estudantes do século 21. 

Desta maneira, como forma de contribuir para a minimização dos desafios encontrados nos AVA 

que acreditamos também contribuir para a minimização de diversos problemas encontrados atualmente na 

EAD (desmotivação dos estudantes, sentimento de isolamento e evasão), este trabalho tem como principal 

objetivo criar um framework de apoio à criação de ambientes virtuais distribuídos de aprendizagem e 

sensíveis ao contexto. Neste sentido, propomos aqui o framework i-collaboration 3.0, assim chamado por 

ser uma extensão ao modelo i-collaboration v1.0, apresentado na Seção 2.2.2, e por apoiar a Web 

Semântica Social ou Web 3.0. A Web 3.0 se preocupa em estudar e viabilizar soluções para as questões 

de interoperabilidade entre sistemas e a integração de dados distribuídos. O i-collaboration 3.0 garante 

acesso descentralizado (distribuído) a conteúdos de aprendizado de cursos virtuais disponíveis em AVA e 

em diversos outros ambientes Web (Twitter, MSN, Blogs, Facebook, Orkut, ...), considerando ainda a 

adaptação e a personalização deste conteúdo, com base nos gostos particulares de cada estudante, através 

do uso de contexto.  

Como forma de facilitar o entendimento quanto às contribuições e evoluções do i-collaboration 

3.0, aqui proposto, apresentaremos a seguir detalhes sobre o funcionamento do i-collaboration v1.0. O i-
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collaboration v1.0 é a versão inicial do modelo de colaboração inteligente que motivou o 

desenvolvimento do framework proposto. 

5.2 Como funciona o i-collaboration? 
Como forma de facilitar e esclarecer ainda mais o entendimento do modelo i-collaboration v1.0 (ou 

modelo de colaboração inteligente), este trabalho adota como exemplo um cenário composto por dois 

estudantes, Estudante 1 e Estudante 2 (Oliveira e Tedesco, 2009A), que fazem parte de um mesmo AVA. 

Neste cenário, o Estudante 1 deseja se comunicar com o Estudante 2 postando uma mensagem no Mural 

de Mensagens deste.  

Considera-se ainda que ambos responderam ao teste de personalidades MBTI quando se 

inscreveram no ambiente para realizar determinado curso virtual. O Estudante 1, após responder a todas 

as perguntas do teste, foi classificado como estudante com personalidade ISTJ8, enquanto que o Estudante 

2, foi classificado como estudante ENFP8.  

Segundo o MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), uma pessoa de perfil ISTJ  (Introvertido, 

Sensorial, Racional, Julgador) é uma pessoa cautelosa, conservadora e quieta; literal, realista e prática; 

cuidadosa e precisa; lógica, honesta e objetiva; resistente a mudança e confortável com rotina; trabalha 

duro e é responsável. O mais importante para o ISTJ é estar em serviço, trabalhar duro, e ser responsável.   

Já a pessoa de personalidade ENFP (Extrovertido, Intuitivo, Sentimental, Perceptivo), seria 

entusiástica, conversadora, e aberta; inteligente, curiosa e divertida; importa-se profundamente, sensível e 

gentil; altamente inovadora, criativa, otimista e original; adaptável e desembaraçada mas desorganizada 

algumas vezes. O mais importante para o ENFP é a liberdade para ver possibilidades, fazer conexões, e 

estar com uma variedade de pessoas. 

Diante do cadastro efetuado e o preenchimento do teste de personalidades, os dois estudantes se 

encontram aptos a estudar, acessar conteúdos no ambiente, realizar exames, utilizar ferramentas 

colaborativas, interagir com o agente inteligente através do chat e enfim, realizar qualquer outra atividade 

que o AVA os permita. O agente inteligente, imediatamente após o registro dos estudantes no AVA, é 

comunicado sobre os novos estudantes cadastrados no ambiente e pode, a partir deste momento, interagir 

com estes, levando em consideração a personalidade de cada estudante e o contexto da situação. A partir 

deste momento, o agente inteligente, inserido no AVA,  passa a exercer o seu papel de mediador, podendo 

enviar mensagens personalizadas aos alunos e adaptar interfaces do ambiente com base em seus perfis.  

 Para o cenário utilizado, apresentado em Oliveira e Tedesco (2010), o agente inteligente se comporta da 

seguinte maneira: 

(i) O Estudante 1, de personalidade ISTJ, deseja postar uma mensagem no Mural de 

Mensagens do Estudante 2, de personalidade ENFP; 

                                                        
8 Estas siglas identificam diferentes tipos de personalidade no Teste de Personalidades MBTI, que é composto por 
16 tipos de personalidade, conforme apresentado em (Myers & Briggs Foundation). 
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(ii) Antes que a mensagem seja entregue ao Estudante 2 (destinatário), que seria um 

comportamento normal da ferramenta colaborativa, o agente inteligente percebe a 

tentativa de colaboração entre os dois estudantes do ambiente.  

(iii) Ciente da tentativa de colaboração entre os estudantes 1 e 2, o agente inteligente retém o 

envio da mensagem e identifica a personalidade do Estudante 2, através de consultas ao 

teste MBTI deste estudante, conforme ilustrado na Figura 5-1.  

(iv) Após análise sobre a personalidade do Estudante 2, o agente inteligente identifica a 

melhor maneira de promover a comunicação entre os estudantes. A depender da 

personalidade do Estudante 2 (destinatário), esta mensagem (que tem o conteúdo 

preservado) pode ser entregue pelo agente inteligente através do uso de qualquer 

ferramenta colaborativa do AVA. Esta escolha é realizada pelo agente inteligente com 

base na personalidade e comportamento de cada estudante no AVA. Caso o agente 

inteligente identifique que o Estudante 2 possui um perfil mais apropriado ao uso de 

fóruns e que este sempre se faz presente nos fóruns de discussões, a mensagem enviada 

pelo Estudante 1, inicialmente no Mural de Mensagens, será entregue ao Estudante 2 

como uma nova postagem no fórum de discussão (exemplo com base no cenário 

apresentado – o companheiro virtual de aprendizagem (CVA) poderia utilizar qualquer 

outra ferramenta colaborativa, caso julgasse mais apropriada ao perfil do estudante). Esta 

mensagem é privada ao Estudante 2, que tem conhecimento sobre o i-collaboration e 

sobre a adaptação de interfaces na comunicação entre estudantes. O Estudante 2 pode 

ainda optar por tornar pública ou não esta discussão para outros membros do ambiente. A 

transformação da mensagem, adaptada a outra interface (ferramenta colaborativa), 

acontece de forma transparente para ambos os alunos. O Estudante 1 não tem 

conhecimento que sua mensagem foi entregue em outra ferramenta colaborativa para o 

Estudante 2. O estudante tem apenas conhecimento sobre o modelo e seus objetivos 

quanto a promoção da colaboração. 

Note que a mensagem chega ao fórum de maneira privada, e o receptor pode torná-la 

pública (todos no AVA tem conhecimento sobre o i-collaboration). A mensagem nunca é 

enviada a partir do fórum para um único usuário, visto que esta é uma ferramenta de um 

para muitos. O contrário é permitido porque o agente inteligente pode inserir uma 

mensagem no forum, não dirigida a um estudante particularmente, mas visivel apenas a 

ele (de modo privado). Desta forma, como o estudante se faz muito presente no fórum, o 

agente inteligente acredita aumentar as chances de respostas e colaboração entre os 

estudantes. 

(v) Quando o Estudante 2 percebe esta nova postagem no Fórum, que inicialmente existe 

apenas sob sua ótica (visão privada) e tenta respondê-la, o agente inteligente detecta 

novamente a tentativa de colaboração entre os participantes do ambiente. O agente 

inteligente então avalia a personalidade do estudante destinatário (neste caso, o Estudante 
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1). Caso o Estudante 1 se identifique com o uso do Mural de Mensagens, o agente 

inteligente enviará a resposta como uma nova postagem no Mural de Mensagens do 

destinatário, de modo que ele não perceba mudanças em sua interface (resposta igual ao 

envio). O agente companheiro, como mediador, permite criar uma percepção distinta do 

ambiente para cada estudante, promovendo uma colaboração inteligente. O agente 

inteligente, através das adaptações  nas trocas de mensagens suportadas pelas ferramentas 

colaborativas proporciona sensações únicas aos alunos, buscando desta forma atender à 

suas necessidades particulares. O CVA jamais altera o conteúdo original de uma 

mensagem, ele simplesmente decide a melhor maneira de enviá-la a seus destinatários, com 

base em suas personalidades. 

 
Figura 5-1. Visão alto nível do modelo de colaboração inteligente (Oliveira e Tedesco, 2007) 

 

No i-collaboration v1.0, o agente inteligente não exerce apenas o papel de mediador de 

comunicações entre estudantes. Sua função de mediador é uma extensão às características já conhecidas e 

utilizadas em outros AVA. O agente inteligente, no i-collaboration 1.0, pode iniciar uma comunicação 

com o aluno, podendo executar as seguintes ações: recomendar links ao estudante, sugerir conteúdos e 

simulados, interagir com o estudante, encorajando-o sempre a obter melhores resultados nos estudos, 

fornecendo dicas e respondendo a questões; e, recomendar um estudante a outro (Oliveira e Tedesco, 

2007). Estas ações são tomadas com base no contexto em que se encontram os estudantes (finalização de 

um simulado, diálogo com o agente inteligente via chatterbot, outros). 

Estas ações podem ser melhor compreendidas com o auxílo do modelo do i-collaboration 1.0 

apresentado na Figura 5-1. O agente inteligente pode executar quaisquer uma das ações listadas acima 

através do uso de qualquer ferramenta colaborativa, sempre levando em consideração as personalidades 

distintas de cada estudante (Oliveira e Tedesco, 2010). O agente inteligente pode recomendar um link 

para um aluno através da postagem de uma mensagem no Mural de Mensagens deste ou ainda através do 

envio de um e-mail para o estudante, por exemplo. A escolha sobre que ferramenta colaborativa utilizar 

Ferramentas 
Colaborativas 

MBTI 

Usuário 

utiliza responde 

utiliza e atualiza acessa e monitora 

interage 

C

Promovem a cooperação 
e a comunicação nos 
AVA 

Coordena a colaboração 
no AVA 

CVA 

interage 

Toda interação entre 
usuários acontece 
através de alguma 
ferramenta colaborativa, 
sendo esta monitorada 
pelo CVA 

Contém os tipos de 
personalidade de cada 
usuário do AVA 
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como forma de se comunicar com os estudantes do AVA, bem como o conteúdo da mensagem a ser 

enviada (desafiadora, motivadora, questionadora) variam de acordo com a personalidade de cada 

estudante e seu contexto no ambiente. Ainda de acordo com as ações listadas acima, por monitorar 

constantemente os estudantes e por avaliar  o nível de dedicação de cada um no ambiente com os estudos 

através de análise de dados de acesso, e resultados da realização de testes e simulados, o agente 

inteligente pode recomendar estudantes no ambiente. Os estudantes são recomendados entre si para que 

interajam, colaborem e aprendam juntos. A depender do perfil de cada estudante, e do contexto da 

situação, o agente inteligente pode recomendar um estudante de baixo desempenho a um estudante de alto 

desempenho ou o contrário. Um estudante pode apresentar personalidade mais apropriada para o trabalho 

em equipe, e assim ser  escolhido pelo agente inteligente para ajudar a um outro aluno; desta forma o 

agente acredita ter maiores chances de obter sucesso na colaboração entre estes membros. O agente 

inteligente pode ainda, com base em suas análises realizadas no ambiente, adicionar mensagens no fórum 

do AVA, de modo a buscar iniciar uma discussão entre estudantes de diferentes perfis no AVA. Um 

assunto em que muitos encontraram dificuldades nos simulados pode ser, por exemplo, sugerido no fórum 

pelo agente inteligente. Toda esta decisão tomada pelo agente inteligente é feita de maneira autônoma. 

Por este motivo o modelo foi chamado de inteligente.  
Conforme apresentado na Figura 5-1, os principais pilares da colaboração inteligente são (Oliveira e 

Tedesco, 2010): 

 Usuário 

o No i-collaboration, o estudante pode interagir com o agente inteligente, e com 

outros estudantes. Para interagir com outros estudantes, deve obrigatoriamente 

utilizar as ferramentas colaborativas disponíveis no AVA, que por sua vez serão 

sempre mediadas pelo agente inteligente. O agente inteligente tem conhecimento 

sobre toda utilização das ferramentas colaborativas, conforme apresentado no 

cenário utilizado por este trabalho. Desta forma o agente inteligente consegue criar 

as diferentes percepções do mesmo ambiente para cada estudante, com base em 

seus gostos particulares. O estudante deve ainda preencher o teste de personalidades 

MBTI no ato de seu cadastro no AVA. 

o O estudante pode interagir diretamente com o agente inteligente através da interface 

animada do agente. O estudante pode esclarecer dúvidas de navegação, conteúdo, 

exercícios e outras com o agente inteligente. 

 Ferramentas Colaborativas 

o São responsáveis por promover a cooperação e a comunicação entre os usuários do 

AVA. Toda tentativa de utilização das ferramentas deve ser informada ao agente 

inteligente, que deverá então mediar e analisar esta tentativa, tornando-a mais 

atrativa para os estudantes do AVA.  

 MBTI 
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o Teste de personalidades dos usuários do AVA. Através da realização deste por 

parte dos estudantes, o agente inteligente toma decisões sobre como se comunicar e 

como cooperar com os usuários, com base em suas personalidades e estilos de 

aprendizado.  

o Os testes podem ser atualizados pelo agente inteligente de acordo com o 

comportamento individual de cada estudante no ambiente. Um estudante 

inicialmente cadastrado como ISFP, pode futuramente ser atualizado como 

estudante INFP. 

 Agente Inteligente (CVA) 

o Media as tentativas de comunicação e cooperação no AVA, realizadas através das 

ferramentas colaborativas. Esta mediação consiste em realizar análise sobre a 

personalidade dos usuários através de consultas à seus testes MBTI e, com base nas 

análises, realizar avaliação para identificar a melhor maneira de prover a 

informação ao usuário. 

o Interage com os estudantes, fornecendo dicas, feedbacks, instruções de estudo e 

outras informações. 

o Recomenda estudantes entre si, de forma que possam estudar e aprender juntos.  

o Deve estar integrado a todas as ferramentas colaborativas do AVA. Dessa maneira, 

pode sugerir temas no fórum de discussão como forma de unir estudantes, e ainda 

enviar mensagens incentivadoras ou desafiadoras para cada usuário através do 

Mural de Mensagens, chatterbot ou até mesmo do e-mail, a depender das 

ferramentas disponíveis no ambiente e do tipo de personalidade de cada estudante. 

Os dados dos estudantes são atualizados e coletados com base em sua utilização do ambiente, de 

forma dinâmica, sob a responsabilidade do agente inteligente.  

O modelo i-collaboration v1.0 foi desenvolvido pelos mesmos pesquisadores envolvidos agora na 

concepção e evolução do modelo para a versão 3.0. Sobre esta evolução falaremos a seguir. 

5.3 Evolução do i-collaboration 1.0  para o i-collaboration 3.0 
Neste trabalho decidimos estender o modelo de colaboração inteligente (i-collaboration v1.0) de 

modo a tornar acessível o acesso descentralizado de cursos virtuais à todos os estudantes destes, a partir 

de AVA e de outros ambientes Web de maneira descentralizada e sensível ao contexto. Buscamos apoiar 

a criação de ambientes virtuais distribuídos de aprendizagem  sensíveis ao contexto, oferecendo através 

da interoperabilidade de sistemas, conteúdos distribuídos e direcionadosàas necessidades particulares de 

cada estudante. O Quadro 5-1 apresenta a evolução do i-collaboration 1.0 para o i-collaboration 3.0. 

 

 
 
 

 



 

68 
 

Quadro 5-1. Comparativo entre as versões do i-collaboration 
 

i-collaboration (1.0) i-collaboration 3.0 
Modelo de colaboração inteligente Framework de apoio ao desenvolvimento 

de AVA distribuídos e sensíveis ao 
contexto 

Disponível apenas no AVA Cleverpal Pode ser integrado e utilizado a partir de  
qualquer AVA ou ambiente Web. Não 
possui dependências 

Possui uma instância de agente inteligente 
para cada ambiente Web (AVA, Twitter, 
MSN, Gtalk, blogs e Websites). Os 
estudantes que interagem com o agente 
inteligente do modelo em um AVA, não 
interagem com o mesmo agente inteligente 
no Twitter, por exemplo. Para cada 
ambiente Web existe um agente 
inteligente distinto. 

Possui uma única instância do agente 
inteligente disponível para todas as 
ferramentas Web (AVA, Twitter, MSN, 
Gtalk, blogs e Websites). Os estudantes 
que iniciam um diálogo com o agente 
inteligente do framework através do 
Twitter, interagem com o mesmo agente 
inteligente disponível no MSN, Gtalk ou 
quaisquer ambientes Web. Existe apenas 
um agente inteligente no framework e 
este funciona em diversos ambientes 
Web. 

As informações contextuais dos estudantes 
(conhecimento que cada estudante possui, 
perfil MBTI, conteúdo já estudado por 
cada estudante, que conteúdos cada 
estudante precisa estudar mais) não são 
integradas entre os ambientes Web que 
suportam o modelo 

As informações contextuais dos 
estudantes são integradas entre os 
diversos ambientes Web (AVA, redes 
sociais, comunicadores instantâneos)  

O conteúdo de domínio é personalizado e 
distribuído, porém não é integrado 

O conteúdo de domínio do sistema é 
personalizado, adaptado, distribuído e 
consolidade em uma única base de dados 

 
Para que os objetivos propostos pudessem ser alcançados, diversos refinamentos em relação a 

versão 1.0 do modelo de colaboração inteligente tiveram que ser realizados. No framework proposto, o 

agente inteligente é o responsável por manter a consolidação dos dados entre os diferentes ambientes Web 

e redes sociais utilizadas pelos estudantes. 

