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reconhecer, expressar, possuir e desenvolver emoções. Picard [20]
salienta que os fundamentos da Computação Afetiva se voltam à
tentativa de dotar sistemas computacionais com a capacidade de
reconhecer e sintetizar as emoções humanas com a intenção de
aperfeiçoar a interação humano-computador. E aplicações que
fazem uso de sistemas tutores que contemplam aspectos afetivos
ou, ainda, sistemas direcionados ao entretenimento têm obtido
muito sucesso em demonstrar a viabilidade desta abordagem.
O termo “afetividade” empregado pela área da Computação
Afetiva diz respeito ao estabelecimento de afeto e emoções como
unidades mensuráveis provenientes dos indivíduos e que se reflete
sobre o ambiente e a sociedade em que vivem e ao considerar uso
das emoções em diferentes aspectos nos sistemas não biológicos,
desde o controle até a personalização de interfaces, da simulação
de sistemas com emoções à representação de emoções, do estudo
das emoções através de sistemas até pesquisas que envolvem
emoções nas interações Homem-Máquina Picard [20].
Para Norman [14] afeto é um termo, amplo e genérico, atribuído a
um sistema de julgamentos que pode ser consciente ou não.
Emoção, humor, preferências e sentimentos são sub-categorias do
afeto. Sentimentos são leituras de registros cerebrais, ou seja,
consciência sobre condições e mudanças do estado corporal
(tensão muscular, alterações de estados de atenção) enquanto que
as emoções são experiências conscientes do afeto, com a
atribuição de uma causa e do objeto, ou seja, são sentimentos
interpretados. Dessa forma, sentimentos são necessários, mas não
suficientes para emoção e as emoções, por sua vez, são
subconjuntos do sistema afetivo, conforme Ortony, Normman &
Revelle [15].
A abordagem interacional contribui na expansão dos parâmetros
que delineiam a Computação Afetiva, salientando que emoções
são provenientes de práticas sociais, de interações dinâmicas,
carregadas de valores culturais e ricas em possibilidades de
interpretações [23]. Norman [14] salienta que são os afetos que
tornam as pessoas inteligentes, pois estão sempre relacionados a
julgamentos. Signos afetivos mudam maneira de se perceber,
decidir e reagir frente a diferentes situações. Neste contexto,
Hayashi e Baranauskas [8] salientam a importância de se conhecer
e compreender essas diferentes abordagens que agregam afeto no
desenvolvimento de sistemas computacionais, pois cunham o
termo design para a afetibilidade, considerando a afetibilidade
como a qualidade ou estado do usuário ser afetado pelo sistema.
Volta-se a ideia a partir da qual a utilização e a criação da
interação a partir da manipulação do sistema. O termo
afetibilidade agrega em si qualidades que contemplam a
concepção e avaliação de artefatos digitais com foco em
qualidades gerais de respostas emocionais, provenientes da
interação de usuários. É referente aos aspectos que tornam os
sistemas bons ou ruins a partir de qualidades afetivas, emocionais
e hedônicas, potencialmente evocando certas respostas afetivas
nos usuários.
Em geral, a afetividade remete a um estado de usuário, um
atributo dinâmico que pode mudar ao longo de uma interação. Se
refere à condição cognitiva ou afetiva do usuário que influencia
no seu comportamento e desempenho durante a interação Putze e
Schultz [19]. Por este motivo visão interacional de afeto demanda
processos de design de sistemas computacionais que contemplem
a diversidade social, cultural e técnica de cada comunidade de
usuários.

