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ABSTRACT
The study and understanding of affectiveness's influency on the
development of human cognition has a strong impact on distance
educational contexts. This article, in particular, presents a research
that aims to develop a computational model, based on ontologies,
able to identify the manifestation of contingent interactions
(interactions with a view to learning) in discussion forums. The
analysis will be implemented based on the Contingent Interactions
Analysis System (SAIC, in portuguese), composed by categories
that assess different aspects of online communication. In this
article, we describe the first steps for the production of a domain´s
ontology,
taking
SAIC
as
a
model
of categorization.
We begin this construction by the Affectiveness category for the
development of a system able to observe whether the messages
exchanged between students in distance learning programs indeed
contribute for individual and collective learning.

RESUMO
O estudo e compreensão de como a afetividade influencia no
desenvolvimento da cognição humana tem forte impacto em
contextos educacionais a distância. Este artigo, apresenta uma
pesquisa que objetiva desenvolver um modelo computacional,
baseado em ontologias, capaz de identificar a manifestação de
interações contingentes (interações com vistas ao aprendizado) em
fóruns de discussão. A análise será realizada com base no Sistema
de Análise de Interações Contingentes (SAIC), composto por
categorias que avaliam diferentes facetas da comunicação online.
No artigo, descrevemos os primeiros passos para a produção de
uma ontologia de domínio, tomando o SAIC como modelo de
categorização. Iniciamos esta construção pela categoria
Afetividade para a criação de um sistema capaz de observar se as
mensagens trocadas entre os estudantes de cursos a distância
concorrem de fato para o aprendizado individual e coletivo.
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K.3.1 [Computer Uses in Education]: Distance Learning
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1. INTRODUÇÃO
O interesse pela temática da afetividade, como fundamento para o
aprendizado, ganhou a atenção de diversos estudiosos seja do
campo da Psicologia [27, 32, 33, 34], seja da Educação [13, 14].
Ligado ao campo da Educação, Paulo Freire concorda com
Wallon [34] acerca do papel da afetividade mobilizando os
interesses iniciais do aprendiz para a elaboração do conhecimento,
ou seja, que o envolvimento emocional antecede qualquer nova
construção cognitiva. Por outro lado, o interesse por aprender é
continuamente motivado por outras experiências afetivas ao longo
da vida, como defende Piaget [27]. Finalmente, as formulações de
Paulo Freire acerca do diálogo e do papel das subjetividades no
processo interacional, transformando e sendo transformadas pela
cultura, aproxima sua educação progressista da teoria
sociocultural de Vygotsky [32, 33].
Partindo-se do pressuposto de que os mesmos princípios que
regem as boas práticas na Educação também se aplicam à
Educação a Distância (EaD), a teoria de Paulo Freire foi escolhida
neste artigo como fundamento para as reflexões acerca do papel
da afetividade em interações mediadas pela tecnologia.
Este trabalho é parte de uma pesquisa apoiada financeiramente
pelo CNPq, cujo objetivo consiste em desenvolver um modelo
computacional, baseado em ontologias, para implementar o
Sistema de Análise de Interações Contingentes (SAIC) [7]. Este
sistema é composto por categorias que podem ser utilizadas para
observar se as mensagens trocadas entre os estudantes de cursos a
distância concorrem de fato para o aprendizado individual e
coletivo. As categorias do SAIC estão fundamentadas em quatro
áreas de conhecimento, a saber: a Educação a Distância [16], a
Linguística [21], a Psicologia [24, 33] e a Educação [13].
Considerando-se que a categoria Diálogo vem sendo refinada ao
longo dos últimos anos, por meio de estudos empíricos que a
investigaram em diferentes contextos [8, 9, 11, 15] o grupo de
pesquisadores decidiu iniciar a construção das ontologias do
SAIC pelo Diálogo, mais precisamente, pela categoria
Afetividade.
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Inicialmente, discutem-se formas de manifestação da afetividade
freireana em fóruns virtuais. Em seguida, realiza-se um breve
levantamento acerca de estudos empíricos que têm se ocupado em
investigar a afetividade em cursos online. Na sequência, a opção
pelo uso de ontologias como técnica computacional para uma
análise automatizada da afetividade em fóruns virtuais é
apresentada. Por último, os resultados parciais da pesquisa são
apontados, seguidos das conclusões do trabalho.