Os estudantes agora devem interagir com o agente inteligente por meio de chat, a partir de qualquer 

ambiente Web que se utilize do i-collaboration 3.0, para obter informações sobre o conteúdo desejado e 

para esclarecer suas dúvidas sobre o seu curso virtual.  

Antes de apresentar a arquitetura do framework proposto, os requisitos do framework, detalhes de 

como é realizada a consolidação dos dados e a interoperabilidade entre os ambientes e os detalhes quanto 

a adaptação e personalização de conteúdos dos cursos virtuais, apresentaremos a seguir mais algumas 

informações sobre o funcionamento do i-collaboration 3.0. Em seguida, apresentaremos as 

representações e a arquitetura do framework proposto.  

5.4 Como funciona o i-collaboration 3.0? 
Como forma de facilitar o entendimento sobre o framework proposto, neste trabalho adotamos 

como exemplo um cenário de uso do i-collaboration 3.0 composto por um estudante, Estudante 1, que se 
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comunica com o agente inteligente inserido no i-collaboration 3.0 para aprender os conteúdos de seu 

curso virtual. Os conteúdos do curso virtual estão disponíveis por meio do uso do i-collaboration 3.0 em 

diferentes ambientes Web (Figura 5-2). Neste cenário, o framework de colaboração inteligente está 

integrado com o Twitter, com o MSN, com alguns sites, com o Facebook e com o Moodle. 

No exemplo apresentado, o estudante inicia um diálogo com o agente inteligente do i–collaboration 

3.0, por meio do Gtalk,  para questioná-lo sobre a função main de um programa em C, tema de estudo em 

seu curso virtual. O estudante poderia ter iniciado esta interação com o agente inteligente a partir de 

qualquer ambiente Web que desejasse. Pouco tempo depois, o mesmo estudante manifesta interesse sobre 

o mesmo tema de estudo (a função main de um programa C) através de uma comunicação realizada via 

MSN (Figura 5-2 - passo 3). O agente inteligente reconhece que a pergunta feita nos diferentes ambientes 

foi feita pelo mesmo estudante e tenta descobrir, por meio de sua base de conhecimentos e considerando a 

nova pergunta, se o estudante está com algum tipo de dificuldade. Os detalhes de como o estudante é 

identificado pelo agente inteligente nos diferentes ambientes Web serão apresentados ainda neste 

capítulo. 

 
Figura 5-2. Cenário que apresenta uma utilização do framework proposto 

 

Apesar do chatterbot9 aparecer em diversos ambientes distintos, o framework provê um único 

chatterbot compartilhado entre estes ambientes, o que facilita a manutenção dos dados do estudante e a 

coerência do diálogo. O estudante conversa através de diferentes ambientes com o mesmo agente 

inteligente.  

                                                        
9 Chatterbot (ou chatbot ou bot) é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação 
com as pessoas. O objetivo é responder as perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar 
conversando com outra pessoa e não com um programa de computador. 
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A vantagem em prover um único agente inteligente no framework (Figura 5-3) está no fato de que 

assim podemos ter também uma única base de dados, compartilhada pelos diversos ambientes 

distribuídos. Com uma única base de dados, o Estudante 1, que se comunica com o agente inteligente por 

meio do Gtalk e do MSN pode ser agora identificado nestes ou em qualquer outro ambiente que o agente 

inteligente esteja presente (ambiente Web integrado com o i-collaboration 3.0). Caso o Estudante 1 

interaja com o agente inteligente por meio do Facebook, o agente saberá, consultando a base de dados 

históricos do estudante, que este já se comunicou com ele através do Gtalk e do MSN, e que demonstrou 

interesse em estudar sobre programação em C, por exemplo.  

Caso o Estudante 1 demonstre  interesse em estudar orientação a objetos, por exemplo, interagindo 

com o agente inteligente por meio do MSN e, em outro momento, simplesmente solicite indicações de 

livros ao agente inteligente através de outro ambiente qualquer (Facebook, Twitter, um AVA ou um site), 

o agente inteligente identificará, por meio de consultas a dados históricos deste estudante, que ele deseja 

obter indicações de livros de orientação a objetos. Assim, com o acesso a esta base única, o conteúdo 

provido pelo agente será dirigido a atender às necessidades particulares do estudante. 

 
 

Figura 5-3. Visão alto nível do framework i-collaboration 3.0  
 

No i-collaboration 3.0, o agente inteligente pode iniciar uma comunicação com o estudante 

utilizando preferencialmente o ambiente mais utilizado por este. Nesta situação, o agente inteligente pode: 

recomendar links relevantes ao estudante, alinhados as suas necessidades; sugerir a leitura de conteúdos e 

a realização de exames; encorajar o estudante em busca de melhores resultados nos estudos; e, 

recomendar um estudante a outro. Estas ações são tomadas com base no contexto em que se encontram os 
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estudantes (após os estudantes perguntarem sobre determinado conteúdo do curso virtual, após a 

realização de um exame ou após longo período de inatividade, por exemplo). 

Estas ações podem ser melhor compreendidas com o auxílo do framework do i-collaboration 3.0 

apresentado na Figura 5-3. O agente inteligente pode interagir e se comunicar com os estudantes por meio 

do uso de qualquer ambiente Web/rede social que fizer uso do framework proposto, sempre levando em 

consideração as personalidades distintas de cada estudante e também o seu contexto. O agente inteligente 

pode recomendar um link para um aluno através de uma menção realizada no Twitter ou ainda através do 

envio de uma mensagem privada no Facebook para o estudante, por exemplo. A escolha sobre que 

ambiente Web utilizar como forma de se comunicar com os estudantes do curso virtual, bem como o 

conteúdo da mensagem a ser enviada (desafiadora, motivadora, questionadora) variam de acordo com a 

personalidade de cada estudante e seu contexto no i-collaboration 3.0. Por monitorar constantemente os 

estudantes e por analisar resultados da realização de exames, o agente inteligente pode ainda recomendar 

estudantes nos mais diversos ambientes. O agente recomenda possíveis parceiros para os estudantes, com 

o objetivo de melhorar sua colaboração e assim incentivar o aprendizado. De maneira semelhante a 

versão 1.0 do modelo, a depender do perfil de cada estudante, e do contexto da situação, o agente 

inteligente pode recomendar um estudante de baixo desempenho a um estudante de alto desempenho ou o 

contrário. Um estudante pode apresentar personalidade mais apropriada para o trabalho em equipe, e 

assim ser  escolhido pelo agente inteligente para ajudar a um outro aluno; desta forma o agente acredita 

ter maiores chances de obter sucesso na promoção da colaboração entre estes estudantes. Todo o processo 

de tomada de decisão do agente é feito de forma autônoma, como acontece no i-collaboration 1.0. 
Conforme apresentado na Figura 5-3, a base do i-collaboration 3.0 é composta por: 

 Estudante 

o No i-collaboration, o estudante deve interagir com o agente inteligente por meio de 

algum ambiente Web/rede social que esteja integrado ao framework para ter acesso 

aos conteúdos do curso virtual;  

 Ambientes Web/Redes Sociais 

o Permitem a integração com o i-collaboration 3.0. Uma vez integrados com o 

framework, funcionam como meio de acesso aos conteúdos de aprendizagem de 

cursos virtuais e como canal de comunicação com o agente inteligente do 

framework de colaboração inteligente 3.0; 

 MBTI 

o Teste de personalidades dos estudantes do i-collaboration 3.0. Através da 

realização deste por parte dos estudantes, o agente inteligente toma decisões sobre 

como se comunicar e como cooperar com os estudantes, com base em suas 

personalidades e estilos de aprendizado; 

o Os testes podem ser atualizados pelo agente inteligente de acordo com o 

comportamento individual de cada estudante nos ambientes. Um estudante 
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inicialmente cadastrado como ISFP, pode futuramente ser atualizado como 

estudante INFP; 

 Agente Inteligente 

o Interage com os estudantes, fornecendo dicas, feedbacks, instruções de estudo e 

outras informações, por meio do processamento de linguagem natural nos 

Ambientes Web; 

o Recomenda estudantes entre si, de forma que possam estudar e aprender juntos; 

o Faz uso e atualiza o MBTI dos estudantes; 

o Integra os dados distribuídos dos estudantes em uma única base de dados; 

o Utiliza e atualiza as informações contextuais dos estudantes para prover adaptação 

e personalização de conteúdos nos diversos ambientes Web e redes sociais que 

disponibilizam conteúdos de cursos virtuais;  

 Informações Contextuais 

o Armazena informações particulares de cada estudante que serão utilizadas em seu 

benefício na adaptação e personalização de conteúdos e na recomendação de 

atividades e ações por meio do agente inteligente. 

Os dados dos estudantes são atualizados e coletados com base em sua interação com o agente 

inteligente do i-collaboration 3.0, de forma dinâmica. Este processo de coleta e atualização dos dados 

gerados pelos estudantes será detalhado a seguir. 

 

5.5 Representação do Framework 
Um grande desafio no desenvolvimento da criação de ambientes  virtuais de aprendizagem 

distribuídos, além da interoperabilidade entre diferentes ambientes e a consolidação dos dados 

distribuídos na Web, é a adaptação e a personalização dos conteúdos educacionais. Esta personalização e 

adaptação permite que cada estudante tenha suas necessidades atendidas nos ambientes que utiliza para 

adquirir novos conhecimentos de seu curso virtual.  
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Figura 5-4. Arquitetura do framework i-collaboration 3.0 

A arquitetura desenvolvida para atingir os objetivos do i-collaboration 3.0 (Figura 5-4) será 

detalhada a seguir, com base nos requisitos definidos.  

5.5.1 Requisito 1 – Descentralização no acesso aos conteúdos de cursos 
virtuais 

No i-collaboration 3.0, os ambientes Web e as redes sociais que fazem uso do framework são 

identificados como clientes do framework. O cliente (ambiente Web ou rede social) que desejar se 

integrar e utilizar o i-collaboration 3.0 deve implementar uma interface provida pelo framework proposto. 

Após a interface de comunicação do framework ser implementada por um ou mais ambientes Web, uma 

instância do framework, que conta com o agente inteligente do i-collaboration 3.0, o módulo de contexto 

e o módulo MBTI, serão disponibilizados e integrados ao ambiente Web ou rede social, podendo então 

serem utilizados pelos estudantes, conforme apresentado na Figura 5-5.  
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Figura 5-5. Fluxo geral de integração do i-collaboration 3.0 com outros ambientes Web. 

 

A interface provida pelo framework garante a integração e uso do i-collaboration 3.0 com os 

ambientes Web e redes sociais, contudo, o conteúdo a ser disponibilizado para os estudantes deve ser 

produzido e adicionado na base de conhecimentos do framework. Esta ação será detalhada a seguir, ainda 

neste capítulo. 

Como exemplo de integração do i-collaboration 3.0 com diversos outros ambientes Web 

podemos imaginar o seguinte cenário: Um cliente MSN é um programa que se conecta com o MSN na 

forma de um  usuário, com o apoio  de alguma Application Programming Interface (API). Conectar 

significa efetuar login e estar disponível para bate-papo; estar online no MSN. Uma vez que conseguimos 

conectar um programa como um usuário do MSN, podemos interagir com os contatos do MSN. 

Caso este programa receba um texto de um estudante (que tem este programa que acabamos de 

conectar no MSN, como um contato), este programa pode enviar o texto recebido do estudante para o i-

collaboration 3.0, através da interface disponibilizada pelo framework.  O cliente é responsável por 

enviar a resposta recebida do framework para o aluno. O conteúdo de domínio (conhecimento), regras, 

recomendações e aplicação de contexto são definidos no framework. O cliente faz a intermediação entre o 

estudante e o framework. 

Os clientes são diferentes implementações para uma mesma interface. A ideia, com esta 

estratégia, foi disponibilizar uma interface que deve ser implementada por quem desejar ter o framework 
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em seu AVA ou ambiente Web. Esta interface garante a descentralização dos conteúdos de cursos virtuais 

em AVA, ambientes Web e redes sociais. 

5.5.2 Requisito 2 – Interoperabilidade 
Interoperabilidade é a capacidade de um sistema (informatizado ou não) de se comunicar de 

forma transparente (ou o mais próximo disso) com outro sistema (semelhante ou não). Após termos 

identificado uma forma de permitir a integração entre diversos sistemas e ambientes Web com o 

framework proposto, por meio do uso de uma interface de comunicação, nosso segundo desafio na 

concepção do framework foi o de garantir interoperabilidade entre estes diversos sitemas (ou ambientes 

Web).  

As informações disponíveis em cada ambiente Web e/ou rede social são não-estruturadas. Os 

dados dos usuários do Facebook não são acessados diretamente pelo Twitter ou pelo LinkedIn e, possuem 

padrões diferentes de armazenamento e recuperação destes, por exemplo.  Por conta desta limitação, 

durante esta pesquisa decidimos, por meio do uso de um agente inteligente, promover a interoperabilidade 

entre os diferentes ambientes Web e, a consolidação dos dados distribuídos dos estudantes. O agente 

inteligente do i-collaboration 3.0, quando integrado aos mais diversos ambientes Web/redes sociais, é o 

grande responsável pela obtenção e interpretação dos dados dos estudantes. O agente é o elemento 

comum existente em todos os diferentes ambientes Web. Por meio do agente inteligente do i-

collaboration 3.0 conseguimos disseminar conteúdos de maneira descentralizada na Web. 

No i-collaboration 3.0, a interoperabilidade dos dados dos estudantes se fez necessária porque era 

necessário conhecer cada estudante distribuído nos diversos ambientes Web e redes sociais que fazem uso 

do i-collaboration 3.0, a fim de atender às suas necessidades. Independente do ambiente Web ou rede 

social que o estudante escolha para aprender os conteúdos do curso virtual, este deve ser conhecido, 

unicamente, pelo framework. A interoperabiliade entre os ambientes Web e redes sociais integrados com 

o i-collaboration 3.0 permite que um diálogo iniciado no Facebook com o agente inteligente do 

framework, por exemplo, seja continuado de maneira contextualizada no MSN.  

Após termos identificado uma forma de permitir a interoperabilidade entre diversos sistemas e 

ambientes Web com o framework proposto, por meio do uso do agente inteligente, comum a todos os 

ambientes, nosso terceiro desafio na concepção do framework foi o de garantir a consolidação entre os 

diversos dados dos estudantes.  

 

5.5.3 Requisito 3 – Consolidação dos dados distribuídos dos estudantes 
O i-collaboration 3.0 foi modelado para funcionar com um único agente inteligente e com uma 

única base de dados. Esta base de dados única é compartilhada por todos os ambientes Web e redes 

sociais que utilizam o framework (Figura 5-4). A base de dados guarda informações como o id do 

estudante, os ambientes Web e redes sociais que este utiliza para aprender, áreas de interesse, resultados 

de exames realizados, entre outras informações. Quem faz o controle dos dados dos estudantes na base de 

dados única do framework é o agente inteligente disponível neste. 
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A cada interação que os estudantes fazem com o agente inteligente, este insere no banco de dados 

do framework informações destes estudantes como, por exemplo, o ambiente Web que estão interagindo e 

áreas de interesse que estão sendo perguntadas. Estas informações, juntamente com o MBTI, resultados 

de exames e outros dados dos estudantes, serão utilizadas pelo módulo de contexto do framework para 

prover personalizações e adaptações de conteúdos, recomendações de ações, entre outros. 

 Da mesma forma que o i-collaboration 1.0, o framework proposto também faz uso do MBTI. Os 

estudantes são aconselhados pelo agente inteligente, no primeiro contato que realizam com este, a 

responder o teste de personalidades MBTI (detalhes sobre quando e como é aplicado o MBTI, e quanto às 

questões feitas aos estudantes encontram-se disponíveis no Apêndice A). O agente inteligente utiliza este 

teste e os comportamentos dos estudantes nos ambientes (exames realizados, conteúdo estudado, 

interações) para aumentar a qualidade de sua comunicação com cada estudante distribuído na Web. Uma 

vez que o agente insere os dados das interações realizadas com os estudantes no banco de dados do 

framework, o módulo de contexto fica responsável por promover a personalização e a adaptação destes 

conteúdos. A personalização de conteúdos no framework de colaboração inteligente busca enriquecer o 

diálogo do agente inteligente com os estudantes através da análise de seus perfis. Se um estudante tem 

perfil mais prático, o agente inteligente poderá, por exemplo, sugerir desafios e exames à este. Se um 

estudante tem perfil mais teórico, o agente inteligente poderá, dentro da mesma área de interesse do 

estudante, sugerir a leitura de livros e blogs correlatos. A adaptação de conteúdos no framework ocorre 

em função do ambiente Web utilizado pelo estudante. No caso de interações realizadas a partir do 

Twitter, apenas 140 caracteres poderão ser apresentados por vez. O módulo de contexto, detalhado a 

seguir neste capítulo, é o responsável por personalizar e adaptar conteúdos educacionais para atender às 

necessidades dos estudantes.  