3. ASPECTOS AFETIVOS NO
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
As pesquisas selecionadas para análise referenciam trabalhos que
correlacionam aspectos afetivos, de educação e aprendizagem e de
desenvolvimento de sistemas. A partir da análise destes trabalhos
observou-se que os autores propuseram um modelo para a
afetibilidade a ser considerado no design de sistemas
computacionais em contextos educacionais, conforme a Figura 1:

Figura 1. Modelo de afetibilidade [8].
O modelo, proposto por Hayashi e Baranauskas [8], dá enfoque a
artefatos desenvolvidos, ao design relacionados a estes artefatos e
o papel dos usuários do desenvolvimento dos mesmos,
considerando guiadelines direcionados a aspectos afetivos e
emocionais e sua avaliação (artefatos digitais-design), a
importância da teoria e da metodologia na aplicação dos designs
de interfaces em grupos de usuários (Design-Users) e sua
interpretação em contextos de aprendizagem e processos
subjetivos (artefatos digitais-usuários). Estas autoras dão
sequência a seus estudos, retratando seis princípios de Design
para afetibilidade de sistemas voltados a contemplar aspectos
afetivos no desenvolvimento de sistemas:
PAf.1) Permitir a comunicação de estados afetivos - A
aplicação deve permitir aos usuários expressar e interpretar afeto
livremente. Abordagens propostas, dentro do escopo do design
afetivo (Affective Design) tentam automatizar a comunicação
afetiva por meio da tecnologia digital. Diferentemente, o Design
para Afetibilidade valoriza e incentiva a livre expressão e
interpretação de afeto, rica em significados e possibilidades.
PAf.2) Considerar o contexto social do usuário (cultura e
valores) - O design da aplicação deve ser pensado de forma a
refletir elementos da cultura e valores humanos importantes para o
usuário alvo, ou seja, designers precisam compreender a realidade
vivida por seus usuários.
PAf.3) Possibilitar tailoring - A aplicação deve permitir que os
usuários possam ajustar elementos de interação (tailoring),
favorecendo a inserção de conteúdo pessoal como mídia (fotos,
vídeos, textos) ou conteúdo educacional, de acordo com suas
preferências ou especificidade cultural localizadas e que façam
sentido dentro do contexto da aplicação desenvolvida.
PAf.4) Promover a construção colaborativa- A aplicação deve
permitir que usuários possam contribuir uns com os outros para se
atingir um determinado objetivo de aprendizagem, favorecendo a
construção conjunta de resultados. Entre os colaboradores, além
dos próprios alunos, também pais, professores e outros
profissionais da educação ou familiares podem ser considerados.
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PAf.5) Promover 'awareness' social - A aplicação deve
promover o awareness social dos membros pertencentes a
comunidade de usuários, seja de forma online ou offline. Este
princípio se estabelece a partir do conhecimento dos usuários
sobre a presença ou estado dos demais pares envolvidos
(localização física, estado emocional/afetivo, desenvolvimento de
uma atividade)
PAf.6) Explorar a “contaminação” via mídia - Este princípio
visa a exploração explícita, pelos designers, de elementos de
interação multimídia no intuito de construir determinados estados
de atenção, motivação ou expectativa nos usuários durante
interação do usuário com o sistema.

Este Framework para a afetibilidade foi base para aplicação dos
princípios de afetibilidade e, a partir dele, as autoras demonstram
como podem ser abordados aspectos afetivos em processos de
desenvolvimento de sistemas computacionais. Os resultados da
aplicação deste framework e dos princípios de afetibilidade, são
provenientes de workshops de design desenvolvidos em âmbito
educacional e são retratados em protótipos de baixa fidelidade.

4. CONTRIBUIÇÕES DE SIMULADORES
PARA A APRENDIZAGEM

Estes princípios foram sedimentados sobre bases teóricas de
autores provenientes de campos da Psicologia Infantil e da
Educação [8]. Segundo as autoras foram empregadas a
observação, definida e categorizada por meio de técnicas
qualitativas, advinda dois anos de imersão em um contexto
educacional na realização de atividades direcionadas ao ensino e a
aprendizagem e na demonstração de como tais princípios se
refletem nas interfaces desenvolvidas pelos alunos, conforme
demonstra a Figura 2:

A simulação, segundo De Jong [6], envolve um contexto
caracterizado por quatro aspectos: modelos de simulação,
objetivos de aprendizagem, processo de aprendizagem, atividade
do estudante. Assim, através dos simuladores é possível a
representação da realidade e o estabelecimento de interação por
parte do estudante que age sobre o simulador considerado o
objeto que potencializa o conteúdo a ser estudado. O simulador
[3], em questão, refere-se à representação da realidade e permite
ao estudante interagir com situações simuladas, pois o processo de
aprendizagem reflete como as atividades serão organizadas no
simulador.

