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RESUMO 
Este artigo trata da investigação dos aspectos afetivos e 
comportamentais em ambientes virtuais de aprendizagem, nem 
sempre percebidos pelo professor em EAD. Os aspectos 
comportamentais, identificados em termos de fatores 
motivacionais, como confiança, esforço e independência, são 
importantes para inferir os estados de ânimo do aluno (ser/estar 
animado/desanimado, satisfeito/insatisfeito). Busca-se averiguar o 
valor afetivo a partir dos padrões de comportamento nesses 
ambientes. Os resultados preliminares apontam para a existência 
de correlação entre as variáveis de padrão comportamental e as 
afetivas. Estas últimas definidas em termos dos estados de ânimos 
do aluno. 

Palavras-chave 
Padrões comportamentais, estados afetivos, ambientes virtuais de 
aprendizagem. 

ABSTRACT 
This paper deals with the student’s behavioral and affective 
aspects in virtual learning environments, not always noticed by 
the Distance Education teacher. Behavioral aspects here are 
understood in terms of motivational factors such as confidence, 
effort, and independence. We believe that they are important to 
infer the student´s mood (interested/disinterested, 
satisfied/dissatisfied). The aim is to investigate the affective value 
from student behavioral patterns in these environments. 
Preliminary results show the correlation between affective and 
behavioral variables. Affective variables are defined in terms of 
the student’s  mood. 

Categories and Subject Descriptors 
H.1.2 [Models and Principles]: User/Machine Systems— 
Human factors, Human information processing, software 

psychology; K.3.1 [Computer and Education]: Computer uses in 
Education— Distance learning. 

General Terms 
Human Factors, Verification, Experimentation. 

1. INTRODUÇÃO 
Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) são espaços na 
internet para organização de cursos e disciplinas, administração de 
conteúdos de estudo e acompanhamento do progresso dos alunos 
nas modalidades presencial, semi-presencial (blended learning) e 
a distância (e-learning). Conduzem a  transformações no ensino e 
aprendizagem que, por sua vez, inspiram pesquisas direcionadas 
ao desenvolvimento de novos modelos pedagógicos, 
especialmente na Educação a Distância [1]. 

Tais ambientes são constituídos por uma infra-estrutura 
tecnológica (interface gráfica, comunicação síncrona/assíncrona e 
outras funcionalidades) e pelas relações que se formam (afetivas, 
cognitivas, simbólicas e comportamentais). Reúnem 
potencialidades para além de simples repositórios de conteúdos, 
de organização de uma disciplina ou de contato entre os 
participantes.  

As tecnologias de informação e comunicação integradas a esses 
ambientes suportam um universo virtual composto não somente 
pelo aparato tecnológico e gerenciamento das informações, mas 
também pelos sujeitos participantes e suas interações.  Disto 
deriva uma nova abordagem para os AVAs, cujas funcionalidades 
tecnológicas representam fontes importantes para a busca dos 
aspectos cognitivos, sociais, afetivos, simbólicos e 
comportamentais dos alunos.  

Na teoria piagetiana [2][3][4][5], o desenvolvimento cognitivo 
ocorre em função de quatro aspectos inter-relacionados, os quais, 
embora distintos, são indissociáveis: a dimensão biofisiológica, a 
dimensão social, a dimensão cognitiva e a dimensão afetiva. O 
comportamento é concebido por Piaget como um conjunto de 
ações que o sujeito exerce sobre o meio para modificar seu estado 
ou transformar sua situação em relação a ele.  

Assim, entende-se o termo cognição não só pelo viés do 
processamento de informações ou do funcionamento mental, mas 
também pela capacidade de reagir àquilo que afeta o sujeito no 
seu mundo interno e externo. Isso inclui a afetividade e as ações 
do sujeito em AVA. Nesse sentido, este artigo trata da 
investigação dos estados afetivos e comportamentais em EAD, 
nem sempre percebidos pelo professor.    

Os estados afetivos podem ser classificados em estados 
emocionais (ou simplesmente emoções) e estados de ânimo (ou 
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emoções de segundo plano[6]). Tal classificação é estabelecida 
em função da intensidade e duração com que ocorrem [6][7]: os 
primeiros acontecem de forma repentina, em que as reações são 
bem marcadas; já os segundos permanecem mais tempo, nem 
sempre percebidos ou entendidos. 