Para que o agente inteligente conheça os diferentes estudantes com seus diferentes logins nos 

diferentes ambientes Web, é necessário que os estudantes utilizem comandos especiais durante a 

interação com o agente inteligente. Se um estudante possui um login meunome@hotmail.com no MSN e 

um login @logindiferente no Twitter, a forma que este tem de informar ao agente inteligente seus 

diferentes logins de interação se dá por meio do uso do comando #addEnv. A partir do MSN, o estudante 

pode informar seu login do Twitter simplesmente digitando #addEnv twitter @logindiferente a partir do 

MSN. O agente inteligente se utilizará desta informação, registrada no banco de dados, para consolidar os 

dados deste estudante. O comando #addEnv pode ser utilizado pelos estudantes a partir de qualquer 

ambiente Web para mapear outros logins de interação com o agente inteligente. O estudante poderia fazer 

uma menção ao agente inteligente do framework informando seu login do MSN: #addEnv msn 

meunome@hotmail.com. Todos os comandos serão sempre analisados, interpretados e atualizados no 

módulo de contexto. O módulo de contexto é o principal módulo do framework de colaboração 

inteligente por ser o responsável pela interpretação de todos os dados dos estudantes, armazenados pelo 

agente inteligente.  
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5.5.4 Requisito 4 – Personalização e Adaptação de Conteúdos 
Modelos de contexto representam as informações contextuais que devem ser consideradas em um 

domínio ou aplicação e como essas informações se relacionam ao comportamento do sistema (Vieira et 

al., 2009). 

Para a construção do módulo de contexto do i-collaboration 3.0 seguimos as etapas do processo 

CSS Designer Process sugerido por Vieira e colegas (2009), por conta das limitações apresentadas no 

processo proposto por Dey (2000), discutidas no Capítulo 4.  A utilização das etapas sugeridas pelo CSS 

Designer Process no i-collaboration 3.0 é descrita a seguir. 

[etapa 1] Especificação do Contexto 
Nesta etapa, quatro tarefas devem ser executadas: (i) identificar o foco, (ii) identificar as 

variações de comportamento, (iii) identificar as entidades e elementos contextuais e por fim, (iv) verificar 

a relevância dos elementos contextuais (Vieira et al. 2009). Neste trabalho, estas tarefas foram executadas 

da seguinte maneira: 

 Identificar o foco 
O foco principal do framework é apoiar a aprendizagem distribuída e sensível ao contexto. O 

diagrama da Figura 5-6 nos mostra como o foco está relacionado com os diferentes tipos de usuários e 

seus papéis no sistema. O framework poderá ser utilizado por estudantes e por professores. Os professores 

contribuirão com a disponibilização de conteúdos educacionais e analisarão estatísticas geradas pelo 

agente inteligente (com informações como relatórios individuais de acesso, notas em exames, conteúdos 

mais estudados e conteúdos menos estudados). Os estudantes acessarão os conteúdos educacionais por 

meio de interações realizadas com o agente inteligente do framework. E associado a estes papéis, diversas 

informações destes usuários serão utilizadas no framework para garantir apoio ao contexto, conforme 

apresentado na Figura 5-6.  
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Figura 5-6.  Informações contextuais do i-collaboration 3.0 

  Identificar as variações de comportamento 
As variações do comportamento no i-collaboration 3.0 estão relacionadas à personalização e à 

adaptação do conteúdo fornecido ao estudante, as recomendações feitas pelo agente inteligente e as 

informações geradas para os professores, com base na modificação dos valores de elementos contextuais. 

Para estes tipos de variações foram identificados os seguintes requisitos: 

 R1:Analisar como os elementos contextuais podem alterar a forma como o conteúdo é exibido em 

determinados ambientes; 

Variações: Ambientes (MSN, Twitter, Gtalk, Facebook, ...) e suas limitações; 

 R2: Identificar quais são os elementos contextuais utilizados na personalização do conteúdo para 

um determinado estudante; 

Variações: Tipo de personalidade de cada estudante (MBTI), resultados de exames 

realizados, perguntas feitas ao agente inteligente (áreas de conhecimento); 

 R3: Identificar quais elementos contextuais deverão ser utilizados para que o framework possa vir 

a fazer recomendações e promover colaboração entre os estudantes; 

Variações: Tipo de personalidade de cada estudante (MBTI), resultados de exames 

realizados, perguntas feitas ao agente inteligente (áreas de conhecimento); 
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 R4: Identificar que elementos contextuais poderão ser usados para gerar informações relevantes a 

respeito dos estudantes para os professores; 

Variações: Participação no curso (comunicação com o agente inteligente), resultados dos 

exames realizados, conteúdos mais e menos estudados. 

Os itens citados acima compõem a lista de requisitos de contexto do framework. 

 Identificar as entidades contextuais e os elementos contextuais 
A Figura 5-7 exibe o diagrama com o modelo contextual aqui proposto organizado em duas cores:  

 Vermelho: para os elementos contextuais do domínio da aplicação 

 Amarelo: para os elementos contextuais do framework.  

O idioma inglês foi mantido no diagrama por conta da compatibilidade com a versão 1.0 do i-
collaboration. 

 
 



 

80 
 

 
Figura 5-7. Visão do modelo contextual do i-collaboration 3.0. 

 
As entidades contextuais identificadas foram: Usuário, Ambiente e Perfil Acadêmico. Os 

elementos contextuais identificados, associados às entidades contextuais, foram organizados em dois 

grupos: elementos contextuais do domínio e elementos contextuais do framework. Estas duas categorias e 

seus respectivos elementos contextuais serão descritos a seguir.  

 Elementos contextuais do domínio do sistema 
Elementos contextuais do domínio ajudam a formar o contexto sobre um determinado conteúdo, 

de uma determinada área (por exemplo: conhecimentos sobre computação, conhecimentos sobre 

medicina, conhecimentos sobre nutrição, ...). A seguir descreveremos cada um dos elementos contextuais 

desta categoria. 
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 AIML10 (Usuário, Perfil Acadêmico, Ambiente): Representa o conteúdo a ser ensinado. 

Este conteúdo deve ser adaptado com base no tipo do ambiente utilizado pelo estudante 

para aprender os conteúdos do curso virtual ou personalizado, quando considerado o 

perfil do estudante, e o curso que este está atualmente participando. Um mesmo conteúdo 

deve ser apresentado de maneira distinta para um estudante que interage com o agente 

inteligente através do Twitter (que possui limitação de 140 caracteres em sua resposta), 

em relação à mesma pergunta feita no MSN, que não possui limitações de caracteres 

(Figura 5-4).  

Cada base de conhecimento AIML deve atender os diferentes perfis de personalidade dos 

estudantes (MBTI). Para cada perfil MBTI, um conteúdo em AIML deve ser 

desenvolvido. Desta forma, temos 16 arquivos AIML para cada tipo de personalidade 

definida no MBTI, e que podem ser utilizados estritamente pelo Twitter ou pelos demais 

ambientes (16 AIMLs para o Twitter e 16 AIMLs para os demais ambientes que não 

apresentam limitações de caracteres). Estes AIMLs estão representados na Figura 5-4.  

 Elementos contextuais do framework 
Elementos contextuais do framework são todos aqueles independentes do conteúdo a ser ensinado 

com o apoio do i-collaboration 3.0. A seguir descreveremos os elementos contextuais dessa categoria. 

 MBTI (Usuário): Estes elementos representam o tipo de perfil que o estudante possui no 

sistema. Eles influenciam diretamente a adaptação do conteúdo fornecido ao estudante 

(AIMLs). O MBTI é o teste de personalidades utilizado pelo i-collaboration 3.0 para 

categorizar os estudantes de acordo com suas diferentes personalidades (16 no total).  

 Tipo do ambiente (Ambiente): Utilizado para representar o ambiente utilizado pelo 

estudante. Através deste elemento contextual o sistema pode adaptar o conteúdo (AIML) 

fornecido para melhorar a comunicação com os estudantes.  

 Resultados de exames de um curso (Usuário, Perfil Acadêmico): Este elemento 

representa um resultado de um exame realizado sobre um determinado assunto, contendo 

questões, respostas que o usuário acertou, respostas erradas, etc.  Juntamente com outros 

elementos contextuais (curso, categoria, questão, resposta), representam o conhecimento 

que o estudante possui dentro do framework. 

 Nível de acesso (Usuário): Esse elemento indica qual tipo do usuário que está utilizando 

o framework, se um professor, aluno, etc. Com isso o sistema concebe diferentes 

permissões de acesso. 

                                                        
10 AIML – Artificial Intelligence Markup Language - http://www.alicebot.org/aiml.html 
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Para solicitar exames, para sugerir outros logins em outras ferramentas Web 2.0/redes sociais, e 

para informar conhecimento prévio no curso corrente, Estes comandos também compõem os elementos 

contextuais do sistema (independem do domínio). 

 Verificar a Relevância dos elementos contextuais 
Para avaliar a relevância dos elementos contextuais utilizamos um experimento que será melhor 

definido nas seções seguintes deste trabalho. 

 

Após a tarefa de Especificação do Contexto, a segunda etapa do processo será o projeto de 

gerenciamento de contexto. Esta etapa será detalhada a seguir. 

[etapa 2] Projeto de gerenciamento de contexto 
Esta etapa está dividida em quatro tarefas: (i) especificação da aquisição do contexto, (ii) projeto 

do módulo de aquisição e (iii) projeto do módulo de processamento e de disseminação (Vieira et al., 

2009). 

(i) Especificação da aquisição do contexto 
O i-collaboration 3.0 considera oito fontes de aquisição do contexto, conforme apresentado na 

Figura 5-10 e detalhados a seguir: 

Fontes externas 

1. Tipo do ambiente: O framework identifica o ambiente que o estudante está utilizando 

(Twitter, MSN, GTalk, etc...) e adapta o conteúdo de maneira apropriada. 

2. Perfil do usuário: O estudante informa ao framework o seu perfil MBTI, que será utilizado 

para prover recomendações entre estudantes e personalização de conteúdos. Esta 

informação é relevante no framework para mapear os conteúdos providos para cada 

estudante (AIML).  

3. Informação explícita dos ambientes: os estudantes podem informar ao agente inteligente 

quais os ambientes Web que utilizam para aprender e seus respectivos logins nestes. Essas 

informações integram o elemento contextual de cada usuário. 

4. Realização de um exame: O estudante pode realizar um exame de uma disciplina do curso 

virtual. Esta ação serve de entrada para os elementos contextuais exame, exame do curso, 

questão, questão do exame, resposta, resposta do exame, dificuldade. Esta informação é 

relevante no framework para mapear os conhecimentos de cada estudante. 

5. Informação, partindo do estudante, de qual o curso pretendido: Esta ação serve como 

entrada para saber qual o curso corrente do estudante; ela está relacionada com o elemento 

contextual ‘course’. Esta informação é relevante no framework para mapear as 

necessidades de cada estudante. 
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6. Curso concluído: O estudante pode informar ao agente inteligente do i-collaboration 3.0 

que cursos, dentre os oferecidos com o apoio do framework, ele já cursou e completou. 

Essa ação está relacionada com o elemento contextual ‘course’. Esta informação é 

relevante no framework para mapear os conhecimentos de cada estudante. 

7. Nível de acesso de um usuário: Determinados tipos de usuários podem definir tipos de 

acesso de outros usuários no framework. Esta ação serve como valor para o elemento 

contextual tipo de acesso. 

8. Metadados: Informações providas dentro dos conteúdos  AIML que permitem identificar 

os conteúdos estudados por cada estudante. 

Com estas informações podemos saber com detalhes como são adquiridos os elementos 

contextuais, e quais os mais atualizados (Vieira, 2009). 

(ii) Projeto do módulo de aquisição 
O módulo contextual foi organizado em áreas de interesse para facilitar o entendimento e 

aumentar a produtividade de desenvolvimento (Larman, 2009) do framework. Utilizamos os mesmos 

módulos do framework para mapear os módulos de aquisição do contexto. Na Figura 5-8 são 

apresentados os módulos do framework de colaboração inteligente. 

 
Figura 5-8. Visão dos módulos do modelo contextual do i-collaboration 3.0. 

 
Ao todo são quatro módulos de aquisição de contexto: (a) módulo de requisição ao agente 

inteligente, (b) módulo de acesso, (c) módulo acadêmico e (d) módulo do perfil. Estes módulos serão 

melhor detalhados nas subseções seguintes. 

 Módulo de requisição ao Agente Inteligente 
Este é o principal módulo de obtenção de informações relacionadas a contexto, todos os demais 

módulos de aquisição do contexto se relacionam com este módulo.  
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Este módulo é responsável por analisar uma mensagem enviada pelo estudante, interpretá-la, e 

por decidir se esta é apenas uma mensagem não codificada enviada para o agente inteligente, ou se é 

algum tipo de comando especial suportado pelo framework, a exemplo de: comando para informar o 

MBTI (#MBTI), comando para iniciar um exame (#Exam), comando para informar quais são os 

ambientes que o estudante utiliza (#AddEnv), comando para definir o nível de acesso de um estudante 

(#UserLevel), comando para informar o curso que o aluno já concluiu (#Course) e comando para definir o 

curso que o estudante deseja obter informações (#CurrentCourse). Todas estas ações foram discutidas em 

seções anteriores.  

Este módulo não manipula nenhum elemento contextual diretamente, ao invés disso, repassa 

essas informações para os demais módulos de aquisição de contexto. 

 Módulo de acesso 
Este módulo é responsável por obter informações referentes aos ambientes, coletando dados como 

último ambiente utilizado pelo estudante (pela interação do estudanto com o agente inteligente), a 

freqüência de utilização de um determinado ambiente pelo estudante e informações sobre o tipo de acesso 

do estudante. Este módulo é o responsável por manipular as informações das entidades contextuais 

ambiente e tipo de acesso.  

 Módulo acadêmico 
Este módulo é responsável por adquirir as informações pertinentes aos elementos contextuais: 

exame, curso, categoria, questões, resposta, exame do curso, questão do exame. Estes elementos são 

responsáveis por representar o conhecimento do estudante no i-collaboration.  

 Módulo de perfíl 
É responsável por obter informações referentes ao tipo de perfil do usuário (MBTI, curso que o 

estudante está acompanhando, exames realizados, ...).  

(iii) Projeto do módulo de processamento e disseminação 
Para o processamento dos elementos contextuais e das regras contextuais definidas no i-

collaboration 3.0 foi utilizado o motor de inferência drools11. As regras criadas para o framework são 

apresentadas no Apêndice E. O template das regras do drools é apresentado abaixo: 
 
rule “nome da regra (valor único)” 
when - indica a condição para que a regra seja executada (premissa) 

LHS (Left Hand Side) 
then - indica a consequência da regra 

RHS (Right Hand Side) 
 

Após as etapas de especificação e de projeto de gerenciamento do contexto, a última etapa do 

processo adotado neste trabalho apresenta o projeto de uso do contexto. 

                                                        
11 Drools – http://www.jboss.org/drools 
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[etapa 3] Projeto de uso do contexto 
Apesar do modelo contextual ter sido desenvolvido para dar suporte à adaptação e à 

personalização de conteúdos baseados em perfis de estudantes e no ambiente que utilizam, e para fornecer 

suporte para  professores a respeito dos alunos, neste trabalho será descrito apenas o uso do contexto para 

o primeiro caso, adaptação/personalização do conteúdo.  

Como já discutido, a  adaptação de conteúdos no framework pode ser realizada com base nos 

tipos de ambientes que utilizam, enquanto que a personalização de conteúdos pode ser realizada de 

acordo com os tipos de perfis de estudantes (MBTI) e de acordo com os conteúdos que estes estudam 

(metadados nos conteúdos). O MBTI é informado por cada estudante diretamente ao agente inteligente, 

através do comando #MBTI  Tipo_de_Personalidade ou por meio da realização do teste (Apêndice A) em 

algum ambiente Web. Após ter conhecimento sobre o MBTI do estudante, o agente inteligente se 

comunicará com este através do conteúdo apropriado.  

O agente inteligente utiliza os metadados contidos nos conteúdos produzidos em AIML para 

identificar os conteúdos estudados por cada aluno. Através dos metadados, o agente tem conhecimento 

sobre as áreas de interesse dos estudantes e sobre os conteúdos que foram vistos por cada aluno. A 

execução de exames é outro recurso que o agente inteligente utiliza para identificar o conhecimento de 

cada estudante no ambiente virtual criado. Este conhecimento permite ao agente sugerir conteúdos mais 

apropriados às necessidades de cada estudante.  

Por fim, o ambiente influencia a maneira como cada conteúdo é apresentado. A Figura 5-9 

apresenta em maiores detalhes o fluxo de informações contextuais no framework proposto. 
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Figura 5-9. Fluxo geral de informações contextuais no i-collaboration 3.0. 

 

A seguir, são apresentadas as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do i-

collaboration 3.0. 
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5.6 Especificações Técnicas do Framework 
Como forma de permitir a disponibilização de conteúdos virtuais de modo distribuído (inclusive 

em servidores diferentes) pelos diversos clientes do i-collaboration 3.0, e a consolidação destes dados 

distribuídos, optamos por trabalhar com a arquitetura RMI12, apresentada na Figura 5-4 e em maiores 

detalhes na Figura 5-10.  

 
Figura 5-10. Arquitetura RMI utilizada pelo i-collaboration 3.0. 

  

Nesta arquitetura, os diferentes clientes dos diferentes ambientes (MSN e Twitter, por exemplo) 

podem trabalhar em um ambiente distribuído de computação (múltiplas JVMs). O RMI é responsável 

apenas pela integração entre os diversos ambientes Web e redes sociais distribuídos na internet com o 

framework proposto.  

O cliente (ambiente Web ou rede social) que desejar se integrar e utilizar o i-collaboration 3.0 

deve implementar uma interface provida pelo framework da colaboração inteligente 3.0. Após a interface 

de comunicação do framework ser implementada por um ou mais ambientes Web, uma instância do 

framework, que conta com o agente inteligente do i-collaboration 3.0, o módulo de contexto e o módulo 

MBTI, serão disponibilizados e integradas ao ambiente Web ou rede social, podendo então serem 

utilizados pelos estudantes.  