Figura 2: Aplicação e análise de princípios de afetibilidade [8]

Diversas pesquisas sobre simuladores, aplicados à educação, vem
sendo desenvolvidas. Entretanto muitas não levam em conta o uso
da afetividade nas simulações propostas. Sanches, W.,
Schimiguel, J. e Araújo, M [21], apresentam investigação sobre o
uso de animações interativas computacionais para ensino e
aprendizagem de conceitos da Energia Mecânica no Ensino
Médio, retratando que seu uso favorece a construção de novos
conhecimentos. A pesquisa desenvolvida por Souto [22]
demonstra o uso de simuladores, para o ensino e aprendizagem,
através do estabelecimento de cinco diferentes níveis de
programação que variam da programação gráfica à textual para
manipulação de robôs. Os resultados são iniciais e apresentam
parcialmente atividades educacionais possíveis junto ao simulador
em desenvolvimento.

Hayashi e Baranauskas [8] seguem a concepção de Normman [14]
e consideram o afeto como “um conceito que agrega condições
particulares de valência como emoções, humores, sentimentos e
preferências. Um constructo geral que contempla uma ampla gama
de condições psicológicas, relacionadas a valor, seguindo uma
abordagem interacional para o afeto.
A partir do trabalho das autoras [8], Pereira, Hayashi e
Baranaukas [18] apresentam um framework para a afetibilidade,
considerando três dimensões para sua aplicação (informal, formal
e técnico) e constituindo-se de nove etapas, as quais devem ser
consideradas em um ciclo de vida de desenvolvimento de
software, conforme demonstrado na Figura 3.

Segundo Ito, Ferreira e Sant’anna [16], interfaces adaptativas se
mostram como soluções para alguns dos problemas atuais na
interação homem-computador. São necessárias interfaces capazes
de se ajustar às necessidades do usuário. Sistemas adaptáveis
disponibilizam ferramentas que permitem ao usuário alterar
explicitamente certas características do sistema, a fim de adequálo ao seu afeto. Oppermann et al., [17]. Em Furtado, Vallerius e
Barone [7] referenciam a efetividade, no contexto de jogos
digitais, salientando a sua importância, entretanto não
demonstram como ela se estabelece nas interfaces da aplicação
desenvolvida. Bischoff, Filho e Fonseca [2] apresentam o
desenvolvimento do sistema “Atlas”, um site conceitual que tem
como objetivo mapear visualmente os caminhos tomados por um
usuário dentro de um sistema, pensando em uma funcionalidade
parecida para alunos interagindo em AVA (Ambientes Virtuais de
Aprendizagem). Longaray, Ribeiro e Behar 2013 [13], apresentam
estratégias pedagógicas para a educação à distância, considerando
os estados de ânimo de alunos. O trabalho desenvolvido por
Iepsen, Bercht, e Reategui [12], propôs um sistema Web, de
código aberto, para a personalização dos exercícios de algoritmos
para cada aluno, aliada ao uso de técnicas de Computação Afetiva,
com a finalidade de evitar a evasão dos alunos da disciplina de

Figura 3: (a) Framework para afetibilidade e (b)
protótipos resultantes [18]
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Algoritmos. Na literatura científica analisada1 não foi encontrado
simulador que leve em conta os aspectos da afetividade,
caracterizando uma oportunidade a ser explorada.