2. A AFETIVIDADE FREIREANA NA EAD
A Educação Dialógica proposta por Paulo Freire tem se revelado
bastante condizente com as práticas interativas amplamente
discutidas na atualidade pelos teóricos da EaD. Segundo [15], o
diálogo possui cinco pressupostos que norteiam a comunicação: o
amor, a humildade, a fé nos homens, a esperança e um pensar
crítico. Esses elementos estão na base de uma educação
progressista e problematizadora e iluminam a reflexão sobre
processos de interação na EaD e as relações humanas.
Sem excluir a cognoscibilidade, a necessidade de formação
científica e o domínio técnico do educador, o autor [13]
compreende o querer bem aos educandos como algo que dá
sentido à prática educativa. É o que faz do educador um formador,
mais do que um treinador ou transferidor de saberes. Para Paulo
Freire, o amor traduz um ato de liberdade, de generosidade, de
oportunidade aos excluídos. Liberdade para agir, para ser, amor à
vida. Amor é diálogo, compromisso com a causa da libertação.
Entre os fatores que corroboram com a prática da afetividade em
cursos a distância, segundo [4], estão: a habilidade de expressar
sentimentos de forma escrita, com cordialidade e afeição; buscar
conhecer sobre o pensamento do outro e respeitar suas
concepções; e, criar uma sensação de presença online por meio de
um acompanhamento constante nos espaços de discussão.
A afetividade na EaD se manifesta, então, na proximidade entre as
pessoas por meio de um discurso que é de natureza híbrida, isto é,
se manifesta de forma escrita, mas possui fortes traços de
oralidade como uma espécie de reprodução da linguagem
praticada no cotidiano das pessoas [10, 17].
A expressão de afetividade na EaD também se observa na
primazia pela liberdade de expressão no processo dialógico,
fundamentada na ética e no respeito mútuo [4]. Ao se discutir este
tema na literatura da EaD, o professor pode favorecer a
construção de um ambiente dialógico, afetivo e de respeito mútuo
[13].
Na EaD, esta prática se manifesta por meio da livre expressão em
debates, por exemplo, em possíveis discordâncias de pensamento,
sem, contudo, temer atitudes de censura ou de crítica por parte do
professor. Além disso, as atividades são propostas para
contemplar os interesses e potencialidades dos estudantes.
Finalmente, [4] defende como marca da afetividade em fóruns
virtuais a importância de se criar uma sensação de presença online
por meio da personalização do que é comunicado. Isto se torna
possível mediante o estabelecimento de um canal aberto de
comunicação e de um diálogo mais próximo entre os estudantes,
reportando-se diretamente a eles na troca de mensagens, citando
seus nomes, e concedendo-lhes liberdade de expressão.
Partindo-se das reflexões realizadas nas duas primeiras seções
deste artigo, compreende-se o valor da afetividade para a EaD, na
capacidade da expressão de emoções de forma escrita, no respeito

pelas ideias e concepções do outro e no senso de pertencimento
dos estudantes, fortemente ligado à presença online do professortutor responsável por formar a base deste contexto, mais afetivo e
humanizado. Nesta perspectiva, um modelo computacional, com
base em ontologias, para a avaliação da afetividade em fóruns
virtuais será desenvolvido nesta pesquisa.