A interface que os ambientes Web e redes sociais devem implementar para se integrar ao i-

collaboration 3.0 tem a seguinte assinatura: public String getResponse (String receivedText, userId 

String, AmbientType ambientType). Qualquer cliente interessado em utilizar o i-collaboration 3.0 

deve, após realizar o download do framework, utilizar este método, informando o texto do estudante 
                                                        
12 O RMI (Remote Method Invocation) é uma interface de programação que permite a execução de chamadas 
remotas no estilo RPC em aplicações desenvolvidas em Java. É uma das abordagens da plataforma Java para prover 
as funcionalidades de uma plataforma de objetos distribuídos. 
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(primeiro parâmetro - estudante conecta no MSN e faz uma pergunta para o agente inteligente) que 

interagiu com o agente inteligente, a identificação do estudante (segundo parâmetro - e-mail do estudante 

ou login do estudante no ambiente Web/rede social), e o ambiente que o estudante está se comunicando 

com o agente inteligente (terceiro parâmetro - valor que representa os ambientes Web/redes sociais e que 

deve ser obrigatoriamente o MSN, o Twitter, o Facebook ou o Gtalk – que são os ambientes suportados 

nesta versão do framework). O agente inteligente fará o controle das informações providas via interface e 

fornecerá uma resposta como retorno. Esta resposta é personalizada, com base no perfil do estudante e, 

adaptada, com base no ambiente Web ou rede social utilizado pelo aluno. 

Para criar as respostas personalizadas, cada conteúdo AIML deve atender os diferentes perfis de 

personalidade dos estudantes (MBTI). AIML é uma linguagem compatível com XML, bastante simples. 

As tags mais importantes do AIML são: 

     <aiml>: a tag que começa e termina um documento AIML 
     <category>: a tag que marca a "unidade de conhecimento" na base de conhecimento 
     <pattern>: usado para conter um padrão simples que corresponde ao que um usuário pode    
perguntar ou escrever ao agente inteligente 
     <template>: contém a resposta a uma entrada 
 

Há também vinte ou mais tags adicionais frequentemente encontradas em arquivos AIML, e é 

possível criar diversas outras tags próprias chamadas de "predicados personalizados". O AIML possui 

ainda uma tag <that> que apoia o uso de contexto na produção de conteúdos.  

Como forma de tornar o AIML ainda mais poderoso, neste trabalho adotamos o uso de metadados 

integrados ao AIML, de modo a identificar o conteúdo estudado por cada aluno e suas dúvidas, conforme 

apresentado no exemplo abaixo: 
<category> 
 <pattern>MAIN</pattern> 
 <template> 
  <random> 

<li>#content=linguagemc;subcontent=main;time=2;duration=10# Um programa 
em C é formado por várias funções. Quando o programa é executado main é a 
primeira função a ser chamada, assim todo programa deve ter uma função 
main, que também é conhecida como programa principal.</li> 
<li>#content=linguagemc;subcontent=main;time=2;duration=10# Quando o 
programa é executado main é a primeira função a ser chamada, assim todo 
programa deve ter uma função main, que também é conhecida como programa 
principal.</li> 

   </random> 
  </template> 

</category> 
 

Os metadados são utilizados pelo framework para a recomendação e personalização de conteúdos 

com base nos perfis e necessidades de cada estudante. Para identificar as entradas fornecidas pelos 

estudantes (perguntas, interações) com as tags definidas em AIML, utilizamos um interpretador que se 

utiliza de técnicas de “pattern match”13. Isto porque o AIML permite o uso de expressões regulares em 

                                                        
13 Pattern Matching - http://www.pandorabots.com/pandora/pics/wallaceaimltutorial.html 
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suas tags. O interpretador do framework proposto foi desenvolvido em Java e será distribuído sobre 

alguma licença de uso.  
 

5.7 Considerações Finais 
O i-collaboration 3.0 é um framework de colaboração proposto para apoiar a criação de espaços 

virtuais de aprendizagem. O framework tem como diferencial o apoio ao acesso descentralizado de 

conteúdos de cursos virtuais, a facilidade de integração com diferentes ambientes Web e a personalização 

e a adaptação de seus conteúdos com base nos perfis e ambientes Web utilizados pelos estudantes. 

Com a concepção do framework buscamos motivar os estudantes em busca do aprendizado, uma 

vez que, a partir de ambientes Web já conhecidos e frequentemente utilizados por estes, agora os 

estudantes poderão também aprender.  

O i-collaboration 3.0 foi modelado para funcionar de maneira distribuída e sensível ao contexto. 

Durante o seu desenvolvimento seguimos as estapas do processo CSS Designer Process sugerido por 

Vieira e colegas (2009) para a criação de seu módulo de contexto.  

No próximo capítulo deste trabalho apresentaremos um espaço virtual de aprendizagem criado 

com o apoio do i-collaboration 3.0.  
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Capítulo 6  
ESPECIFICAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROTÓTIPO E AVALIAÇÃO DA 
SOLUÇÃO 

 

 
“Loucura é querer resultados diferentes fazendo  

tudo exatamente  igual.” 
 

Albert Einstein 
 

 
Neste capítulo são apresentadas as funcionalidades desenvolvidas no sistema Social Web 

Learning (SWL), um protótipo desenvolvido por meio do uso do framework i-collaboration 3.0. O 

sistema foi integrado com os comunicadores instântaneos MSN e Gtalk e, com o microblogger Twitter 

para a criação de um ambiente virtual de aprendizagem distribuído e sensível ao contexto, cujo objetivo 

foi o de disseminar conteúdos de aprendizagem da disciplina Introdução a Programação I, do curso de 

Ciência da Computação.  

Inicialmente é apresentada uma visão geral do sistema SWL e em seguida são apresentados 

detalhes da implementação das funcionalidades do sistema, evidenciando-se as características mais 

relevantes e descrevendo, resumidamente, as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do Social 

Web Learning. 

Após a apresentação do Sistema SWL, descrevemos o experimento realizado para avaliar o 

framework i-collaboration 3.0, apresentado no capítulo 5, e a hipótese que orienta este trabalho. 

Investigamos a descentralização dos conteúdos de aprendizagem de cursos virtuais e a aprendizagem  

gerada com esta nova forma de interação no processo de aquisição de conhecimento individual dos 

estudantes destes cursos.  

São ainda apresentados a descrição da metodologia aplicada, os aspectos éticos considerados, o 

delineamento experimental, os métodos de investigação utilizados e a análise dos resultados obtidos. 
 
 

  



 

91 
 

6.1 Objetivos do Sistema Social Web Learning (SWL) 
Como visto no capítulo anterior, o principal propósito do framework i-collaboration 3.0 é apoiar 

a criação de ambientes virtuais distribuídos de aprendizagem sensíveis ao contexto na Internet (integrando 

os conteúdos de cursos virtuais com diferentes redes sociais e sites, por exemplo). Estes ambientes  

virtuais de aprendizagem permitirão que os estudantes acessem os conteúdos de aprendizagem de seus 

cursos a partir dos ambientes Web e redes sociais que frequentam habitualmente. 

Como forma de testar o framework proposto e validar seus conceitos associados 

(personalização, adaptação, interoperabilidade e consolidação de dados distribuídos), foi desenvolvido o 

sistema SWL, um protótipo que fez uso do framework i-collaboration 3.0 para disseminar conhecimentos 

da disciplina Introdução a Programação I, da Universidade Católica de Pernambuco. O SWL foi integrado 

aos comunicadores instantâneos MSN e Gtalk e ao microblogger Twitter. A escolha destes ambientes 

Web se deu por conta de suas altas popularidades e pelo grande domínio no uso destes por grande parte 

dos usuários da Internet, bem como pela simplicidade com que seus usuários conseguem interagir entre si. 

O Facebook não foi inicialmente integrado a este sistema por conta do grande número de diferentes 

formas de interação disponibilizadas para os usuários (mural, mensagem inbox, comentário e bate-papo). 

Futuramente, esta rede social também fará parte do SWL. Desta forma, o ambiente virtual de 

aprendizagem criado com o SWL considerou três diferentes ambientes Web. 

O manual de uso e os detalhes de desenvolvimento do Sistema SWL são apresentados em 

etapas, no Apêndice F. 

 

6.2 Avaliação 
 

A hipótese que conduz esta tese trata do aumento da interação dos estudantes de cursos virtuais 

em busca do conhecimento por meio do acesso aos conteúdos de seus cursos de forma personalizada e 

adequada ao contexto, a partir dos ambientes Web e das redes sociais que estão habituados a utilizar. 

Para validarmos esta hipótese, foi realizado um experimento durante 2 meses com alunos do 

primeiro período do curso de ciência da computação da Universidade Católica de Pernambuco. Após o 

experimento, detalhado a seguir neste capítulo, foi realizada uma análise sobre os logs de interação dos 

estudantes com o agente inteligente provido no SWL, sobre o aprendizado destes e sobre as respostas dos 

estudantes ao questionário aplicado. Adicionalmente, através da análise dos logs gerados pelo sistema 

SWL, uma avaliação quanto à corretude dos conteúdos personalizados e adaptados, em acordo com os 

perfis dos estudantes, também foi realizada.  

6.3 Aspectos Éticos 
A questão ética da pesquisa foi uma preocupação dos pesquisadores, especialmente no tocante às 

pessoas que colaboram ou são afetadas por projetos de pesquisa. 

Neste sentido, neste experimento, foram observados os seguintes aspectos: 



 

92 
 

 Antes do início do experimento, os estudantes participantes foram informados, através de uma 

reunião presencial realizada em sala de aula, de que estavam participando de uma pesquisa. Foi 

dito a eles também que a participação era voluntária. Na mesma oportunidade foram discutidos os 

procedimentos que aconteceriam ao longo do experimento; 

 A disponibilidade de tempo dos estudantes participantes do experimento foi respeitada; 

 Ficou garantido o anonimato de todos os estudantes participantes na divulgação dos resultados 

desta pesquisa. 

6.4 Metodologia 
Neste trabalho foi conduzido um experimento com o objetivo de avaliar o framework proposto e 

de validar os conceitos associados ao framework (hipótese). Utilizamos a abordagem 

Goal/Question/Metric (GQM) (Solingen e Berghout, 1999) como apoio para a organização e a elaboração 

do experimento. Como forma de facilitar o entendimento sobre a utilização da abordagem GQM neste 

trabalho, as fases de definição, de planejamento, de coleta de dados e de interpretação foram instanciadas 

com os dados e informações deste trabalho. 

6.4.1 Fases do Experimento 
A definição é a primeira fase onde o experimento é expresso em termos dos problemas e 

objetivos. Esta fase descreve os objetivos, o objeto do estudo, o foco da qualidade, o ponto de vista, e o 

contexto. Como resultado, a fase de definição fornece a direção geral do experimento, o seu escopo e as 

notações preliminares para a avaliação da validade.  

Definição do Experimento 
 

Neste trabalho, a definição dos objetivos (Goals) foi organizada da seguinte maneira: 

 Objetivo global 
Identificar se os estudantes se sentirão incentivados a interagir com o Sistema SWL, desenvolvido 

sobre o framework i-collaboration 3.0, para buscar conteúdos de seus cursos virtuais. 

 
 Objetivo da medição 
1. Medir a interação dos estudantes e o acesso a conteúdos providos pelo SWL. 

2. Identificar como os estudantes avaliam a corretude dos conteúdos personalizados providos nos 

diversos ambientes que foram integrados ao SWL. 

 

 Objetivo do estudo 

Analisar o sistema SWL, que faz uso do i-collaboration 3.0  

Com o propósito de medir se os estudantes se sentirão mais incentivados a interagir com os 

conteúdos de seus cursos virtuais por meio do SWL 

Do ponto de vista dos estudantes  
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No contexto de alunos do 1º período do Curso de Ciência da Computação, da Universidade 

Católica de Pernambuco, da disciplina Introdução a Programação I (IP1). 

 
As questões e métricas (Questions / Metrics) foram organizadas da seguinte maneira: 

 

Questões e Métricas 

 Questão 1: Houve grande interação entre os estudantes e o acesso a conteúdos do curso virtual 

provido no SWL? 

 Métrica: Análise de logs de acesso e participação. Esta métrica será detalhada a seguir neste 

trabalho. 

 Questão 2: Qual a corretude das mensagens personalizadas e adaptadas entre os ambientes Web 

distribuídos que são providas aos estudantes, com base nos perfis destes? 

 Métrica: A corretude das mensagens fornecidas aos estudantes com base em seus perfis e 

necessidades e, ambientes utilizados para aprender. Esta métrica será detalhada a seguir neste 

trabalho. 

Planejamento do Experimento 
 
População e Amostra 

 

A população do experimento foi composta por 65 alunos da disciplina de Introdução a 

Programação I do Curso de Ciência da Computação da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). 

Estes alunos foram escolhidos por utilizarem frequentemente o MSN, o GTalk e o microblogger Twitter.  

Dos 65 alunos existentes na população, 35 alunos foram convidados a utilizar o SWL. Esta 

população foi dividida com a estratégia de podermos comparar os resultados em sala dos estudantes que 

utilizaram o SWL com os resultados dos demais estudantes. Os 65 estudantes cursaram a disciplina de 

Introdução a Programação I no turno da noite da Universidade Católica de Pernambuco, e pertenciam a 

uma mesma sala de aula. Os conteúdos e atividades propostas em sala eram semelhantes a todos os 

estudantes da disciplina, não existindo distinção entre os que utilizariam o SWL. Deste universo 

escolhido, todos os estudantes concordaram em participar do experimento, colaborando com a realização 

desta pesquisa.  

Para o experimento, decidiu-se não realizar pré-testes para identificar o estado atual dos 

estudantes antes de iniciar a intervenção (uso do SWL), uma vez que, por meio de entrevistas,  

identificou-se que nenhum dos estudantes participantes possuía experiência prévia com programação. 

Todos estavam cursando pela primeira vez a disciplina de Introdução a Programação I.  

Os estudantes que não fizeram uso do SWL utilizaram apenas os conteúdos providos em sala de 

aula, a exemplo de: PPTs, listas de exercícios e indicação de livros. Estes estudantes não tiveram o auxílio 

de outras ferramentas ou ambientes educacionais. Fizeram uso dos materiais didáticos comumente 

utilizados na disciplina e compartilhados pelos demais estudantes. 
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Tempo de Realização do Experimento 

O experimento ocorreu durante dois meses (dias corridos). Durante este período, todas as 

interações realizadas entre os estudantes e o agente inteligente do sistema SWL (que foi desenvolvido 

com o apoio do i-collaboration 3.0) foram gravadas  para análise futura. Os ambientes integrados com o 

i-collaboration 3.0 foram  monitorados durante todos os dias, como forma de garantir que o ambiente se 

encontraria disponível para utilização 24h por dia, 7 dias por semana. 

 

Seleção do contexto do estudo experimental 

Nosso estudo supõe o processo off-line porque os alunos não serão entrevistados durante todo o 

tempo do curso, mas apenas ao término do experimento. Os participantes são os estudantes que estão 

realizando o curso criado no SWL. No estudo em questão as interações e a motivação dos alunos são 

caracterizadas durante a resolução do problema real, utilizando as notas e atividades reais da disciplina. 

As notas obtidas e as atividades realizadas durante a disciplina de Introdução a Programação I por parte 

dos alunos que se utilizaram do Sistema SWL são comparadas com a performance dos alunos, da mesma 

sala, que não utilizaram o Sistema SWL, então, o contexto possui o caráter especifico. 

 

Variáveis 
 Variável dependente (1): Interesse dos estudantes em interagir com os conteúdos do curso 

virtual provido em ambientes Web e redes sociais por meio do SWL 

 Variáveis independentes: 

1. Quantidade de interações realizadas entre os estudantes da disciplina Introdução a Programação I 

e o agente inteligente provido no Sistema SWL; 

2. Frequencia de interações realizadas entre os estudantes da disciplina Introdução a Programação I 

e o agente inteligente provido no Sistema SWL; 

3. Tempo de uso do Sistema SWL por parte dos estudantes durante o período de experimentação 

observado; 

A variável dependente 1, referente ao aumento de interação dos estudantes, será avaliada com 

base no número de interações realizadas pelos estudantes, na frequência de interação com o agente 

inteligente provido pelo sistema desenvolvido e no tempo de uso do Sistema SWL. Esta variável será 

quantificada a partir dos questionários dos estudantes e da análise dos logs de interação. 

 

 Variável dependente (2): Corretude das mensagens personalizadas e adaptadas entre os 

ambientes Web distribuídos que são providas aos estudantes, com base em seus perfis e 

ambientes de interação. 

 Variáveis independentes: 
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1. Tipo de Personalidade (MBTI) dos estudantes da disciplina Introdução a Programação I 

(personalização); 

2. Ambiente Web ou rede social utilizada para interagir com o agente inteligente do Sistema SWL 

(adaptação); 

 

A variável dependente 2, referente à corretude dos conteúdos de aprendizagem providos aos 

estudantes, será avaliada com base no questionário MBTI respondido pelos estudantes (apresentado no 

Apêndice C deste trabalho), na cobertura de conteúdos providos na base de conhecimentos do agente 

inteligente e, na análise de logs do sistema (verificar se existiram respostas para as perguntas feitas pelos 

estudantes, se as mensagens providas foram apropriadas a cada perfil de estudante e se foram adaptadas 

corretamente com base nos ambientes Web e redes sociais utilizadas). 

 

Análise quantitativa 

Esta pesquisa pode ser caracterizada pela abordagem do tipo quantitativa, tendo em vista que se 

buscou ao longo da trajetória da pesquisa analisar duas variáveis: uma que se refere às interações dos 

usuários e outra que se refere à corretude da personalização e da adaptação geradas pelo agente 

inteligente, de caráter exploratório e confirmatório.  