5. AFETIVIDADE
INTEGRADA
SIMULADOR ROBOKIT

AO

A fim de contemplar aspectos afetivos, no simulador ROBOKIT,
foi realizada uma análise crítica sobre os trabalhos apresentados.
Assim, desenvolveu-se o Quadro1, abaixo referenciado, com a
finalidade de retratar as características dos mesmos ao contemplar
aspectos de afetividade:
Artigo [8]: The Affectibility Concept in Systems for Learning
Contexts.
Fundamentação teórica: Consistente, apresentando autores que
abordam aspectos relacionados à afetividade, ao ensino e a
aprendizagem e o desenvolvimento de sistemas e demonstrando uma
correlação entre os autores.
Metodologia: Pesquisa Bibliográfica com caráter exploratório,
analítica e descritiva, seguida de estudo de caso e de proposta de um
modelo para abordar a afetividade.
Pontos Positivos: os trabalhos relacionados, a correlação, a
apresentação do modelo.
Sugestões: os resultados apresentados no estudo de caso poderiam
ser retratados com maior clareza. Utilizam o SAM para a avaliação de
sistemas, mas não discutem os resultados de sua aplicação. O modelo
parece ser sugerido devido aos resultados provenientes da avaliação e
da aplicação do SAM.
Artigo [9]: Explorando princípios de Afetibilidade no redesign de
aplicações para contextos educacionais.
Fundamentação teórica: A fundamentação teórica somente é
retratada na introdução onde os autores referenciam a Computação
Afetiva segundo a concepção de (Piccardi, 1997). Retratam o
conceito de Design para a afetibilidade proveniente de outra
publicação das autoras.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica com características descritiva e
analítica, seguida de estudo de caso com o intuito de investigar o
potencial para aplicação de princípios para promover a consideração
de aspectos afetivos em projetos (design e redesign) de tecnologias
para o contexto educacional. Aplicada com 40 alunos da graduação,
na disciplina de IHC, atuando como designers de tecnologia
educacional.
Pontos Positivos: Apresentação de 6 princípios para se avaliar a
afetibilidade no desenvolvimento de sistemas e no que consiste cada
um deles, demonstração de como eles podem ser aplicados.
Sugestões: Conclusão resume as seções anteriores sem,
efetivamente, concluir a proposição do trabalho. Poderia apresentar
direcionamentos para trabalhos futuros.
Artigo [10]: “Affectibility” and Design Workshops: Taking
actions towards more sensible design.
Fundamentação teórica: Consistente. Princípios para afetividade
são apresentados. Base para a elaboração dos princípios é
provenientes de uma revisão da literatura de campos da psicologia
infantil e da educação sob uma perspectiva afetiva (Vygotsky, Piaget,
Paulo Freire e Wallons) e da observação (definida e categorizada por
meio de técnicas qualitativas) advinda dois anos de imersão em uma
escola de ensino elementar no Brasil. Autores consideram o conceito
de “Afeto” dado por Normann para o desenvolvimento do trabalho e
seguem uma abordagem interacional para o afeto.
Metodologia: Estudo de caso aplicado em dois workshops como
parte do processo de design proposto no framework, dando enfoque
as etapas 6 a 9 que consistem no design informado e na avaliação de
uma aplicação respectivamente. A idade dos alunos, participantes do
estudo de caso, foi de 6 a 16 anos de idade compreendendo do 1 ao 9
ano escolar, de acordo com o sistema brasileiro. Os passos (1) e (2)
do framework foram direcionados ao entendimento da comunidade
escolar [4] e conduzidos em pequenos grupos. No total 60 estudantes
foram envolvidos e agregados em dois grupos (segundo e oitavo
ano). O fato de a diferença de idade ser grande entre os dois grupos
foram as razões pela escolha, ou seja, os autores queriam explorar a
variedade de contribuições provenientes de diversos participantes.
Pontos Positivos: A aplicação do framework para a afetibilidade
proposto no contexto educacional, a apresentação de um protótipo
(em baixa fidelidade) como resultado da aplicação do framework, a
demonstração de como os princípios de afetibilidade se estabelecem