Neste estudo, utiliza-se a noção de estados de ânimo que podem 
ser originados a partir dos estados emocionais. Segundo 
Scherer[7], estado de ânimo é definido como um episódio difuso, 
de baixa intensidade, de longa duração, sem causa aparente. 
Compreende, de um lado, um processo cognitivo de valência 
positiva (estímulos atrativos) ou negativa (estímulos repulsivos). 
De outro, um conjunto estruturado de crenças, como a de 
experimentar, em futuro próximo, prazer ou dor. 

No ambiente de aprendizagem, um aluno pode se deparar com 
sentimentos negativos (decepções, frustrações, sentimentos de 
culpa e vergonha, ciúmes, inveja, humilhação, etc.) ou positivos 
(entusiasmo, interesse, orgulho, etc.). A valência das emoções 
(positiva ou negativa) depende dos eventos disparadores (internos 
ou externos) e das crenças e desejos do aluno. Os estados 
emocionais afetam o processo de aprendizagem. Porém, os 
estados de ânimo são os que mais influenciam na tomada de 
decisão [6], nas táticas e no comportamento que o aluno adota 
para atingir seus objetivos [9].  

Os aspectos comportamentais podem ser pensados em termos de 
processos físicos e vivenciais, constatados por métodos de auto-
observação, de observação alheia e de investigação de 
desempenho [10].  Assim, em AVA, é possível inferir certos 
padrões de comportamento do aluno em função das ações que 
toma no ambiente, cuja orientação depende de seu estado 
motivacional.  

Propõe-se, através desta investigação, apresentar as conexões 
entre a abordagem teórica assinalada anteriormente e os dados 
coletados em um AVA, no caso o ROODA, institucionalizado 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O 
propósito é atribuir valores afetivos aos padrões comportamentais 
do aluno constatados em tal ambiente. Nas duas seções seguintes, 
são apresentados trabalhos relacionados (seção 2) e o ambiente de 
aplicação ROODA (seção 3). Na seção 4, evidenciam-se as 
variáveis observáveis no ambiente, que indicam os padrões 
comportamentais. A seção 5 trata da relação entre os estados de 
ânimo e os padrões comportamentais no AVA ROODA. A seção 
6 apresenta o framework BFC (Behavioral Factor Calculation) 
para cálculo dos graus dos fatores motivacionais e os resultados 
encontrados na aplicação da ferramenta. Na última seção, fazem-
se considerações a propósito do trabalho em desenvolvimento. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
A maioria dos trabalhos na literatura aponta para o 
reconhecimento dos aspectos afetivos e comportamentais em 
ambientes dedicados a um domínio de ensino. É o caso dos 

Sistemas Tutores Inteligente (STI) [11] [12] [13]. Tais sistemas 
demonstram que a inferência dos aspectos afetivos e sua aplicação 
resultam em sistemas adaptativos e funcionalmente mais 
eficientes.  

Alguns trabalhos, como o de Graf [15] e o de Peña e 
colaboradores [14], incorporam a inferência de estilo de 
aprendizagem em AVAs. Graf apresenta o DeLeS, ferramenta que 
analisa diferentes padrões de comportamento do aluno a partir do 
MOODLE. Para tanto, utiliza as variáveis observáveis: número de 
acessos e de postagens em fórum, número de vezes em que 
participa em chat e o tempo que leva para fazer exercícios. Já 
Peña e colaboradores introduzem um sistema multiagente 
adaptativo conhecido por MAS-PLANG. Esse recurso foi 
incorporado ao ambiente USD (Unitats de Suport a la Docència), 
que dá suporte ao ensino e aprendizagem via web na Universidade 
de Giorona, Espanha.  A partir do modelo de aluno e das ações 
sobre o sistema USD, o MAS-PLANG infere o estilo de 
aprendizagem do aluno e seleciona os conteúdos didáticos e 
estratégias navegacionais mais coerentes. 

Cocea e Weibelzahl [16] utilizam os log files1

3. ROODA 

 de dois sistemas de 
e-learning (HTML-Tutor e iHelp) da Universidade de 
Saskatchewan, Canadá, para analisar e predizer a motivação do 
aluno ao monitorar suas ações no ambiente. O padrão de 
comportamento é obtido por meio de técnicas de mineração de 
dados e de aprendizagem de máquina. As variáveis consideradas 
são: o decurso de tempo em uma página de leitura de conteúdo, o 
tempo decorrido em responder a uma questão, o número de 
respostas corretas, o número de respostas incorretas e o número de 
vezes que o aluno acessou o manual, glossário e outros materiais 
de ajuda. 