Execução da Pesquisa 
O estudo experimental foi realizado em uma única fase, que culminou em indícios sobre a 

validade do framework proposto.  

 
Tarefa 

O objetivo da tarefa – utilização do Sistema SWL –  proposta ao grupo de estudantes 

participantes do experimento, foi a de investigar o aumento na interação destes a partir de um ambiente 

virtual de aprendizagem distribuído e sensível ao contexto. Também foi investigada a corretude na 

personalização e adaptação dos conteúdos providos neste ambiente desenvolvido. 

Foram enviados e-mails com convite de participação na pesquisa e com orientações para a 

realização da tarefa a todos os estudantes que aceitaram participar. Para a realização da tarefa proposta, 

foi solicitado aos estudantes a realização do teste de personalidades MBTI e a interação com o agente 

inteligente do SWL por meio de pelo menos dois dos ambientes Web integrados ao sistema. 

Após o período de uso do Sistema SWL, definido em dois meses, foi apresentado aos 

participantes o questionário da pesquisa. Cada uma das questões permitiu registrar quatro variações 

(graus de intensidade) para as respostas apresentadas: “Concordo Fortemente”, “Concordo”, “Discordo” e 

“Discordo Fortemente”. Adicionalmente foi inserida uma última opção – “Neutro”, para captura dos 

participantes que não desejassem expressar sua opinião, possibilidade viável de ocorrer. O questionário 

está disponível no Apêndice B. 
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Coleta e Análise dos Dados 
Nesta pesquisa, os dados coletados foram provenientes da análise quantitativa das respostas ao 

questionário proposto aos estudantes participantes do experimento e também pela  análise aos logs do 

Sistema SWL. O questionário foi aplicado após o período de utilização do Sistema SWL. Os logs 

consideraram os dados produzidos pelos estudantes ao longo do experimento. Nos logs, informações 

como login de cada estudante nos diferentes ambientes Web integrados ao SWL, perfil MBTI do 

estudante, conteúdos estudados, frequência na interação entre o estudante e o agente inteligente do SWL, 

dia e horário de cada interação realizada com o agente inteligente do SWL, informações quanto a 

integração de ambientes providos no SWL, entre outras eram armazenadas para análises futuras. Os dados 

dos estudantes eram armazenados nos logs do SWL sempre que um estudante se comunicava com o 

agente inteligente do SWL, fosse esta comunicação realizada através de comandos (#) ou de linguagem 

natural. 

Para a análise das informações coletadas utilizamos em apoio o software Microsoft Excel 2007. 

Os dados identificados por meio da análise realizada nos logs do Sistema SWL são apresentados a seguir. 

Dos 35 estudantes convidados a utilizar o SWL, 29 interagiram com o agente inteligente disponível no 

Sistema SWL. Os demais optaram por não utilizar o sistema, por decisões pessoais.  

Conforme apresentado na Figura 6-1, todos os estudantes envolvidos no experimento utilizaram o 

MSN como ambiente educacional, 14 interagiram com o Sistema SWL por meio do Gtalk e 7 buscaram 

aprender por meio do Twitter. Estes dados foram observados e analisados por meio de informações 

providas no banco de dados e nos logs do sistema. Cada estudante, ao fazer uso do Sistema SWL, teve 

que se cadastrar, através do MSN, do Gtalk ou do Twitter, no sistema. 

 
Figura 6-1. Ambientes Web utilizados durante o experimento 

 

Os estudantes foram instruídos e recomendados a responder o teste de personalidades MBTI 

provido no Sistema SWL, contudo esta escolha não era obrigatória e não inviabilizava o acesso destes ao 

ambiente educacional. O teste de personalidades MBTI serve como entrada para o agente inteligente do 
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Sistema SWL lidar de maneira diferenciada com cada estudante, baseado em seu perfil. Por meio do 

MBTI, o agente inteligente decide quanto a melhor maneira de interagir com cada estudante.  

Entre os estudantes participantes, apenas 18 responderam ao teste de personalidades, tendo estes 

sido classificados entre 8 dos 16 tipos de personalidade suportados. Para cada personalidade de estudante 

observada, validamos, por meio de análises ao log do Sistema SWL, que cem por cento (100%) das 

mensagens providas pelo agente inteligente do SWL corresponderam aos diferentes perfis observados. 

Por meio dos logs, analisados durante um período de aproximadamente um mês, foi possível se verificar 

que os conteúdos desenvolvidos para o Sistema SWL foram apresentados aos estudantes de maneira 

apropriada; ou seja, cada um dos conteúdos produzidos para os diferentes perfis do MBTI foram 

destinados aos estudantes de perfil relacionado. Durante esta análise, identificamos cada um dos 18 

estudantes que responderam ao MBTI e validamos, uma a uma, cada interação realizada entre cada um 

destes estudantes e o agente inteligente provido no MSN, no Gtalk e no Twitter por meio do Sistema 

SWL. Mais de 800 interações, realizadas entre os estudantes que responderam ao teste de personalidades 

MBTI e o agente inteligente do Sistema SWL, no MSN, no Gtalk e no Twitter, foram observadas e 

validadas. Esta verificação foi realizada de maneira manual. Um trecho de log que apresenta a informação 

sobre o MBTI de cada estudante, através de uma interação realizada, é apresentado abaixo: 

 O estudante “agogear”, ao interagir com o agente inteligente do SWL, foi identificado como 

estudante de perfil ESTP (conforme já discutido neste trabalho e apresentado em detalhes no 

Apêndice A). Este usuário foi identificado com este perfil porque, anteriormente, já havia 

respondido ao teste de personalidades MBTI. No momento da interação entre o estudante e o 

agente inteligente do SWL, o agente consulta as informações consolidadas do estudante na 

base de dados disponível no i-collaboration 3.0 (Figura 6-2). 

 
Figura 6-2. Trecho de log do Sistema SWL: identificação do perfil MBTI do estudante 

 

 Ciente do perfil do estudante, o agente inteligente processa a entrada fornecida e busca uma 

resposta no conjunto de AIMLs disponíveis para o perfil do usuário (Figura 6-3). 
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Figura 6-3. Trecho de log do Sistema SWL: mapeamento do AIML com o perfil  

MBTI do estudante 

 

Estas informações do log foram ainda validadas com outras duas informações contidas no banco 

de dados do sistema: perfil do estudante e ambientes que este utilizava para realizar interações. As 

adaptações de conteúdos providas no ambiente Twitter também foram validadas desta maneira. 

Os 11 estudantes que não responderam ao teste de personalidades foram verificados da mesma 

maneira, em um perfil geral, sem personalização de conteúdos.  Por meio de análises ao log, 

identificamos se os conteúdos providos a partir de suas interações foram apropriados ao perfil default. 

Um trecho de log que apresenta interações realizadas entre estudantes de perfil default e o agente 

inteligente do Sistema SWL é apresentado e comentado a seguir (Figura 6-4). 

  



 

99 

 
Figura 6-4. Trecho de log do Sistema SWL: mapeamento do AIML default  

 

No exemplo de log apresentado acima podemos identificar que o estudante “cyuser”, possui perfil 

“default”  e interagiu com o agente inteligente do Sistema SWL através do Gtalk. O log apresenta ainda o 

conteúdo (arquivo AIML) que foi utilizado para prover resposta a estudante.  Para este perfil de 

estudantes (default), também observamos 100% (cem por cento) de corretude na apresentação dos 

conteúdos pelo agente.Todos os estudantes de perfil default, estudantes que não responderam ao teste de 

personalidades MBTI, receberam os conteúdos desenvolvidos adequados à seu perfil. Através da análise 

dos logs do sistema, conseguimos analisar a corretude das mensagens personalizadas e adaptadas entre os 

ambientes Web distribuídos que foram providas aos estudantes, com base em seus perfis MBTI. Os perfis 

MBTI observados são apresentados na Figura 6-5. 

 

 
Figura 6-5. Perfis MBTI observados 
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Após analisar e validar a personalização de conteúdos no Sistema SWL, analisamos a 

interoperabilidade provida entre os ambientes educacionais disponibilizados. Neste caso, estávamos 

interessados em identificar se um mesmo estudante que interagiu com o agente inteligente do Sistema 

SWL por meio do MSN, do Gtalk e do Twitter era identificado unicamente. No início do experimento, 

todos os estudantes foram informados, por meio de reunião presencial realizada em sala de aula, quanto o 

suporte a esta funcionalidade. As instruções para a criação do espaço virtual de aprendizagem eram ainda 

reforçadas pelo agente inteligente no momento de cadastro de cada estudante com o Sistema SWL, 

conforme apresentado na Figura 6-6. 

 
Figura 6-6. Primeira interação realizada com o agente inteligente do Sistema SWL 

 

No exemplo apresentado na Figura 6-6, o Twitter não foi citado como exemplo de ambiente a ser 

integrado. Esta mensagem era aleatória e para cada estudante poderia se apresentar de maneira diferente. 

Contudo, todos os estudantes foram informados sobre todos os ambientes disponíveis ao longo do 

experimento. A utilização do comando ‘ajuda’ também instruía os estudantes na integração dos 

ambientes. 

Apesar das instruções, 11 estudantes optaram por interoperacionalizar seus ambientes e 

consolidar seus dados distribuídos entre o MSN, o Gtalk e o Twitter. Conforme análise realizada nos logs 

do sistema, estes 11 estudantes também responderam ao teste de personalidades MBTI, tendo estes 

utilizado todas as funcionalidades do sistema. 

 A interoperabilidade entre os ambientes foi observada por meio da análise de logs e do banco de 

dados do Sistema SWL. Ao se cadastrar em um ambiente e informar os demais ambientes que está 

utilizando para aprender com auxílio do Sistema SWL, os dados de cada estudante são inseridos no banco 
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de dados do sistema. Estes dados são utilizados pelo agente inteligente que, ciente de cada estudante e de 

seus diferentes logins nos ambientes que este utiliza, personaliza conteúdos e considera o contexto destes 

de maneira distribuída.  

Por meio da Figura 6-7, observamos que o agente inteligente responde uma pergunta sobre o tipo 

de dado “int” em C, e ao perceber que o estudante continua com dúvidas sobre inteiros, a partir de outro 

ambiente Web, questiona o estudante se este realmente está interessado mais uma vez sobre o conteúdo 

INT. Através da análise de logs e do banco de dados do sistema, validamos as informações de todos os 

estudantes que integraram seus ambientes. Verificamos cada interação realizada por cada um destes 

estudantes e se o agente os identificou corretamente de maneira distribuída. 100% (cem por cento) dos 

casos investigados consideraram o contexto de uso dos estudantes. Para chegar a esta conclusão e a este 

número, todos os logs do sistema foram avaliados de maneira manual. Para cada um dos 11 estudantes 

que integraram seus ambientes, todas as interações realizadas foram validadas.  

Um problema observado e identificado durante o experimento e que teve que ser corrigido 

durante o processo de utilização do sistema ocorreu quando cenários semelhantes ao apresentado no log 

acima ocorriam. Uma vez que uma informação contextual sobre um estudante fosse adicionada ao banco 

de dados do sistema (muitas perguntas sobre um mesmo tema, por exemplo), esta não era removida. Este 

problema fez com que, durante algum tempo, um determinado estudante não mais conseguisse perguntar 

sobre aquele tema. Uma vez detectado este problema, este foi corrigido e informado aos participantes. 

 

 
 Figura 6-7. Trecho de log do Sistema SWL: interoperabilidade e contexto  
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Após a  análise quanto a corretude do sistema na personalização e na adaptação de mensagens 

providas aos estudantes, com base em seus perfis, verificamos a interação destes com o agente inteligente 

do SWL, em busca do aprendizado. Ainda por meio de análises realizadas no log do SWL, identificamos 

que o tempo médio de utilização do sistema foi de 28 dias, considerando os 29 estudantes participantes. O 

estudante que mais utilizou o sistema interagiu com o agente inteligente por 44 dias, enquanto que o que 

menos interagiu com o agente inteligente utilizou o sistema por apenas 5 dias. A frequência média dos 

estudantes no Sistema SWL foi de 4 dias de interação por semana. Consideramos que o número de 

interações realizadas entre os estudantes e o Sistema SWL durante o período do experimento foi elevado, 

uma vez que a média de interação foi de quase um mês entre os participantes. Os estudantes se 

mantiveram motivados em utilizar o sistema ao longo do experimento. 

Entre todas as interações realizadas durante o experimento: 

 39.6% destas foram relacionadas a conteúdos do curso virtual 

o Questionamentos sobre conteúdos, livros, links, realização de exames 

 54.2% foram relacionadas a entretenimento  

o Perguntas sobre o agente, seus gostos particulares e opiniões. 

  6.2% relacionadas a dúvidas quanto ao uso do sistema 

o Como integrar ambientes, como responder ao MBTI, entre outras. 

 Todas as interações verificadas foram realizadas entre os estudantes e o agente inteligente do 

SWL. Consideramos que o interesse dos estudantes em acessar conteúdos do curso virtual por meio do 

SWL foi relevante. A corretude das mensagens adaptadas e personalizadas para os diferentes perfis de 

estudantes e o fato do agente inteligente conhecer um mesmo estudante em diferentes ambientes Web, 

contribuíram para a elevada interação dos estudantes com o sistema.  

Apesar de mais da metade das interações entre os estudantes e o agente inteligente do SWL terem 

sido relacionadas a conteúdos informais, estes dados apontam indícios de que o agente inteligente 

motivou os estudantes no ambiente, uma vez que, mesmo quando não buscaram novos conhecimentos, 

estes interagiram com o sistema. A interação existiu mesmo em períodos onde os alunos não tinham 

provas ou atividades para realizar. 

Após a análise dos dados disponíveis no banco de dados do sistema e nos arquivos de log, as 

notas obtidas pelos 29 estudantes participantes do experimento, na primeira avaliação da disciplina, foram 

comparadas às notas dos demais estudantes não participantes. Esta estratégia teve como objetivo verificar 

se o SWL havia contribuído para o aprendizado dos estudantes após o acesso aos conteúdos da disciplina 

Introdução a Programação I no Sistema SWL. 

Dos 65 estudantes acompanhados, 25 tiraram notas iguais ou acima da média da instituição (5.0), 

enquanto que 40 tiraram notas abaixo da média. Dos 25 alunos que tiveram notas iguais ou acimas da 

média, 17 utilizaram o Sistema SWL como apoio ao aprendizado. Dos 17 alunos que utilizaram o sistema 

e tiveram notas iguais ou acima da média, 9 utilizaram o sistema de maneira completa, tendo respondido 

ao MBTI e integrado todos os ambientes disponíveis no experimento. Estes 9 estudantes tiveram uma 

frequência média de interação de 3 dias na semana com o agente inteligente do SWL durante os 2 meses 
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do experimento. A média aritmética dos alunos que utilizaram o Sistema SWL ficou em 4.14, enquanto 

que a média aritmética geral dos alunos que não utilizaram o Sistema SWL ficou em 3.37. Como os 

estudantes que não utilizaram o SWL não tinham auxílio de outras ferramentas ou recursos, é possível 

afirmar que os alunos que utilizaram o SWL aprenderam mais por terem mais acesso aos conteúdos de 

sala e assistência no esclarecimento de suas dúvidas, devido a flexibilidade de tempo e espaço ocasianada 

pelo SWL.  

Por fim, os questionários que foram aplicados após o experimento com os estudantes que 

utilizaram o SWL, foram avaliados. Dos 29 estudantes que utilizaram o Sistema SWL, 25 responderam ao 

questionário. Os dados consolidados dos questionários são apresentados e discutidos abaixo. 

A primeira parte do questionário, apresentado no Apêndice B, consistiu em coletar informações 

sobre o perfil dos estudantes participantes. A média de idade observada foi de 21 anos, sendo 21 

estudantes do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Todos eram estudantes de graduação. Deste total, 

apenas 8 tiveram experiências prévias com ambientes virtuais educacionais. 

A segunda parte do questionário consistiu de questões avaliativas sobre o Sistema SWL. A 

consolidação dos dados é apresentada no próprio questionário, conforme Quadro 6-1, abaixo. 