O aprofundamento feito sobre a área da Computação Afetiva e a
agregação da abordagem interacional, através dos princípios de
afetibilidade, permite uma proposta de reestruturação do software
simulador, em questão, da pesquisa, supracitada, vinculada ao
grupo de pesquisa “Sistemas Computacionais de Apoio à
Educação” da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, o
qual desenvolve em um de seus eixos, softwares para introdução à
programação de computadores para crianças. Um destes softwares
simula o acionamento de motores e LED´s do ROBOKIT.
Conforme apresentado em Cruz et al [3] [4], o ROBOKIT, em sua
versão inicial, consiste em um objeto de aprendizagem composto
por uma caixa física multicontroladora, programável, dotada de
micro controlador, memória, teclado, display e alto-falante, que
conecta, simultaneamente, diversos motores, lâmpadas, LED’s e
relés.
O
simulador
encontra-se
disponível
no
endereço
http://www.inf.unisc.br/robokit/ e consiste de agrega em si uma
aplicação dinâmica e de fácil acesso aos estudantes das escolas da
rede pública de ensino, por estar disponível na WEB, contudo sua
concepção foi realizada como um software sem princípios de
afetividade, conforme apresentado na Figura 4. Atualmente o
simulador apresenta, diretamente, a tela de controle, na qual os
estudantes indicam comandos para acionar “virtualmente”
motores e LED’s.

Figura 4. Tela atual de controle do simulador
A tela apresentada não possui características vinculadas aos
estudos de Computação Afetiva, contudo, com a proposta de
alterações em voga, considera-se que as melhorias indicadas
possam agregar uma melhor qualidade ao sistema, tornando-o
mais afetivo, tendo em vista que 170 estudantes de escolas de
Ensino Fundamental já utilizaram o sistema e considerando-o
interessante de ser utilizado, devido a sua simplicidade, conforme
citado por Cruz et al [3].

1

Foram analisadas publicações entre o período de 2010 a 2013 dos
periódicos: Revista Novas Tecnologias na Educação - RENOTE e Revista
Brasileira de Informática na Educação - RBIE. Eventos: Simpósio
Brasileiro de Informática na Educação - SBIE e Conferência Internacional
sobre Informática na Educação – TISE.
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existentes (design e redesign) em torno da afetibilidade, conforme
apresentado na Figura 6:

no protótipo e as sugestões apresentadas para trabalhos futuros
(protótipo em alta fidelidade e a avaliação de seu impacto no contexto
escolar). Autores discorrem sobre camadas (formal, informal e
técnica) apresentada no framework e salientam que tecnologias
existentes (design e redesign) podem ser avaliadas utilizando o
framework proposto.
Sugestões: Apresentam etapas realizadas como “quebrando o gelo”,
“padrões de comportamento” e “prototipação”, as quais parecem
adequadas nas atividades de workshops de design, entretanto poderia
haver menção à como elas se inserem no framework proposto.

Quadro1: Análise comparativa dos artigos selecionados
Sob uma análise geral conclui-se que os autores aplicam estudo de
caso no intuito de se verificar o resultado e a partir desse resultado
sugerem uma nova proposta. Esta experiência empírica difere da
maioria das pesquisas acadêmicas, as quais se direcionam a uma
proposta, analisa-se os resultados provenientes da mesma e fazem
ajustes na proposta inicial a fim de adequar ao contexto de
aplicação.

Figura 5. Interface de acesso e interface de Controle do
Simulador ROBOKIT com atributos de afetividade
Observa-se que o conceito de consciência ampliada proposto por
Damásio [5] agrega em si o potencial do planejamento e da
comparação, a medida que o estudante, a partir do simulador,
demonstra sua capacidade de planejamento e demonstra um nível
de abstração satisfatório, relacionado à linguagem de
programação, que pode ser registrado em componentes do
simulador que se direcionam ao planejamento de ações realizadas.
As comparações de ações consideradas de sucesso ou não,
oferecem critérios da abstração humana, fundamentais para a
programação. Identifica seu estado de ânimo através de avatar e
em caso de frustração é incentivado a persistir e resolver as
dificuldades com a ferramenta “Preciso de Ajuda”,