O ROODA2

O grupo de funcionalidades que contém Recursos Gerais permite 
verificar e alterar dados cadastrais (Dados pessoais), personalizar 
a interface (Configurações), registrar compromissos 
(Compromissos) com a disciplina, verificar o histórico de tempo e 
número de acessos às funcionalidades (InterROODA) e acessar o 
item Ajuda para os problemas com o ambiente.  As 
funcionalidades de Acompanhamento de Atividades são 

 (Rede cOOperativa De Aprendizagem), 
institucionalizado pela UFRGS em 2005, é um AVA 
desenvolvido com base em princípios construtivistas, tendo 
implícita a concepção epistemológica interacionista [2]. 
Encontram-se cadastrados 43.875 usuários (alunos e professores 
de graduação, pós-graduação e de extensão); e 3.326 disciplinas já 
aderiram a essa rede. 

A figura 1 mostra o diagrama geral dos eventos do ROODA em 
que, após permitido o acesso ao ambiente e selecionada a 
disciplina, o aluno escolhe um dos quatro grupos de 
funcionalidades:  o de Recursos Gerais, o de Acompanhamento de 
Atividades, o de Publicação de Materiais ou o de Comunicação.  

1 Também são conhecidos como arquivos de eventos, em que é possível 
descobrir quais páginas são acessadas, quais arquivos são baixados ou 
colocados do/no servidor e para quem se enviam mensagens ou de 
quem são recebidas. 

2  Disponível em HTTP://www.ead.ufrgs.br/rooda 
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responsáveis pela disponibilização dos conteúdos (Aulas e 
Biblioteca), dos exercícios (Exercícios) e da participação de 
enquetes (Enquete). Já os recursos Webfólio pessoal e de grupo 
constituem as funcionalidades de Publicação de Materiais. Por 
fim, as ferramentas de comunicação síncrona (Bate-papo e A2) e 
assíncrona (Fórum, Diário de Bordo, Lista de Discussão e 
Contatos) integram o grupo de funcionalidades de Comunicação. 
Essas  possibilitam encontros virtuais e espaços de convivência, 
sustentando o movimento de negociações, discussões e 
coordenações durante a realização da disciplina.  

 

Figura 1. Diagrama geral de eventos do AVA ROODA  

4. FATORES MOTIVACIONAIS 
Originada da palavra latina movere (mover), a motivação é o que 
incita o aluno a escolher uma ação, a iniciá-la, a nela permanecer 
e a concluí-la [17].  Alguns estudos teóricos apontam as 
dimensões representativas da motivação.  Keller [18], por 
exemplo, apresenta o modelo ARCS composto pelos fatores: 
atenção (A), relevância (R), confiança (C) e satisfação (S). A 
abordagem desenvolvida por Qu e colaboradores [19] trata de três 
aspectos: confiança, esforço e desorganização. O modelo proposto 
por Vicente [20] resume-se a duas categorias motivacionais: 
traços e estados. Os traços são variáveis de característica 
permanente, representados pelos elementos: controle, desafio, 
independência e imaginação. Os estados são variáveis transientes, 
tais como relevância, confiança, interesse sensorial, interesse 
cognitivo, esforço e satisfação.  

O reconhecimento dos estados afetivos pode ser inferido a partir 
da forma pela qual o aluno age quando em interação em AVA. 
Bercht [11], influenciada pelos trabalhos de del Soldato e du 
Boulay [21], apresenta o modelo afetivo do aluno a partir dos 
fatores motivacionais: confiança, esforço e independência. Para 
identificá-los, a autora elencou variáveis relacionadas ao 
comportamento observável do aluno quando em interação no STI 
EletroTutor [22] . O modelo de Bercht inspirou esta investigação. 

Nesta pesquisa, um padrão de comportamento é entendido como 
um conjunto constante de ações adotado por um sujeito em um 

meio. Dessa forma, os padrões de comportamento sinalizam o 
grau motivacional (Confiança, Esforço e Independência) do aluno 
em AVA, que, por sua vez, é um indicador do seu estado de 
ânimo (Animado, Desanimado, Satisfeito ou Insatisfeito) nas 
atividades de aprendizagem.  Estudos sobre os possíveis estados 
de ânimo a serem extraídos do ambiente ROODA podem ser 
encontrados em Longhi et alli [23]. 