  



 

104 
 

Quadro 6-1. Consolidação das respostas dos estudantes do Sistema SWL 
 

AFIRMAÇÃO 
CONCORDO 

FORTEMENTE 
 

CONCORDO 
 

NEUTRO 
 

DISCORDO 
DISCORDO  

FORTEMENTE 
 
1. O SISTEMA AUXILIA O 
APRENDIZADO EM INTRODUÇÃO A 
PROGRAMAÇÃO I 
 

 
 
 

20 

 
 
 

 5 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
2. O SISTEMA É FÁCIL DE 
UTILIZAR 
 

 
 

20 

 
 

5 
 
 

 
 

 
 

 
3. EU CONHEÇO TODAS OS 
AMBIENTES A QUE O I-
COLLABORATION 3.0 FOI 
INTEGRADO NA INTERNET (MSN, 
GTALK E TWITTER) 
 

 
 

25 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. AS MENSAGENS DE SEU CHICO 
FORAM MOTIVADORAS 
 

 
 

5 
 

 
 

17 

 
 

3 
 

 
 

 

 
5. EU ME INTERESSEI EM 
VERIFICAR O QUE SEU CHICO 
ESTAVA ME DIZENDO 
 

 
 

22 
 
 

2 
 
 

1 
 

 
 

 

 
6. A PARTICIPAÇÃO DE SEU 
CHICO NOS AMBIENTES  MSN, 
GTALK E TWITTER CONTRIBUIU 
PARA O MEU APRENDIZADO 
 

 
 
 

7 

 
 
 

9 

 
 
 

9 

 
 

 

 
 

 

 
7. EU CONSEGUI ME COMUNICAR 
E APRENDER COM SEU CHICO 
NOS DIFERENTES AMBIENTES DA 
INTERNET (GTALK, MSN e 
TWITTER) 
 

 
 

10 
 
 

11 
 
 

4 
 

 
 

 

 
8. A PRESENÇA DE SEU CHICO ME 
FEZ ME SENTIR MENOS SOZINHO 
PARA APRENDER 

 
 

2 
 
 

10 
 
 

13 
 

 
 

 

 
9. MINHA PARTICIPAÇÃO FOI 
GRANDE DURANTE TODA A 
REALIZAÇÃO DO CURSO APOIADO 
PELO I-COLLABORATION 3.0 

 
 

5 
 
 

6 
 
 

3 
 

 

11 
 

 

 

Após analisar cada um dos itens do questionário, verificamos que para os estudantes, o Sistema 

SWL auxiliou no aprendizado da disciplina Introdução a Programação I e que se apresentou de maneira 

fácil em seu uso. Todos os estudantes que responderam ao questionário afirmaram conhecer os ambientes 

Web integrados ao SWL (MSN, Gtalk e Twitter). Apesar de apenas 8 estudantes afirmarem ter tido 

experiências prévias com ambientes educacionais virtuais, isto não determinou o sucesso no entendimento 

e uso do Sistema SWL. Para a grande maioria dos estudantes, as mensagens providas pelo agente 

inteligente do sistema foram motivadoras e despertaram interesse. Apesar de parte dos estudantes ter 

afirmado que não teve participação grande durante todo o experimento, a grande maioria afirmou que 

conseguiu se comunicar com o agente inteligente do sistema. 

Os participantes puderam ainda registrar suas críticas e sugestões sobre o trabalho. Abaixo 

listamos alguns dos comentários obtidos.   
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 Pontos positivos 

o “Seu Chico é engraçado. Eu gosto de falar com ele”. 
o “Seu Chico é muito interessante. Muito bom poder perguntar a um agente 

inteligente no Twitter. Nunca tinha visto isso. Parabéns.”. 
o “Para mim foi muito bom aprender pelo messenger. Eu conseguia falar com ele 

mesmo estando no estágio”. 

 Pontos de melhoria 

o “Quando falei olá pra iniciar a conversa ele demorou muuuuuito pra responder, ai eu 
coloquei uma pergunta e só então apareceu a msg inicial. Que ele tb demorou para 
entender a resposta. Mas depois respondeu minhas perguntas super bem.  

o  “Seria interessante disponibilizar uma forma do próprio chatterbot (Seu Chico) 
aprender com a gente” 

Os resultados do questionário e das análises de log, dos dados do banco de dados e das 

comparações realizadas após a primeira avaliação realizada na disciplina indicam que o Sistema SWL 

atendeu às expectativas dos estudantes. Após 2 meses de utilização do sistema, observamos o satisfatório 

interesse dos estudantes em aprender por meio da interação entre estes e o Sistema SWL.  

6.5 Considerações Finais 
Neste capítulo, foram apresentadas todas as nuances de especificação e desenvolvimento do 

sistema proposto neste trabalho – Social Web Learning (SWL) e detalhes da avaliação da solução. Este 

sistema, cujo objetivo é a disseminação de conteúdos da disciplina Introdução a Programação I em 

diversos espaços virtuais, foi desenvolvido com o apoio do i-collaboration 3.0. 

Através de um processo definido em três etapas, este capítulo mostrou ser viável o 

desenvolvimento de sistemas que utilizam e se integram com diversos diferentes ambientes Web para a 

criação de espaços virtuais de aprendizagem. O sistema é um composto do framework de colaboração 

inteligente com diversos clientes Web que enviam dados e recebem informações pela rede. Esta 

comunicação e integração facilitada se dá por meio de uma abstração realizada na arquitetura proposta no 

framework, permitindo que cada cliente se preocupe apenas em enviar questões e obter respostas. 

Foi apresentado ainda o experimento utilizado como forma de avaliar resultados sobre o 

framework i-collaboration 3.0. O framework proposto foi avaliado através da análise de logs do sistema, 

da comparação realizada entre as notas obtidas por parte da população que utilizou o SWL com parte dos 

estudantes que não utilizou o sistema e por meio da aplicação de um questionário. 

As análises confirmatórias da hipótese indicaram viabilidade da hipótese. Os resultados 

apresentam boas perspectivas para este trabalho. Sendo assim, este estudo apontou para a necessária 

continuação da investigação do tema desta tese, uma vez que utilizar um mecanismo de interação 

distribuído e sensível ao contexto para a aquisição de conhecimentos  é um assunto muito rico para 

exploração de novas possibilidades educacionais. 

No próximo capítulo, as contribuições e limitações do framework i-collaboration 3.0 serão 

apresentadas, assim como as sugestões para trabalhos futuros. 
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Capítulo 7  
CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHOS FUTUROS 
 

“O que sabemos é uma gota. O que ignoramos é um oceano.” 
 

Isaac Newton 
 
 
Neste capítulo, é apresentado o resumo da pesquisa descrita nessa tese, explicitando as suas contribuições, 

problemas encontrados ao longo do desenvolvimento e sugestões para trabalhos futuros. 
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7.1 Resumo do trabalho 
Com o mercado se tornando cada vez mais qualificado e competitivo, o número de pessoas que 

buscam se capacitar e adquirir novos conhecimentos tem aumentado. A cada ano, a busca por 

profissionais com treinamentos, cursos e especializações têm crescido nas empresas. Isto também implica 

que  cada vez mais pessoas são submetidas a treinamentos com o objetivo de agregar mais valor às 

empresas. Com o apoio do uso de computadores a EAD passou a ser identificada como forte aliada no 

ensino e aprendizagem de profissionais e estudantes, sendo utilizada como forma de incentivar ainda mais 

a busca pelo conhecimento e qualificação entre estes. 

Pela flexibilidade de tempo e espaço que a EAD proporciona, a cada ano novos ambientes 

virtuais educacionais surgem no Brasil e no mundo. Conforme discutido, apesar de inovações 

tecnológicas e do maior uso destes ambientes, pouco se tem visto e percebido como diferencial entre os 

ambientes novos e os já tradicionalmente utilizados. Apesar de diferentes interfaces, designs modernos e 

ferramentas colaborativas novas, tanto os AVA novos quanto os antigos continuam a se apresentar de 

maneira semelhante, tratando todos os usuários de maneira igual e centralizando a informação (conteúdos 

educacionais) em um único local. Não existe de fato um tratamento único e diferenciado para cada 

estudante, ou seja, na maioria das vezes não há preocupação dos projetistas dos sistemas de entender as 

necessidades particulares de cada usuário e atendê-las conforme suas particularidades. Por conta deste 

tratamento impessoal e da centralização de conteúdos, que contribui para a desmotivação dos alunos que 

buscam aprender virtualmente, as taxas de evasão nestes AVA têm se mantido altas. 

Assim, buscamos, com a pesquisa descrita neste trabalho, identificar na criação de ambientes 

virtuais distribuídos de aprendizagem e sensíveis ao contexto, uma solução inovadora para tais problemas, 

atribuindo novas competências aos já conhecidos agentes inteligentes utilizados como apoio no processo 

educacional. Através da proposta do framework i-collaboration 3.0, buscamos apoiar a criação de 

ambientes virtuais distribuídos de aprendizagem e sensíveis ao contexto. Estes espaços virtuais de 

aprendizagem permitem que os estudantes acessem os conteúdos de aprendizagem de seus cursos a partir 

das plataformas/redes sociais que frequentam  habitualmente. Estes conteúdos devem ainda ser acessados 

de maneira personalizada e adaptada, para atender as necessidades particulares de cada estudante. 

Neste trabalho, como forma de validar o framework proposto, conseguimos ainda modelar, 

implementar e realizar experimento sobre o sistema SWL, feito com apoio do i-collaboration 3.0. 
 

7.2 Contribuições da tese 
Os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem permitem aos estudantes uma nova forma de 

aprendizado. Aprender virtualmente precisa ser encarado como uma atividade motivadora, onde os 

estudantes, sujeitos ativos em seu processo de aprendizado, utilizam-se da flexibilidade de tempo e de 

espaço para buscar conhecimento sob as mais diversas formas digitais disponíveis. Através do uso do i-

collaboration 3.0, neste trabalho buscou-se uma contribuição de solução para os problemas encontrados 

nos AVA que têm tornado difícil o aprendizado descentralizado, adaptado e personalizado de estudantes.  
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As contribuições obtidas com esta tese incluem:  
 Especificação,  modelagem e implementação do framework i-collaboration 3.0; 

 Especificação,  modelagem e implementação do agente inteligente utilizado no i-collaboration 

3.0; 

 Especificação, modelagem e implementação do módulo de contexto do framework i-

collaboration 3.0; 

 Especificação, modelagem e implementação do Sistema SWL, desenvolvido sobre o framework 

proposto; 

 Apoio à criação de ambientes virtuais distribuídos de aprendizagem e sensíveis ao contexto 

 Apoio à personalização dos conteúdos dentro e fora dos AVA; 

 Apoio à adaptação de conteúdos com base no ambiente Web/rede social utilizado 

pelo estudante; 

 Apoio à interoperabilidade entre diferentes ambientes Web 

 Espaço virtual sensível ao contexto; 

 Dados dos estudantes distribuídos e integrados; 

 Publicação de Artigos 

 1 artigo completo publicado em periódico nacional, 2 capítulos de livros publicados 

em conferências internacionais, 3 trabalhos completos publicados em anais de 

congressos nacionais e internacionais e 1 resumo publicado em anal de congresso 

internacional. 

7.3 Dificuldades e limitações encontradas 
Ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, foram encontradas diversas dificuldades. Após 

muitas pesquisas e discussões, decidimos utilizar um agente inteligente para viabilizar a 

interoperabilidade entre os diferentes ambientes Web (uma vez que os dados não são estruturados).  A 

viabilização da personalização e da adaptação dos conteúdos também foi desafiadora. A forma como o 

conteúdo deveria ser produzido para garantir sua personalização e adaptação levou bastante tempo até ser 

definida. A preocupação em garantir que o conteúdo educacional pudesse ser produzido de maneira 

independente das regras de negócio dos sistemas e de maneira menos técnica possível foi um desafio 

constante durante este trabalho. 

Outro fator de dificuldade foi contemplar, dentro do framework proposto, a consolidação dos 

dados distribuídos dos estudantes. Estes dados serviram para tornar o ambiente virtual de aprendizagem 

sensível ao contexto. A modelagem do banco de dados exigiu bastante pesquisa e tempo.  

Por conta dos diversos desafios encontrados durante a modelagem do i-collaboration 3.0, não 

pudemos contemplar no Sistema SWL a promoção da colaboração entre estudantes. Por conta da falta de 

tempo, o módulo de recomendação de estudantes não foi desenvolvido e testado. 
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Diante das dificuldades e limitações encontradas ao longo do percurso do desenvolvimento e a 

fim de não se estender o tempo e o escopo desta tese, não foi possível realizar novos experimentos e 

análises que focassem todos os requisitos do framework, ou ainda ampliar o que foi realizado.  

7.4 Trabalhos futuros 
A modelagem do i-collaboration 3.0 foi realizada com escopo reduzido, de maneira a tornar 

possível sua especificação e o desenvolvimento de um protótipo que se utilizasse deste no período 

proposto pela pesquisa. Dessa forma, algumas restrições se fizeram necessárias como forma de viabilizar 

o trabalho. Abaixo segue detalhamento de algumas possíveis extensões do framework proposto: 

 

 Tornar o agente inteligente colaborativo. Como o agente inteligente faz a leitura de suas 

regras dentro de arquivos *.aiml, e não em um banco de dados, tornou-se ainda mais 

difícil criar uma interface e um controle sobre possíveis alterações e sugestões realizadas 

por usuários nos diálogos com o agente. A idéia é que cada usuário possa inserir 

conteúdos na base de conhecimento do agente inteligente. Futuramente, este agente 

inteligente pode vir a ser um projeto open source, onde qualquer pessoa poderá fazer seu 

download na internet, e consequentemente criar sua base de conhecimentos para um 

domínio específico de seu interesse. Dessa forma, o agente inteligente do framework 

proposto poderá ser utilizado em diversos ambientes e por diversas pessoas em todo o 

mundo; 

 Desenvolver uma versão do framework de colaboração inteligente 3.0 como plug-in para 

o Moodle. Conforme apresentado neste trabalho, o Moodle se apresenta como um dos 

ambientes virtuais educacionais mais utilizados no mundo. O framework de colaboração 

inteligente 3.0 poderia ser implementado como um plug-in do Moodle, de modo a ser 

utilizado em grande escala internacional. A vantagem em se desenvolver um plug-in é a 

capacidade que este tem de se acoplar e desacoplar facilmente à plataforma em questão, 

tornando o uso do framework acessível a todos; 

 Integrar o Facebook e o GMail ao Sistema SWL; 

 Desenvolver o módulo de recomendação de estudantes no framework. Desta forma, o 

agente inteligente poderá promover a colaboração entre estudantes 

o estudante que aprende via MSN poderá ser recomendado a um aluno que interage 

com o agente inteligente do framework através do Twitter, por exemplo, baseado 

na compatibilidade de perfis que apresentam; 

 Desenvolver módulos de melhoria do processamento da linguagem natural do agente 

o Módulos 

 Tokenization: Quebrar as frases em tokens 

 Stemmer: Resolver inflexões gramaticais 
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 POS tagger: Receber os tokens e classificá-los como um nome, verbo, 

adjetivo, outros 

 Normalização do Texto: Converter simbolos, abreviações e digitos 

(tempo, data, numerais) 

 Inflection Generation: Receber uma palavra na sua forma base e gerar a 

forma flexionada de forma adequada (gênero, número, tempo verbal, 

etc.) 

 Estender o framework para se integrar também com dispositivos móveis (smartphones e 

tablets); 

 Explorar novas estratégias de ensino e outros modelos de personalidade; 

 Investigar o framework para outros domínios e de maneira mais prolongada. 

 

7.5 Considerações finais 
Os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem permitem aos estudantes uma nova forma de 

aprendizado. Aprender virtualmente precisa ser encarado como uma atividade motivadora, onde os 

estudantes, sujeitos ativos em seu processo de aprendizado, utilizam-se da flexibilidade de tempo e de 

espaço para buscar conhecimento sob as mais diversas formas digitais disponíveis. Neste contexto, o uso 

de ambientes virtuais de aprendizagem distribuídos e sensíveis ao contexto apresentam-se como 

diferencial para tornar o aprendizado virtual mais interessante. 

Através da proposta do i-collaboration 3.0, neste trabalho apresentou-se uma contribuição para os 

problemas de desmotivação que tem tornado difícil o uso dos AVA por seus participantes, dando-lhes um 

incentivo a mais no processo educativo. Buscou-se ainda oferecer aos estudantes uma condição mais 

social no meio virtual, fornecendo-lhes distribuição e personalização de conteúdos educacionais a partir 

de diversos ambientes Web que já estão acostumados a utilizar. 

Os resultados obtidos através do experimento realizado sugerem que a aplicação do framework no 

Sistema SWL pode contribuir para o maior interesse dos estudantes na busca do conhecimento. O 

framework deve ser mais testado e utilizado como forma de assegurar a qualidade dos resultados obtidos 

até o momento. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
MBTI APLICADO NO I-
COLLABORATION 3.0 

 

 
O teste de personalidades MBTI é apresentado ao estudante pelo agente inteligente do i-collaboration  

3.0, na primeira interação entre estes. O estudante pode responder as quatro questões (apresentadas 
abaixo), a partir de qualquer ambiente Web ou rede social que estiver utilizando para aprender. 
Detalhes sobre o teste personalidades são apresentados a seguir. 
 
Cadastro de personalidade 
Descubra seu tipo de personalidade  
Analise nas 4 questões abaixo qual dos dois conjuntos de características definem as suas 
PREFERÊNCIAS, o que você gosta de ser ou fazer, em situações diversas do seu dia-a-dia. Marque o 
lado da escala em que você mais se inclina (no GERAL).  
 