3. PESQUISAS SOBRE AFETIVIDADE EM
FÓRUNS VIRTUAIS
De acordo com [28, 30], a ferramenta mais comumente utilizada
em cursos online é o fórum de discussão, uma ferramenta
assíncrona que permite que os participantes façam reflexões,
organizem ideias e expressem pontos de vista. Os estudantes são
motivados a participar de maneira contínua de forma a contribuir
com a elaboração coletiva de conhecimentos. Sendo assim, o
fórum apresenta pistas textuais, revelando-se um espaço rico para
se compreender e investigar como os sujeitos estão se
relacionando e manifestando sua afetividade em espaços de
aprendizagem a distância.
Estudos investigam como os sentimentos afetivos e as emoções
são importantes para o entendimento sobre o processo de
aprendizagem em cursos online [3, 23, 29]. Em busca de se fazer
uma avaliação qualitativa em fóruns de discussão, pesquisadores
apontam como é possível identificar e desenvolver ferramentas
que auxiliem professores e estudantes a entenderem como a
construção de um cenário afetivo contribui positivamente para as
interações entre eles [3, 12, 22, 26]. Atualmente, as pesquisas que
analisam a afetividade em fóruns virtuais se dividem em análises
humanas interpretativas do discurso elaborado nesses espaços e
em análises mediadas pelo suporte de ferramentas
computacionais.
O estudo [2] investiga a importância do sentimento de
pertencimento dos alunos e a prática da afetividade em fóruns de
um curso a distância. O contexto da pesquisa é o Curso de
Especialização em Informática Instrumental para Professores da
Educação Básica, ofertado na plataforma Moodle. Foram
analisados, manualmente, cinco fóruns de discussão deste curso.
O fórum foi escolhido por se apresentar como uma ferramenta que
permite trabalhar de forma colaborativa, e pela possibilidade de
compartilhar informações, opiniões e sentimentos. Para fins de
análise, foram utilizados como indicadores de presença social e
afetividade: o uso de interjeições e expressões interjetivas,
emoticons, imagens, gifs, pontuação e letras repetidas, realce (cor,
tamanho da fonte, letras maiúsculas, negrito, itálico e aspas),
expressões de humor, menção a fatos e/ou pessoas de sua vida
fora do curso e presença de vulnerabilidade. Esta última indica
expressões de preocupação, dificuldades e dúvidas relacionadas
ao curso.
Os resultados obtidos no mapeamento apontaram maior
predominância de indicadores de letras repetidas e realces no
texto, como também de vulnerabilidade. Para os autores, o fato de
os alunos expressaram suas dificuldades e preocupações, atesta
seu nível de conforto em comentar sobre as tarefas ou sobre o
manuseio das ferramentas no ambiente, sendo assim, indicadores
de pertencimento e de afetividade.
Por sua vez, o estudo apresentado em [29] discute a necessidade
de se desenvolver e expandir ferramentas de análise de textos e
interações geradas pelos alunos em AVA. A pesquisa utilizou a
Semântica Lexical Computacional e recursos de Processamento de
Linguagem Natural para construir uma base de dados lexicais
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contendo informações sintático-semânticas de itens lexicais,
indicadores de sentimentos e opiniões a partir da consulta a dados
reais gerados por alunos de cursos na modalidade de EaD. Para a
análise dos textos, os autores fizeram um recorte de textos
postados por alunos, o pré-processamento dos textos, envolvendo
a conversão para uma linguagem computacional, a extração de
substantivos, adjetivos e verbos a partir do parser PALAVRAS
[29] e o uso de uma base de léxico de sentimentos para o
português, o Sentilex-PT3. Esta metodologia visa a descrição das
unidades lexicais que comporão a base de dados sobre o léxico da
emoção. O Sentilex PT3 consiste em uma base de léxico de
sentimentos para o português, composto por 6.321 lemas
adjetivais e 25.406 formas flexionadas, enquanto o parser
PALAVRAS possibilita a obtenção de palavras ou expressões
com as informações sintáticas dos textos analisados. Nesta
análise, outros itens lexicais foram encontrados a partir de
informações de interferência automática por meio de uma
interface específica, oferecendo ao professor a possibilidade de
acessar o léxico da emoção de sua turma. Os resultados mostram
que a análise por regras é mais efetiva e confiável do que a pura
análise dos adjetivos, contida em outras ferramentas.
Embora esses estudos apresentarem classificações importantes
para a identificação da afetividade [2] e uma ferramenta para
apoiar o professor na compreensão do estado afetivo e de emoção
de alunos de cursos a distância [29], falta-lhes compreender e
discutir a afetividade a partir de uma teoria educacional que
trabalhe esta questão na relação professor-aluno.
Na tentativa de contemplar esta lacuna, este trabalho apoiar-se-á
na teoria de Paulo Freire [13] para descrever a importância da
interação dialógica na elaboração de significados e no
desenvolvimento de relações socioafetivas entre os participantes
de um curso a distância.