Cada funcionalidade do AVA ROODA tem seu conjunto próprio 
de variáveis relacionadas ao comportamento observável do aluno, 
a saber:  

• Número de acessos (NA) – definido pelo ato de abrir ou 
entrar na funcionalidade, em relação à turma. 

• Número de contribuições (NC) – calculado pela média 
de indicações de materiais (sites, arquivos, etc.), em 
relação à turma. 

• Frequência de participação (FP) – obtida pelo número 
de vezes em que o aluno participa na funcionalidade, 
em relação à turma. 

• Modo de participação (MP) – verificado a partir da 
forma como o aluno participa na funcionalidade, isto é, 
o modo como ocorre a interação.  

• Pedidos de ajuda ou presta ajuda (PA) – indicam a 
maneira como o aluno solicita dicas e ajuda (entrando 
em contato com formadores/colegas ou sistema) ou 
oferece ajuda aos colegas.  

• Aproveitamento (AP) – número de acertos nos 
exercícios. 

• Entrega de atividades (AT) – averiguada a partir da 
disponibilização das atividades para correção no prazo 
exigido pelo formador.  

• Abertura de sala (AS) – indica a abertura de novas salas 
de bate-papo.   

• Geração de mensagens ou tópicos (TO) – indica a 
criação de novas mensagens em um tópico ou novos 
tópicos para a funcionalidade Fórum.  

• Número de vistas ao tópico (NV) – definido pela 
frequencia com que um usuário visita um tópico do 
fórum, em relação à turma. 

• Tempo de permanência na sessão (TP) – representa a 
média de tempo despendido em uma sessão (conexão no 
AVA). 

A seguir, apresenta-se a forma como cada variável pode ser 
valorada nas funcionalidades Fórum (FOR), Bate-papo (BPP), 
Contatos (CON) e Diário de Bordo (DDB) do ambiente ROODA, 
a partir dos fatores motivacionais Confiança, Esforço e 
Independência.  

4.1 Fator Confiança 
Um aluno é reconhecido por confiante quando permanece calmo e 
tem autocontrole em situações de estresse durante a 
aprendizagem; preocupações pessoais não interferem em seus 
estudos; acredita na sua capacidade de aprender; é otimista; é 
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paciente e perseverante; ajuda os colegas em dificuldades; e sente-
se gratificado pelos resultados obtidos.  

O fator confiança indica com que grau de segurança um aluno 
desenvolve uma atividade e participa no AVA. Uma atividade 
pode ser definida como a realização de uma tarefa ou conjunto de 
tarefas a serem realizadas e disponibilizadas dentro do prazo 
estabelecido. A participação indica, em termos quantitativos 
(frequência) e qualitativos (modo de manifestação), o grau de 
adesão a uma determinada funcionalidade.  

Uma escala de valores (muito baixo [-22,-14), baixo [-14, -5), 
médio [-5,+5], alto (+5, +14], muito alto (+14, +22]) identifica o 
grau de confiança. A escala de valores é obtida  por meio de 
incrementos e decrementos variando, conforme a funcionalidade, 
de um a dois ou a três pontos, positivos ou negativos. No início da 
atividade, a confiança é indeterminada, por isso assume valor 
neutro (igual a zero). A tabela 1 descreve, em relação ao modelo 
Confiança, os eventos e variáveis associadas e indicativas do 
padrão de comportamento do aluno nas  funcionalidades Fórum, 
Bate-papo, Contatos e Diário de Bordo do ambiente ROODA. 

Tabela 1. Eventos e variáveis observáveis nas funcionalidades 
do ROODA para o fator Confiança 

 

Observa-se, na tabela 1, que os eventos a serem apurados 
demonstram, quantitativa (NA, NV, FP e NC) e qualitativamente 
(MP, AS, TO, PA e AT), a participação do aluno nas 
funcionalidades e a realização ou não das atividades. No modelo 
apresentado para a funcionalidade Fórum, se o aluno responder ao 

professor e aos colegas, presume-se que tenha realizado a tarefa e 
seja confiante (o grau de confiança será incrementado de 1 a 2 
pontos).   

A variável tempo de permanência (TP), utilizada por outros 
autores (ver seção 2), não participa do modelo Confiança. Embora 
a brevidade do período em que um aluno permanece numa 
funcionalidade possa sugerir confiança,  o tempo inferior à média 
pode tão somente significar que o aluno apenas acessou a 
funcionalidade ou que nela permaneceu o mínimo possível de 
tempo.  