 
1. Como você interage com o mundo? De onde obtém e para onde dirige a sua energia?  
 
O Extrovertido tende a ser:  O Introvertido tende a ser: 
Mais falante    Mais ouvinte 
Aberto     Reservado 
Ser impulsivo    Recatado 
Social Reservado 
Age e depois pensa   Pensa e depois age 
Entusiasmado    Quieto 
Barulho    Silêncio 
Expressivo    Contido 
Força     Delicadeza 
Agitação    Calmaria 
Fácil de conhecer   Difícil de conhecer 
 
Você se inclina mais para qual lado da escala?   
Extrovertido (E)                              Introvertido (I) 
 
 
2. Como você percebe e assimila as informações?  
 
O Sensorial enfatiza:   O Intuitivo enfatiza: 
Experiência    Instinto 
Visão detalhista    Visão global 
Praticidade    Imaginação 
Específico e literal   Metáforas e analogias 
Informações passo-a-passo  Informações através de saltos e de forma indireta 
Realidade    Pressentimentos 
Segurança    Liberdade 
Presente    Futuro 
Fatos     Possibilidades 
Faz      Cria  
Concreto    Abstrato 
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Você se inclina mais para qual lado da escala?   
 Sensorial (S)                           Intuitivo (N) 
 
3. Como você prefere tomar decisões?  
 
O racional tende a ser:   O sentimental tende a ser: 
Analisador    Simpatizador  
Objetivo    Emocional 
Razão     Coração 
Crítico     Aceitável 
Observador    Participante 
Decide baseado em princípios   Decide baseado em valores 
Convincente    Comovente 
Resolvido    Atencioso 
Mais frio    Mais caloroso 
Valoriza mais a justiça   Valoriza mais a harmonia 
Motivado pelo desejo de realização Motivado pelo desejo de ser apreciado 
Firme     Gentil 
 
Você se inclina mais para qual lado da escala?   
 Racional (T)     Sentimental (F) 
 
 
4. Como você prefere organizar sua vida?  
 
O perceptivo tende para:   O julgador tende para: 
Ter dificuldade para tomar decisões  Tomar decisões prontamente 
Pensar globalmente    Pensar estruturadamente 
Deixar a vida acontecer    Organizar a vida 
Ser flexível     Planejar 
Ser impulsivo     Ser decidido 
Ser espontâneo     Ser controlado 
Ouvir todos os lados    Limitar a quantidade de informação 
Ser dedicado     Ser determinado 
Ver complexidade na vida   Ver simplicidade na vida 
Valorizar a liberdade    Valorizar a ordem 
Gostar mais do novo    Gostar mais do conhecido 
Improvisar     Programar 
Ser indisciplinado    Ser disciplinado 
Ser aberto a Mudanças    Seguir a rotina 
Identificar oportunidades   Perseguir objetivos 
 
Você se inclina mais para qual lado da escala?   
 Perceptivo (P)     Julgador (J) 
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Após a aplicação do questionário ao estudante e seu resultado, as seguintes informações são 
disponibilizadas a estes: 
 

ESTJ(Extrovertido, Sensorial, Racional, Julgador) 
Energético, amigável e sincero; produtivo, organizado e eficiente; realista e sensível, mas 
frequentemente crítico sobre idéias novas ou não validadas; honesto e vai direto ao ponto; toma 
decisões rapidamente, expressivo, tradicional, sério, e responsável. 
O mais importante para o ESTJ é fazer a coisa certa e estar no comando. 
 
ISTJ(Introvertido, Sensorial, Racional, Julgador) 
Cauteloso, conservador e quieto; literal, realista e prático; cuidadoso e preciso; lógico, honesto e 
objetivo; resistente a mudança e confortável com rotina; trabalha duro e é responsável. 
O mais importante para o ISTJ é estar em serviço, trabalhar duro, e ser responsável. 
 
ESFP(Extrovertido, Sensorial, Sentimental, Perceptivo) 
Caloroso, sociável e divertido; impulsivo, curioso e conversador; sensitivo, cuidadoso e gentil; 
sociável com um grande zelo pela vida; ativo, sensível, e altamente ciente do mundo físico. 
O mais importante para o ESFP é liberdade para ser espontâneo, ter diversão e apreciar a 
companhia dos outros. 
 
ISFP(Introvertido, Sensorial, Sentimental, Perceptivo) 
Amável, humilde, e altamente empático; pensativo, fiel, e bondoso com aqueles que ele conhece 
bem; sensível a críticas e é ferido facilmente; quieto, fala macia e gentil; adaptável, sensível, e 
curioso; realista e pés no chão. 
O mais importante para o ISFP é sentir paz e harmonia com as pessoas e lugares que mais 
importam para ele. 
 
ENTJ(Extrovertido, Sensorial, Sentimental, Perceptivo) 
Amigável, fortemente querido e sincero; honesto, lógico e exigente de si próprio e dos outros; 
dirigido para demonstrar competência; imaginativo com uma perspectiva global; decisivo, 
organizado e eficiente. 
O mais importante para o ENTJ é demonstrar sua competência e fazer que coisas importantes 
aconteçam. 
 
INTJ(Introvertido, Intuitivo, Racional, Julgador) 
Autônomo, reservado e intelectual; criativo, inovador e original; crítico, analítico e lógico; 
intelectualmente curioso, dirigido ao aprendizado e a aumentar sua competência e conhecimento; 
sociavelmente cauteloso e reservado; organizado e definitivo. 
O mais importante para o INTJ é sua independência e poder viver de acordo com seus próprios 
padrões. 
 
ENFJ(Extrovertido, Intuitivo, Sentimental, Julgador) 
Amigável, aberto e entusiástico; bondoso, comunicativo e discreto; altamente empático mas 
ferido facilmente; criativo e original; decisivo e apaixonado, expressivo, produtivo, organizado e 
responsável. 
O mais importante para o ENFJ são seus relacionamentos e a oportunidade de comunicar e se 
conectar com os outros. 
 
INFJ(Introvertido, Intuitivo, Sentimental, Julgador) 
Criativo, original e independente; pensativo, caloroso e sensível; pensamentos globais com 
grande paixão para sua visão original; cauteloso, deliberado e planejado; organizado, produtivo e 
decisivo; reservado e educado. 
O mais importante para o INFJ são suas idéias e ser fiel a sua visão. 
 
ENFP(Extrovertido, Intuitivo, Sentimental, Perceptivo) 
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Entusiástico, conversador, e aberto; inteligente, curioso e divertido; importa-se profundamente, 
sensível e gentil; altamente inovador, criativo, otimista e original; adaptável e desembaraçado 
mas desorganizado algumas vezes. 
O mais importante para o ENFP é a liberdade para ver possibilidades, fazer conexões, e estar com 
uma variedade de pessoas. 
 
INFP(Introvertido, Intuitivo, Sentimental, Perceptivo) 
Quieto, reservado e gentil; profundamente apaixonado, sensível e ferido facilmente; amante e 
dedicado aos que estão perto dele; criativo, original e imaginativo; curioso e flexível em pequenas 
tarefas; inconformado. 
O mais importante para o INFP é sua crença e vida presas profundamente em harmonia com seus 
valores. 
 
ESTP(Extrovertido, Sensorial, Racional, Perceptivo) 
Ativo, aventureiro e impulsivo; conversador e curioso; casual, adaptativo e esperto; lógico e 
calmo mas capaz de grande humor, divertido e charmoso; observador e totalmente presente no 
momento, literal e prático. 
O mais importante para o ESTP é a liberdade para ter o divertimento e para experimentar 
inteiramente aqui e agora a vida. 
 
ISTP(Introvertido, Sensorial, Racional, Perceptivo) 
Lógico, pragmático e objetivo; quieto, modesto e autônomo; realístico e reservado; impulsivo e 
curioso sobre o mundo físico; flexível e engenhoso; objetivo e não emocional. 
O mais importante para o ESTP é a liberdade de agir independentemente e seguir seus impulsos. 
 
ISFJ(Introvertido, Sensorial, Sentimental, Julgador) 
Cauteloso, gentil e pensativo; hesitante até conhecer as pessoas, tornando-se bondoso e 
cuidadoso; muito literal e ciente do mundo físico; descompromissado sobre padrões pessoais e 
ofendido facilmente; aplicado e consciente, organizado e decisivo. 
O mais importante para o ISFJ é viver uma vida estável e ajudar pessoas de forma real. 
 
ESFJ(Extrovertido, Sensorial, Sentimental, Julgador) 
Ativo, amigável, e energético; aberto, bondoso e conversador; preocupado com os outros e 
cuidadoso para ser educado e cooperativo; realístico, literal e consciencioso, altamente sensível e 
ferido facilmente, organizado, responsável, e convencional. 
O mais importante para o ESFJ são seus relacionamentos e ajudar pessoas na realidade e de 
forma prática. 
 
ENTP(Extrovertido, Intuitivo, Sentimental, Perceptivo) 
Amigável, simpático e aberto; perspicaz, energético e irreverente; engenhoso, imaginativo e 
criativo; curioso, flexível; lógico e analítico. 
O mais importante para o ENTP é ser criativo, está vendo possibilidades e está tendo sempre 
novos desafios. 
 
INTP(Introvertido, Intuitivo, Sentimental, Perceptivo) 
Quieto, independente, e confidencial; lógico e não emocional; criativo, engenhoso e inovador, 
pensadores globais; curioso e dirigido para aumentar sua competência, casual e adaptável; 
inconformado e imprevisível. 
O mais importante para o INTP é sua privacidade e a oportunidade de resolver problemas 
complexos em maneiras originais. 
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Tabela com todos os tipos de personalidade utilizados pelo MBTI. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 
APLICADO DURANTE O  
EXPERIMENTO REALIZADO 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO EXPERIMENTO 
 DO I-COLLABORATION 3.0  

(ESTUDANTES) 
 

 
DADOS PESSOAIS 

(FAVOR PREENCHER TODOS OS ITENS ABAIXO) 
IDADE:        SEXO: M    FORMAÇÃO: Estudante de graduação 
 
EXPERIÊNCIA COM AMBIENTES VIRTUAIS EDUCACIONAIS? SIM NÃO 

 
AVALIAÇÃO 

(FAVOR PREENCHER TODOS OS ITENS ABAIXO) 
 

AFIRMAÇÃO 
CONCORDO 

FORTEMENTE 
 

CONCORDO 
 

NEUTRO 
 

DISCORDO 
DISCORDO  

FORTEMENTE 
 
1. O SISTEMA AUXILIA O APRENDIZADO 
EM INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO I 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. O SISTEMA É FÁCIL DE UTILIZAR 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. EU CONHEÇO TODAS OS AMBIENTES A 
QUE O I-COLLABORATION 3.0 FOI 
INTEGRADO NA INTERNET (MSN, GTALK E 
TWITTER) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. AS MENSAGENS DE SEU CHICO FORAM 
MOTIVADORAS 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. EU ME INTERESSEI EM VERIFICAR O 
QUE SEU CHICO ESTAVA ME DIZENDO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6. A PARTICIPAÇÃO DE SEU CHICO NOS 
AMBIENTES  MSN, GTALK E TWITTER 
CONTRIBUIU PARA O MEU APRENDIZADO 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
7. EU CONSEGUI ME COMUNICAR E 
APRENDER COM SEU CHICO NOS 
DIFERENTES AMBIENTES DA INTERNET 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8. A PRESENÇA DE SEU CHICO ME FEZ SE 
SENTIR MENOS SOZINHO PARA 
APRENDER 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9. MINHA PARTICIPAÇÃO FOI GRANDE 
DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO 
CURSO APOIADO PELO I-
COLLABORATION 3.0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES (PONTOS FORTES E FRACOS) 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO EXPERIMENTO 
 DO I-COLLABORATION 3.0  

(DESENVOLVEDORES) 
 

 
DADOS PESSOAIS 

(FAVOR PREENCHER TODOS OS ITENS ABAIXO) 
IDADE:        SEXO: M    FORMAÇÃO: Estudante de graduação 
 
EXPERIÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (JAVA): Alta 
 
EM CASO POSITIVO, QUAL A SUA OCUPAÇÃO/CARGO ATUAL? Estagiário 
 

 
AVALIAÇÃO 

(FAVOR PREENCHER TODOS OS ITENS ABAIXO) 
 

AFIRMAÇÃO 
CONCORDO 

FORTEMENTE 
 

CONCORDO 
 

NEUTRO 
 

DISCORDO 
DISCORDO  

FORTEMENTE 
 
1. O SISTEMA AUXILIA A 
DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS DE 
APRENDIZAGEM EM AMBIENTES DA 
INTERNET (REDES SOCIAIS, POR 
EXEMPLO) 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. O SISTEMA (API) É FÁCIL DE SER 
INTEGRADO A AMBIENTES DA INTERNET 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. O SISTEMA AJUDA A DIMINUIR O TEMPO 
GASTO COM A INTEGRAÇÃO E 
DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS DE 
APRENDIZAGEM DISTRIBUIDOS NA 
INTERNET 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. O SISTEMA CONTRIBUI PARA A 
PERSONALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS 
DISTRIBUIDOS NA INTERNET 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES (PONTOS FORTES E FRACOS) 
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APÊNDICE C – ARQUIVO AIML 
GERADO PARA O SISTEMA SWL 

 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<aiml version="1.0.1" xmlns="http://alicebot.org/2001/AIML-1.0.1" 
      xmlns:html="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
      xsi:schemaLocation="http://alicebot.org/2001/AIML-1.0.1 
http://aitools.org/aiml/schema/AIML.xsd"> 
 
<category> 
 <pattern>* FOR</pattern> 
 <template><srai>FOR</srai></template> 
</category> 
<category> 
 <pattern>FOR</pattern> 
 <template> 
  <random> 
   <li>#content=linguagemc;subcontent=for;time=2;duration=10# Esta estrutura é 
utilizada, normalmente, para criar um laço que contêm um conjunto de comandos que 
será executado um número fixo de vezes. É útil quando se conhece previamente o número 
de vezes que se deseja executar um determinado conjunto de comandos. Digite FOR1, 
FOR2, FOR3 para mais informações. Importante também: pratique este comando... 
muuuuito!</li> 
   <li>#content=linguagemc;subcontent=for;time=2;duration=10# Você sabia que o FOR é 
uma estrutura de repetição? Esta estrutura é utilizada, normalmente, para criar um 
laço que contêm um conjunto de comandos que será executado um número fixo de vezes. É 
útil quando se conhece previamente o número de vezes que se deseja executar um 
determinado conjunto de comandos. Para mais informações: FOR1, FOR2, FOR3 para mais 
informações.Importante também: pratique este comando... ajuda a fixar o 
conhecimento!</li> 
  </random> 
 </template> 
</category> 
 
<category> 
 <pattern>* FOR1</pattern> 
 <template><srai>FOR1</srai></template> 
</category> 
<category> 
 <pattern>FOR1</pattern> 
 <template> 
  <random> 
   <li>#content=linguagemc;subcontent=for1;time=2;duration=10# Em C, a estrutura é 
composta por 3 partes separadas por ponto-e-vírgula. A primeira parte (inicialização) 
é onde a(s) variável(is) de controle do laço tem seu valor inicial definido. Pode-se 
inicializar mais de uma variável neste ponto, separando-as por vírgula. Se esta parte 
do comando for omitida (ficar em branco), as variáveis manterão os valores atribuídos 
anteriormente no programa. FOR2 para continuar...</li> 
   <li>#content=linguagemc;subcontent=for1;time=2;duration=10# Esta estrutura é 
composta por 3 partes separadas por ponto-e-vírgula. A primeira parte (inicialização) 
é onde a(s) variável(is) de controle do laço tem seu valor inicial definido. Pode-se 
inicializar mais de uma variável neste ponto, separando-as por vírgula. Se esta parte 
do comando for omitida (ficar em branco), as variáveis manterão os valores atribuídos 
anteriormente no programa. Digite FOR2 para saber mais...</li> 
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  </random> 
 </template> 
</category> 
 
<category> 
 <pattern>* FOR2</pattern> 
 <template><srai>FOR2</srai></template> 
</category> 
<category> 
 <pattern>FOR2</pattern> 
 <template> 
  <random> 
   <li>#content=linguagemc;subcontent=for2;time=2;duration=10# A segunda parte 
(condição) contém um teste que será executado ao início de cada rodada no laço para 
checar se a repetição deve ser encerrada. Se esta condição é verdadeira, executa-se 
mais uma vez o bloco de comandos dentro do for. Se a condição for falsa, o laço é 
finalizado. FOR3 para continuar...</li> 
   <li>#content=linguagemc;subcontent=for2;time=2;duration=10# Boa... vamos aprender 
mais... A segunda parte (condição) contém um teste que será executado ao início de 
cada rodada no laço para checar se a repetição deve ser encerrada. Se esta condição é 
verdadeira, executa-se mais uma vez o bloco de comandos dentro do for. Se a condição 
for falsa, o laço é finalizado. FOR3 para continuar...</li>  </random> 
 </template> 
</category> 
 
<category> 
 <pattern>* FOR3</pattern> 
 <template><srai>FOR3</srai></template> 
</category> 
<category> 
 <pattern>FOR3</pattern> 
 <template> 
  <random> 
   <li>#content=linguagemc;subcontent=for3;time=2;duration=10# Que bom que chegou ate 
o fim. Na terceira parte da estrutura (atualização), deve ser fornecido um comando 
(para cada variável de controle do laço) que atualize o valor da variável. 
Normalmente, é utilizado incremento ou decremento, mas pode-se utilizar qualquer 
expressão que modifique o valor da variável, dependendo do problema que se deseja 
resolver. Se se desejar modificar mais de uma variável neste ponto, deve-se separá-
las por vírgulas.</li> 
   <li>#content=linguagemc;subcontent=for3;time=2;duration=10# Que massa, ta 
interessado mesmo! Na terceira parte da estrutura (atualização), deve ser fornecido 
um comando (para cada variável de controle do laço) que atualize o valor da variável. 
Normalmente, é utilizado incremento ou decremento, mas pode-se utilizar qualquer 
expressão que modifique o valor da variável, dependendo do problema que se deseja 
resolver. Se se desejar modificar mais de uma variável neste ponto, deve-se separá-
las por vírgulas.</li> 
  </random> 
 </template> 
</category> 
 
<category> 
 <pattern>* WHILE</pattern> 
 <template><srai>WHILE</srai></template> 
</category> 
<category> 
 <pattern>WHILE</pattern> 
 <template> 
  <random> 
   <li>#content=linguagemc;subcontent=while;time=2;duration=10# Laço que verifica 
antes de cada execução, se é permitido executar o trecho do algoritmo. O bloco de 
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comandos é repetido enquanto uma dada condição permanecer verdadeira. Ou seja, é 
feito um teste no início do laço e o bloco de comandos só vai ser executado se a 
condição for verdadeira (ou seja, diferente de zero). Quando a condição for falsa 
(igual a zero), o laço não será mais executado! Visite www.eduoliveira.com para obter 
exercícios!</li> 
   <li>#content=linguagemc;subcontent=while;time=2;duration=10# Estrutura de 
repetição condicional! Laço que verifica antes de cada execução, se é permitido 
executar o trecho do algoritmo. O bloco de comandos é repetido enquanto uma dada 
condição permanecer verdadeira. Ou seja, é feito um teste no início do laço e o bloco 
de comandos só vai ser executado se a condição for verdadeira (ou seja, diferente de 
zero). Quando a condição for falsa (igual a zero), o laço não será mais executado.  
Visite www.eduoliveira.com para obter exercícios!</li> 
  </random> 
 </template> 
</category> 
 