4. ONTOLOGIAS
A necessidade de classificar e categorizar as coisas ao seu redor é
característica histórica da humanidade. Ao longo do tempo,
técnicas para a organização da informação foram desenvolvidas
para atender a estes anseios. De acordo com [1], há diferentes
tipos de estruturas utilizadas na organização da informação:
estruturas que se organizam a partir da utilização de termos
(glossários e dicionários); estruturas que se organizam com a
classificação e a criação de categorias (cabeçalhos de assunto e
taxonomias); e, estruturas que se organizam a partir de conceitos e
seus relacionamentos (ontologias, tesaurus e redes semânticas).
A técnica das ontologias vem recebendo especial atenção nos
últimos anos por sua abrangência e possibilidade de
compartilhamento e reutilização de informações [25]. Uma das
definições mais conhecidas de ontologia é a de que ontologia é
uma especificação de uma conceituação [18]. Posteriormente, o
próprio autor atualizou essa definição, definindo-a como um
conjunto de primitivas de representação com o qual se modela um
domínio de conhecimento ou discurso [19].
Ontologias são criadas por especialistas, os quais definem as
regras que regulam a combinação entre termos e relações em um
domínio de conhecimento. O estudo de [6] aponta dois tipos de
ontologias: ontologia de domínio (ou vertical) e ontologia de
nível superior, independente de domínio (ou ontologia
horizontal). Ontologias de domínio definem conceitos para um
domínio específico, por exemplo, matemática, educação,
geoprocessamento, agropecuária, patologias, dentre outros.

Ontologias de nível superior são aquelas em que os conceitos
independem de domínio, de forma que podem ser utilizadas em
diversos domínios. Neste trabalho, a ontologia desenvolvida pode
ser classificada como ontologia de domínio, pois objetiva
descrever o domínio específico da afetividade em contextos
dialógicos.
A seguir, serão descritas as principais metodologias de
desenvolvimento de ontologias.

4.1. Metodologias
ontologias

para

a

construção

de

A construção de uma ontologia, isto é, a identificação de
primitivas de representação e das relações entre estas primitivas é
uma tarefa, via de regra, complexa. Com o intuito de sistematizar
e guiar os engenheiros na construção de ontologias, diversas
metodologias foram criadas [5].
A metodologia [31], por exemplo, preconiza quatro fases para a
construção de uma ontologia, a saber: (i) delimitação de escopo
(scoping), onde, através de técnicas como o brainstorming, são
estabelecidos os termos e frases relevantes da ontologia a ser
construída; (ii) produção de definições, onde os termos e frases
identificados na etapa anterior são completados e precisamente
definidos; (iii) revisão, onde os termos já definidos são revistos e,
eventualmente, modificados, quando inconsistências são
identificadas; e (iv) desenvolvimento de uma meta-ontologia,
onde, utilizando linguagem natural, descreve-se uma metaontologia que será a base para a implementação.
Já a metodologia [6] é formada por um ciclo de vida composto de
cinco
fases
distintas:
especificação,
conceitualização,
formalização, implementação e manutenção. A metodologia
descreve também as técnicas utilizadas em cada uma das fases,
seus produtos (resultados) e como tais produtos devem ser
avaliados. Outra característica desta metodologia é a possibilidade
de reutilizar ontologias previamente existentes. Além disso, tratase de uma metodologia para a qual foi implementada uma
ferramenta de apoio, o WebODE [6]1.
Em [20], os autores propuseram uma metodologia de criação de
ontologias composta pelos seguintes passos: (i) criação de
cenários de motivação, isto é, descrições informais dos problemas
ou situações que não são tratadas por ontologias já existentes; (ii)
formulação informal das questões de competência, ou seja,
requisitos escritos na forma de perguntas cujas respostas devem
ser dadas pela ontologia; (iii) especificação da ontologia em uma
linguagem formal (extração da terminologia informal e formal);
(iv) formulação das questões formais de competência, usando a
terminologia da ontologia; (v) especificação de axiomas e
definições para termos usando a terminologia da ontologia; e (vi)
estabelecimento de condições para caracterizar a completude da
ontologia. Uma característica importante desta metodologia é o
uso da lógica de primeira ordem como o formalismo de
representação tanto das questões de competência quanto da
própria ontologia. Isto faz com que a ontologia seja uma
representação ou modelo do domínio computável. Outra
característica relevante é que esta metodologia é a utilizada pela
ferramenta de apoio à criação de ontologias Protegé2.