4.2 Fator Esforço 
Um aluno é considerado esforçado quando procura conhecer em 
todas as dimensões o objeto de estudo; testa todas as 
possibilidades; é perseverante; procura ajuda com colegas e 
professor; é incansável na colaboração ou cooperação; interessa-
se pelo objeto de estudo; acredita que alcançará a um resultado 
satisfatório; e tem persistência na resolução de problemas.  

O modelo de Esforço é definido pelo grau de empenho ou 
tenacidade (muito baixo [-30,-19), baixo [-19, -7), médio [-7,+7], 
alto (+7, +19], muito alto (+19, +30])  na participação das 
diferentes funcionalidades. Os eventos e as variáveis associadas e 
indicativas do padrão de comportamento do aluno nas 
funcionalidades Fórum, Bate-papo, Contatos e Diário de Bordo 
do ambiente ROODA para o fator Esforço são apresentados na 
tabela 2.  

Neste caso, entende-se que a variável tempo de permanência (TP) 
é um indicador do empenho do aluno em relação à turma. As 
variáveis quantitativas (TP, NA, NC e FP) avaliam o esforço de 
participação do aluno no AVA. Já as qualitativas (MP, PA e AT) 
o modo como o aluno se esforça. O modelo construído para a 
funcionalidade Contatos informa que o aluno se esforça ao 
procurar ajuda a todos os participantes do ambiente. 

4.3 Fator Independência 
O aluno caracteriza-se pela autonomia quando se adapta a 
situações imprevistas; é organizado; explora outros caminhos 
além dos apresentados pelo professor; é criativo; toma iniciativas 
para apresentar novas ideias ou modos diferentes para alcançar o 
objetivo; e é receptivo a novas ideias ou modos diferentes para 
chegar à solução. 

O modelo Independência leva em conta o grau de autonomia 
(muito baixo [-7,-5), baixo [-5, -1), médio [-1,+1], alto (+1, +5], 
muito alto (+5, +7]) do aluno em relação ao uso das 
funcionalidades do AVA ROODA. A tabela 3 apresenta os 
eventos e variáveis relativas ao fator motivacional que podem ser 
extraídas nas funcionalidades Fórum, Bate-papo e Contatos. O 
recurso Diário de Bordo não foi considerado neste modelo porque 
se entende, e devido a suas características, não ser relevante para 
o cálculo do grau de independência em AVA. 

 

 

 

 

Funcio-
nalidade 

Situação Fator 

Geral Inicial 0 

Fórum 

NA: inferior à média  -1 
NA: igual ou superior à média  +1 
NV: inferior ao número de acessos  -1 
NV: igual ou superior ao número de 
acessos  

+1 

MP: Responde ao formador  +2 
MP: Responde ao colega +1 
MP: Não responde ao colega -1 
MP: Não responde ao formador -2 
MP: Não participa do fórum -3 
TO: Cria sua própria mensagem +1 
TO: Cria um novo tópico +2 

Bate-papo 

FP: extremamente ativa (>= 75%) +3 
FP: ativa (>= 50% e < 75%) +2 
FP: pouco ativa (>= 25% e < 50%) +1 
FP: ínfima (> 0% e < 25%) -2 
FP: Não participou (= 0%) -3 

Contatos 

PA: a todos -3 
PA: ao formador -2 
PA: aos colegas -1 
PA: não pede ajuda +3 

Diário de 
bordo 

FP: extremamente ativa (>= 75%) +3 
FP: ativa (>= 50% e < 75%) +2 
FP: pouco ativa (>= 25% e < 50%) +1 
FP: ínfima (> 0% e < 25%) -2 
FP: Não participou (= 0%) -3 
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Tabela 2. Eventos e variáveis observáveis nas funcionalidades 
do ROODA para o fator Esforço 

 
 

Tabela 3. Eventos e variáveis observáveis nas funcionalidades 
do ROODA para o fator Independência 

 

Considera-se que o aluno demonstra certa autonomia no 
ambiente, ao tomar a iniciativa de criar novos tópicos (TO) e ao 
visitar os tópicos do Fórum (NV), como também, ao abrir uma 
sala de bate-papo (AS) para discutir com os colegas. No mesmo 

sentido, a maneira dele solicitar ou oferecer ajuda também é 
considerado no cálculo do grau de independência.  