<category> 
 <pattern>* DO WHILE</pattern> 
 <template><srai>DOWHILE</srai></template> 
</category> 
<category> 
 <pattern>DO WHILE</pattern> 
 <template><srai>DOWHILE</srai></template> 
</category> 
<category> 
 <pattern>DOWHILE</pattern> 
 <template> 
  <random> 
   <li>#content=linguagemc;subcontent=dowhile;time=2;duration=10# Esta estrutura pode 
ser utilizada quando um trecho de código precisa ser executado diversas vezes, 
repetidamente, enquanto uma determinada condição for verdadeira. Logo, o 
funcionamento é bastante parecido ao da estrutura anterior while. Porém, os comandos 
contidos no interior deste laço serão executados pelo menos uma vez, já que a 
condição de continuidade do laço só é testada no final do bloco de comandos. Tente 
fazer exercícios de Do While, ok? Tem em www.eduoliveira.com</li> 
   <li>#content=linguagemc;subcontent=dowhile;time=2;duration=10# Esta estrutura pode 
ser utilizada quando um trecho de código precisa ser executado diversas vezes, 
repetidamente, enquanto uma determinada condição for verdadeira. Logo, o 
funcionamento é bastante parecido ao da estrutura anterior while. Porém, os comandos 
contidos no interior deste laço serão executados pelo menos uma vez, já que a 
condição de continuidade do laço só é testada no final do bloco de comandos. Nao 
deixe de praticar!  Visite www.eduoliveira.com para obter exercícios!</li> 
  </random> 
 </template> 
</category> 
 
</aiml> 
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APÊNDICE D – DOCUMENTO DE 
REQUISITOS DO SISTEMA SWL 

 

 
 

INTRODUÇÃO       
 

O principal propósito do modelo i-collaboration 3.0 é apoiar a criação de espaços virtuais de 

aprendizagem distribuídos, colaborativos, adaptativos e personalizados na Internet (integrando os 

conteúdos de cursos virtuais com diferentes redes sociais e sites, por exemplo). Estes espaços virtuais de 

aprendizagem permitirão que os estudantes acessem os conteúdos de aprendizagem de seus cursos a partir 

dos ambientes Web e redes sociais que frequentam habitualmente. 

Como forma de testar o modelo proposto e validar seus conceitos associados (personalização, 

adaptação, interoperabilidade e consolidação de dados distribuídos), neste trabalho foi desenvolvido o 

sistema SWL, um protótipo que fez uso do modelo i-collaboration 3.0 para disseminar conhecimentos da 

disciplina Introdução a Programação I, da Universidade Católica de Pernambuco. O SWL foi integrado 

aos comunicadores instantâneos MSN e Gtalk e ao microblogging Twitter. Os requisitos do sistema SWL 

são apresentados a seguir. 
O SWL é composto pelos seguintes módulos: 
 
Módulo de Configurações do Usuário  
É composto pelos casos de uso que fornecem as funcionalidades para uso e manutenção dos dados do 
estudante.  
 
Módulo de Configurações de Conteúdo 
Este módulo fornece o acesso aos conteúdos de estudo da disciplina Introdução a Programação I aos 
estudantes.  
 
Módulo de Configurações do Agente Inteligente  
É composto pelos casos de uso que fornecem as funcionalidades de monitoramento da interação entre 
estudantes distribuídos na Web e o agente inteligente. 

Objetivos do documento 
Este documento apresenta uma descrição inicial dos requisitos funcionais e não funcionais que foram 
levantados a partir de documentação existente do sistema SWL para os seguintes módulos: 

- Configurações do Usuário 
- Configurações de Conteúdo 
- Configurações do Agente Inteligente 

Público alvo 
O público alvo deste documento é representado unicamente pela equipe de projeto. 



 

134 
 

Siglas 
 

Termo Significado Descrição 

   

   

 

Prioridades dos Requisitos 
Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e 

“desejável”.  

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos 
imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente. 

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. 
Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e utilizado 
mesmo assim. 

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode 
funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões 
posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada. 

REQUISITOS FUNCIONAIS  
Módulo Configurações do Usuário  
 

Identificação Requisito 
[RF001] 

Cadastro do tipo de personalidade MBTI 
Complexidade: Prioridade: Importante 
Descrição: 

O sistema deve permitir, através do uso de comandos, que o estudante responda ao questionário 
do MBTI. 

 
 

Identificação Requisito 
[RF002] 

Realização de Exames 
Complexidade: Prioridade: Importante 
Descrição: 

O sistema deve permitir, através do uso de comandos, que o estudante realize exames nas áreas 
de seu interesse e a partir de qualquer ambiente Web ou rede social suportada pelo sistema. 
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Identificação Requisito 

[RF003] 
Indicação dos ambientes Web distribuídos 

Complexidade: Prioridade: Essencial 
Descrição: 

O sistema deve permitir, através do uso de comandos, que o estudante indique ao agente 
inteligente seus diferentes ambientes de interação com o sistema. 

 

Módulo Configurações de Conteúdo 
 

Identificação Requisito 
[RF004] 

Interação com o agente inteligente 
Complexidade: Prioridade: Essencial 

Descrição: 

O sistema deve permitir que o estudante possa interagir com o agente inteligente no 
esclarecimento de dúvidas, problemas encontrados e outras necessidades. Esta interação deve 
ocorrer a partir do MSN, do Gtalk ou do Twitter. 

 
 

Identificação Requisito 
[RF005] 

Visualizar Progresso 
Complexidade: Prioridade: Importante 
Descrição: 

O estudante pode, com o decorrer do processo de aprendizagem, visualizar seu progresso no 
curso virtual. Para isto, o estudante se utilizará de comandos. 

 

 

 

Módulo Configurações do Agente Inteligente 
 

Identificação Requisito 
[RF006] 

Garantir a Interoperabilidade entre Sistemas 
Complexidade: Prioridade: Essencial 
Descrição: 

Após o estudante indicar os ambientes que utiliza [RF003], o agente inteligente deve armazenar 
seus dados no banco de dados do sistema. 
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Identificação Requisito 

[RF007] 
Garantir a Integração dos Dados 

Complexidade: Prioridade: Essencial 

Descrição: 

Após o estudante indicar os ambientes que utiliza [RF003], o agente inteligente deve integrar 
seus dados distribuídos. Mesmo interagindo com o agente inteligente a partir de diferentes 
ambientes Web e redes sociais, o agente inteligente deve garantir a integração dos dados 
distribuídos no sistema. 

 
 

Identificação Requisito 

[RF008] 
Criar visão única para o Estudante 

Complexidade: Prioridade: Essencial 

Descrição: 

Com base no teste MBTI, o agente inteligente irá interagir com os estudantes de maneira única. 

 
 

Identificação Requisito 

[RF009] 
Controle na Realização de Exames 

Complexidade: Prioridade: Importante 

Descrição: 

O agente inteligente deve controlar, após o uso de comandos, que o estudante realize os exames 
pretendidos [RF002]. O agente inteligente monitora a execução e gera a nota do exame 
realizado. 

 
 
 

  



 

137 
 

APÊNDICE E – REGRAS DO I-
COLLABORATION 3.0 CRIADAS NO 
DROOLS 

 

 
Para o processamento dos elementos contextuais e das regras contextuais definidas no i-collaboration 3.0 
foi utilizado o motor de inferência drools. As regras criadas com o apoio do drools tem o objetivo de 
enriquecer o diálogo entre os estudantes e o agente inteligente, considerando contexto. As regras são 
apresentadas abaixo. 
 
package rules 
 
#list any import classes here. 
import org.icollab.impl.drools.DroolsRule; 
import org.icollab.impl.drools.ContextAnswerType; 
 
#declare any global variables here 
#global ContentMetadata contentMetadata; 
 
rule "RemoveDurationTime" 
 no-loop 
 when 
  $droolsRule : DroolsRule( 
   rule.count >= time, 
   rule.durationTime > 0, 
   rule.durationTime <= currentDate 
  ) 
 then 
  System.out.println(drools.getRule().getName().toUpperCase()); 
  $droolsRule.rule.clearCount(); 
  $droolsRule.rule.clearDurationTime(); 
  $droolsRule.contextAnswerType = ContextAnswerType.NOTHING; 
  update($droolsRule); 
end 
 
rule "IncrementCount" 
 no-loop 
 when 
  $droolsRule : DroolsRule( 
   rule.count >= 0 
  ) 
 then 
  System.out.println(drools.getRule().getName().toUpperCase()); 
  $droolsRule.rule.addCount(); 
end 
 
rule "UpdateDurationTime" 
 no-loop 
 when 
  $droolsRule : DroolsRule( 
   rule.count == time, 
   rule.duration > 0, 
   rule.durationTime == 0 
  ) 
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 then 
  System.out.println(drools.getRule().getName().toUpperCase()); 
  $droolsRule.rule.updateDurationTime(); 
end 
 
rule "ContextRepetitionExceeded" 
 no-loop 
 when 
  $droolsRule : DroolsRule( 
   rule.count >= time 
  ) 
 then 
  System.out.println(drools.getRule().getName().toUpperCase()); 
  $droolsRule.contextAnswer = drools.getRule().getName().toUpperCase(); 
  $droolsRule.contextAnswerType = ContextAnswerType.QUESTION; 
end 
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APÊNDICE F – ETAPAS DE 
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
SWL – MANUAL DO USUÁRIO 

 

 
Como forma de facilitar o entendimento do processo de desenvolvimento e criação de sistemas 

que desejem utilizar o i-collaboration 3.0 para criar ambientes virtuais de aprendizagem, a criação do 

sistema SWL será apresentada em etapas. 

Etapa 1: Download do i-collaboration 3.0 
O primeiro passo para a criação de espaços virtuais com o apoio do framework aqui proposto se 

dá através do download do framework i-collaboration 3.0. Este download fornece os códigos fonte do 

framework (Java) e pode ser encontrado na Web no site do projeto http://www.i-collaboration.org ou 

baixado por meio de SVN, através do endereço https://107.20.235.197/repos/icollab.  

Etapa 2: Configuração do servidor do sistema 
Três pacotes são disponibilizados pelo i-collaboration 3.0: botCore, botServer e 

botServerManager.  

O botServerManager, apresentado com o auxílio de um diagrama de sequências UML na Figura 

1, é responsável por registrar a porta que será utilizada, remotamente, pelo agente inteligente do i-

collaboration 3.0.  

 
Figura 1. Diagrama de sequência UML do botServerManager do i-collaboration 3.0. 
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O botServer, apresentado na Figura 2, instancia um agente inteligente remoto, o referencia com 

um nome e faz um "BIND" dele na porta criada pelo botServerManager, onde este agente inteligente 

esperará por clientes que invoquem seus métodos. O RMI, apresentado no capítulo anterior, é utilizado 

pelo botServerManager e pelo botServer e fornece os mecanismos para que a comunicação entre clientes 

e o SWL seja possível. O botServerManager e o botServer instanciam o servidor do sistema que utiliza o 

i-collaboration 3.0. Esse tipo de aplicação geralmente é denominada como Aplicação de Objeto 

Distribuído. O cliente (neste caso o Twitter, o Gtalk e o MSN) referenciará remotamente um ou mais 

métodos do agente inteligente remoto definido no botServer (através do BIND). 

 

 
Figura 2. Diagrama de sequência UML do botServer do i-collaboration 3.0. 

 

O botServer é ainda o responsável pelos conteúdos (conteúdos AIML, conforme já discutidos) 

ofertados no SWL e pela escolha do banco de dados. Uma vez que o framework de colaboração 

inteligente foi baixado, o conteúdo AIML deve ser adicionado à’ pasta “/aiml” disponível na estrutura do 

pacote botServer.  

Além desta estrutura de diretórios que será utilizada pelo agente inteligente do i-collaboration 

3.0, o framework já dispõe de aproximadamente vinte mil expressões regulares de conteúdos gerais da 

língua portuguesa, a exemplo de informações sobre futebol, filmes, sobre a vida e o perfil do agente 

inteligente, sobre a forma como o uso de palavrões deve ser tratada, entre diversos outros. O sistema que 

utiliza o i-collaboration 3.0 deve apenas se preocupar com a produção de conteúdos específicos do 

domínio.  

Para o sistema SWL produzimos oito AIMLs de conteúdos da disciplina Introdução a 

Programação I. Cada um dos oito arquivos AIMLs foi personalizado e adaptado para atender aos 
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diferentes perfis do MBTI e às exigências do Twitter nos diversos diretórios disponibilizados pelo 

framework. No total, mais de duas mil expressões regulares, distribuídas entre aproximadamente oito mil 

linhas de código, foram desenvolvidas como conteúdos da disciplina. Este conteúdo foi desenvolvido ao 

longo de três meses de projeto e com o cuidado e objetivo de atender às necessidades dos estudantes. 

Conteúdos como variáveis, estruturas condicionais, estruturas de repetição, modularização, parâmetros, 

entre outros foram bastante detalhados e produzidos em uma linguagem menos técnica do que a 

habitualmente encontrada nos livros da área (buscamos nos aproximar da linguagem utilizada pelos 

estudantes). Um exemplo de arquivo AIML gerado para este sistema pode ser encontrado no Apêndice C 

deste trabalho. 

Após a especificação dos conteúdos específicos do sistema, o banco de dados do sistema foi 

criado e configurado. Para a criação do banco de dados utilizado pelo SWL, o script de geração da base 

“/botServer/sql/db.sql”, disponível no framework, foi executado. Após a criação da base de dados e de 

suas tabelas, o arquivo “/botServer/resource/hibernate.cfg.xml” foi atualizado com as informações do  

banco (url, username e password). 

Após a disponibilização dos AIMLs e da configuração do banco de dados do SWL, o servidor do 

sistema se encontrou pronto para ser inicializado e integrado com clientes.  

Etapa 3: Criação dos Clientes do Sistema SWL 
Uma vez que os conteúdos do curso foram produzidos e disponibilizados no botServer, e o 

servidor foi configurado, a terceira etapa na geração do SWL foi o desenvolvimento dos clientes.  

Cada cliente é uma aplicação que se autentica em uma rede social ou ambiente Web como um 

usuário e está integrada ao sistema SWL. O Twitter, o Gtalk, o MSN, entre diversas outras redes sociais e 

ambientes Web permitem a criação de aplicações. Quando uma aplicação é desenvolvida e 

disponibilizada em uma rede social, por exemplo, os demais usuários desta rede social podem interagir 

com ela. A partir deste momento, esta aplicação pode se integrar ao SWL, passando a ser então 

reconhecida como um cliente do sistema.  

Todos os clientes do sistema SWL (Twitter, MSN e Gtalk) se conectam da mesma maneira com o 

servidor criado através do botServerManager e do botServer. Cada cliente deve utilizar o método 

fornecido pelo botServer para fornecer as seguintes informações: o conteúdo da mensagem do estudante, 

o login do estudante e o ambiente que o estudante está utilizando para se comunicar (o cliente), conforme 

já discutido e apresentado no Capítulo 5. 

Devido ao i-collaboration 3.0 ter sido desenvolvido em Java, o cliente MSN, desenvolvido para o 

sistema SWL, também foi desenvolvido nesta linguagem. A aplicação do MSN foi desenvolvida através 

do uso da API Java MSN Messenger Library14 (JML). Uma vez providos da aplicação que se apresenta de 

maneira online no MSN como um usuário, partimos para a integração desta aplicação com o servidor do 

                                                        
14 JML - http://sourceforge.net/apps/trac/java-jml/ 
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sistema SWL. Esta integração, assim como a integração realizada com os demais clientes produzidos para 

o sistema SWL, se deu apenas através do código Java abaixo: 

 
Registry registry = LocateRegistry.getRegistry(this.getServerAddress(), this.getServerPort()); 
IBotControl controller = (IBotControl) registry.lookup(this.getServiceName()); 
Question question = new Question(message.getContent(), contact.getEmail().toString(), "MSN"); 
Answer answer = controller.makeOneQuestion(question); 
System.out.println(answer.getAnswer()); 

 
Para se conectar ao servidor do sistema SWL são necessárias apenas as duas primeiras linhas de 

código apresentadas acima. É necessário obter o registro do servidor e o controle do agente inteligente, 

conforme apresentado. Em seguida, a mensagem recebida pelos estudantes é enviada para o sistema 

através da chamada ao método makeOneQuestion(question). Este método (botCore) recebe as 

informações dos estudantes e as repassa para o framework de colaboração inteligente. O framework de 

colaboração inteligente processa as informações (nos diversos módulos que possui) e retorna uma 

resposta (que pode ser personalizada ou adaptada) para o cliente. O cliente, de posse desta resposta, é o 

responsável por transmiti-la ao estudante solicitante. Esta sequencia pode ser melhor entendida com o 

apoio da Figura 3. 

 
Figura 3. Diagrama de sequência UML do fluxo de perguntas e respostas no sistema SWL. 

De maneira semelhante desenvolvemos o cliente Gtalk, com suporte da API XMPP15 e o cliente 

Twitter, com suporte da API Twitter4J16. 
 

                                                        
15 XMPP - https://developers.google.com/appengine/docs/java/xmpp/ 
16 Twitter4J - http://twitter4j.org/en/index.html 