Posteriormente, a partir dos trabalhos desenvolvidos por Hayashi
e Baranauskas[1], em que princípios afetivos foram referenciados
nas interfaces desenvolvidas, verificou-se como estes princípios
poderiam ser contemplados no simulador. Assim, elencou -se os
recursos que devem ser implementados para caracterização do
simulador, como adequado à Computação Afetiva. Verificou-se
que dentre os princípios, propostos pelos autores, o simulador
somente contempla o princípio 3, que está relacionado ao usuário
poder fazer ajustes na aplicação de acordo com a sua necessidade
e a satisfação no uso do recurso. Os demais princípios não estão
contemplados em nenhuma das interfaces de usuário do
simulador. Diante do exposto, e considerando os princípios de
afetividade verificou-se a necessidade de prover o simulador de
uma série de recursos, os quais explicitam-se conforme segue:
● PAf.1) Permitir a comunicação de estados afetivos: Tela de
cadastro com campo para personalização da interface e inserção
de comentários sobre o seu estado afetivo. Caracterizar de avatar
por parte do usuário.

A possibilidade de personalizar as cores das hélices dos motores,
a cor do avatar e a possibilidade de convidar amigos para a
descrição anterior da programação que se deseja empreender
atendam plenamente os requisitos da afetibilidade. Acredita-se
que com a nova proposta o interesse dos estudantes aumente,
conforme o sistema puder afetar os estudantes usuários, com as
novas características que serão atribuídas.

● PAf.2) Considerar o contexto social do usuário (cultura e
valores): Campo na tela de cadastro para registro de local onde
reside e inserção de imagem que retrate a sua cultura.

6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA
TRABALHOS FUTUROS

● PAf.3) Possibilitar tailoring – O simulador apresenta a opção
para a que o usuário possa escolher os recursos a serem utilizados,
o acionamento de motores e leds, contudo foi verificada a
necessidade de atribuir cores e tamanhos dos motores e LED’s.

Discussões e debates sobre Computação Afetiva avançam e se
fazem presentes em estudos relevantes, os quais servem de base
para avanços significativos no desenvolvimento de software com
maior grau de interatividade. Este estudo proporciona uma nova
visão sobre a relação Computação Afetiva - Simuladores, através
da proposta para reestruturação do Simulador ROBOKIT, afim de
contemplar os pressupostos design de sistemas computacionais
que contemplem a diversidade social, cultural e técnica de
estudantes que, já que na educação básica, pode-se iniciar o
processo de conhecimento de lógica de programação.

● PAf.4: Promover a construção colaborativa - Tela de
descrição de sequência de programação que desejam executar
campo para definição de nome ou apelido para participação em
chat Conta com consciência autobiográfica de Damásio
● PAf.5) Promover 'awareness' social: Utilização do chat com
marcador que demonstra usuários online.

Neste estudo foram considerados os termos afetividade e
afetibilidade como equivalentes aos pressupostos da área de
Computação Afetiva, que propõe, conforme supracitado por
Picard [20], a tentativa de dotar sistemas computacionais com a
capacidade de reconhecer e sintetizar as emoções humanas com a
intenção de aperfeiçoar a interação humano-computador.

● PAf. 6) Explorar a “contaminação” via mídia - Mídias Inserção de efeitos sonoros (som do giro das hélices e som para
acionamento dos LED’s)
A partir deste estudo, considerou-se a reestruturação deste
simulador, a fim de contemplar os pressupostos da Computação
Afetiva. Assim, a proposta de remodelagem do sistema
mencionado, considera os princípios para a afetibilidade,
indicados pelos autores, tendo em vista que nos direcionamentos
para trabalhos futuros, sugerem a avaliação de tecnologias

Para trabalhos futuros, esforços estão sendo direcionados para a
implementação de parâmetros afetivos no simulador utilizado,
considerando a prototipação de alta fidelidade, ou seja, o
desenvolvimento de interfaces totalmente funcionais, conforme
sugestão dos autores das pesquisadas apresentadas e analisadas no
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Quadro 1, considerando tecnologias existentes. Posteriormente,
pretende-se realizar novos testes com os usuários, referenciados
por Cruz et al [3], para que os mesmos possam retratar as suas
percepções para com as interfaces desenvolvidas, proporcionando
a melhoria contínua dos protótipos desenvolvidos (design e
redesign).
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