1

A ferramenta atualmente está descontinuada.

2

http://protege.stanford.edu/
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Neste estudo, a metodologia [20] foi a escolhida para a construção
da ontologia da afetividade, em primeiro lugar, por ser
considerada bem estabelecida na literatura. Além disso, associada
a esta metodologia, existe uma ferramenta de apoio, o que facilita
sobremaneira o trabalho de criação e validação da ontologia.

1.

Considerando as mensagens do fórum X, pode-se dizer
que existe presença de afetividade?

2.

Há algum teor de censura ou crítica nas mensagens que
possa impedir sua efetiva comunicação?

5. O ESTUDO

3.

É feito um acompanhamento constante das questões
suscitadas no fórum? Este acompanhamento é eficaz?

4.

Que elementos linguísticos e/ou paralinguísticos
revelam proximidade entre os interlocutores?

5.

Que palavras ou expressões revelam ética entre os
participantes de um diálogo?

6.

Que palavras ou expressões revelam respeito mútuo?

Este estudo tem como objetivo desenvolver um processo
automatizado para a avaliação formativa de estudantes de EaD,
por meio da análise de mensagens trocadas entre eles na
ferramenta Fórum da Plataforma SOLAR. O SOLAR foi
escolhido como ferramenta de pesquisa neste estudo por seu
alcance e abrangência em nossa instituição (UFC), dando suporte
atualmente a diferentes cursos em nível de extensão, graduação e
pós-graduação.

5.1. Desenvolvimento de uma ontologia para o
domínio da Afetividade
Este artigo contempla o desenvolvimento das duas primeiras
etapas de construção de uma ontologia de Afetividade com base
na metodologia [20], isto é: (i) criação de cenários de motivação
mediante a descrição informal do cenário da afetividade em fóruns
virtuais, inspirado no referencial teórico de Paulo Freire, o qual
não é contemplado por ontologias já existentes; (ii) formulação
informal das questões de competência, ou seja, requisitos para a
expressão da afetividade, de forma escrita, em fóruns virtuais de
cursos a distância, escritos na forma de perguntas cujas respostas
devem ser dadas pela ontologia.
O universo da pesquisa foi o fórum mais concorrido de uma das
turmas do Curso de Formação Inicial de Tutores, ofertado em
2010 pelo Instituto UFC Virtual, da Universidade Federal do
Ceará. O curso tem como objetivo capacitar professores-tutores
para atuarem no Programa Universidade Aberta do Brasil
(UAB/UFC). Possui uma carga-horária de 90 horas-aula. O fórum
selecionado contou com a participação dos 26 estudantes
matriculados no curso e o tutor-formador, totalizando 295
postagens.

5.2.1. Etapa 1 - Cenário de Motivação
Na primeira etapa do trabalho, segundo a metodologia escolhida,
estabeleceu-se um cenário de motivação, a partir do qual a
ontologia será criada. O cenário estabelecido foi o seguinte:
Considere um curso à distância que faz uso intenso do fórum de
discussão. Considere, ainda, que o fórum deste curso transcorre
em aparente normalidade, ou seja, o professor-tutor comenta e
responde às mensagens e questionamentos dos alunos.
Seria possível utilizar o computador como ferramenta de auxílio
para o professor, fazendo com que eventuais falhas na
comunicação escrita entre os participantes fossem apontadas
(mensagens isoladas no contexto de discussão, isto é, sem
comentários associados; presença de algum indicativo de quebra
ética e respeito etc.)? Seria possível o computador indicar como a
comunicação entre os participantes poderia ser melhorada?

5.2.2. Etapa 2 - Questões de competência
Na segunda etapa da metodologia, em complemento ao cenário de
motivação, listou-se um conjunto de perguntas que deverão ser
respondidas pela ontologia. Tais perguntas estão listadas a seguir:

Como um primeiro passo na busca por responder a estas questões
(especificação da ontologia), procedeu-se a identificação dos
termos do domínio ligados à afetividade, na análise das 295
mensagens do fórum. O resultado inicial obtido foi o mapa
conceitual ilustrado na Figura 1.
Não foi possível ainda realizar a especificação formal da
ontologia, descrita no item (iii) [20]. O mapa conceitual,
entretanto, servirá como base para tal construção. Nele, foram
identificados os termos do domínio, a saber: termos pertencentes
às categorias “saudação inicial”, “indicação do destinatário da
mensagem”, “despedida”, “elogio”, “gratidão”, “concordância” e
“concessão”. Os termos e as categorias identificados a partir da
análise e classificação das mensagens previamente identificadas
no artigo e de uma revisão da literatura, utilizando-se o suporte da
linguística textual e análise da conversação para a identificação de
expressões que identifiquem a presença de afetividade no fórum.
Ainda é preciso investigar outros contextos e fóruns de discussão
educacionais para que se possa exemplificar mais amplamente
cada categoria do termo de domínio. Na próxima sessão,
apresentaremos o andamento da pesquisa e as considerações finais
para este estudo.

6. CONCLUSÕES
Em cursos na modalidade presencial ou a distância, as interações
estabelecidas entre professores e alunos são fatores essenciais para
compreender e orientar aspectos relacionados ao processo
educacional. Essas interações fazem parte do aprendizado e se
constroem por meio de laços afetivos responsáveis pelo
desenvolvimento sociocognitivo do ser humano. Para os autores
[27, 33, 34], as relações afetivas são responsáveis pela motivação
a aprender e possuem influência na percepção, na memória, no
pensamento, na vontade de realizar algo e na ação do sujeito.
Os trabalhos apresentados neste artigo mostram que as relações de
diálogo e afetividade entre os participantes de um curso a
distância é um fator importante para que aconteça a interação e
construção coletiva do conhecimento [8, 9, 10, 11].
No entanto, essas relações precisam ser mais evidentes em
ambientes de aprendizagem a distância de modo que os
professores-tutores reconheçam a presença ou não de traços do
diálogo, a exemplo deste artigo, a afetividade. A proposta de
construção de uma ontologia permitirá que os participantes de
cursos a distância possam reconhecer como estimular o diálogo e
a expressão da afetividade em fóruns de discussão.
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Ao final do trabalho, a construção dos elementos do diálogo
freireano permitirá que os participantes, principalmente
professores-tutores, reconheçam expressões que traduzem
elementos linguísticos e/ou paralinguísticos que revelam
proximidade entre os interlocutores, como também, palavras ou
expressões que revelem ética e respeito mútuo entre os
interlocutores. Para trabalho futuros, ainda é preciso validar os
quatro últimos passos da metodologia de [20], especificando os
axiomas e definições para os termos, usando a terminologia da

ontologia, além de estabelecer condições para caracterizar a sua
completude. Ao final deste trabalho e validação desta ontologia de
domínio, os autores investirão esta aplicação nos outros pilares do
diálogo de acordo com a teoria de [13].
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Figura 1. Mapa Conceitual que Especifica a Ontologia Afetividade
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