5. ESTADOS DE ÂNIMO 
O mapeamento do estado de ânimo do aluno é feito através da 
Roda dos Estados Afetivos - REA3

6. O FRAMEWORK BFC E RESULTADOS  

 [23], que congrega as 
dimensões de estudo: animação, desânimo, satisfação e 
insatisfação. Cada uma dessas dimensões engloba famílias 
afetivas, classificadas a partir dos tipos de emoções consideradas 
logrativas (satisfação), antagônicas (insatisfação), resignativas 
(desânimo) e condutivas (ânimo). Uma família afetiva é definida a 
partir de determinado grupo de emoções.  Por exemplo, o 
estado de ânimo Satisfação abrange quatro famílias afetivas que 
agrupam termos que caracterizam a dimensão: satisfação, alegria, 
entusiasmo e orgulho. Por sua vez, o grupo da Alegria reúne os 
termos (ser/estar/ter/sentir-se): alegre, amoroso, bem-humorado, 
caloroso, carinhoso, contente, deleite, ditoso, divertido, 
encantado, feliz, iluminado, lisonjeado, merecedor, assim por 
diante.   

Nesse sentido, verifica-se que as famílias afetivas constituídas 
pelas emoções logrativas, antagônicas, resignativas e condutivas 
têm forte correlação com os fatores Confiança, Esforço e 
Independência. Valores altos para tais fatores reforçam as 
emoções logrativas e condutivas. As primeiras induzem ao estado 
de ânimo Satisfação marcado pela celebração do sucesso por ter o 
aluno alcançado seus objetivos. Já as segundas imbuem, no aluno, 
o estado de ânimo Animação, que o leva a explorar novos 
caminhos, a desenvolver outras possibilidades ou a empenhar-se 
para atingir os objetivos. Valores baixos para todos os fatores 
reforçam as emoções antagônicas (Insatisfação) e resignativas 
(Desânimo). Em estado de Insatisfação, o aluno apresenta certa 
insegurança ou desequilíbrio para obter os objetivos, podendo 
fomentar intenções de represália ou vingança. Enquanto que no 
que tange ao estado de Desânimo, todos os fatores são 
negativados, o que sugere que o aluno esteja propenso a desistir. 

A verificação da influência dos padrões comportamentais sobre os 
estados de ânimo é realizada através do framework BFC 
(Behavioral Factor Calculation). O BFC é composto por três 
módulos: módulo de extração de dados (retira da base ROODA os 
valores referentes às variáveis observáveis), módulo de cálculo 
dos fatores motivacionais (realiza incrementos e decrementos) e 
módulo de consolidação (apresenta uma normalização dos 
resultados que serão utilizados na inferência dos estados de 
ânimo).   

Dentro do período de contabilização solicitado pelo formador, são 
extraídos os dados correspondentes às variáveis observáveis em 
cada funcionalidade para determinado aluno. Esses dados são 
processados com o intuito de identificar o fator de incremento ou 
decremento conforme os modelos dos fatores motivacionais 
construídos para cada funcionalidade. A soma algébrica é 
efetuada e o resultado final é normalizado no módulo de 
consolidação, já que as escalas de valores para os fatores 
motivacionais são diferentes. Combinados, os graus 

3  A REA foi definida a partir de extenso estudo teórico e  justificativas  
empíricas realizadas por Scherer [7] e Tran [24].  

Funciona-
lidade 

Situação Fator 

Geral 
Inicial  0 

TP: igual ou inferior à média da turma -1 
TP: superior à média da turma +1 

Fórum 

NA: inferior à média -1 
NA: igual ou superior à média +1 
FP: extremamente ativa (>= 75%) +3 
FP: ativa (>= 50% e < 75%) +2 
FP: pouco ativa (>= 25% e < 50%) +1 
FP: ínfima (> 0% e < 25%) -1 
FP: Não participou (= 0%) -3 
MP: Responde ao formador  +2 
MP: Responde ao colega +1 
MP: Não responde ao colega -1 
MP: Não responde ao formador -2 
MP: Cria sua própria mensagem +1 

Bate-papo 

FP: extremamente ativa (>= 75%) +3 
FP: ativa (>= 50% e < 75%) +2 
FP: pouco ativa (>= 25% e < 50%) +1 
FP: ínfima (> 0% e < 25%) -1 
FP: Não participou (= 0%) -3 

Contatos 

PA: a todos +3 
PA: ao formador +2 
PA: a colegas +1 
PA: não pede ajuda -1 

Diário de 
bordo 

FP: extremamente ativa (>= 75%) +3 
FP: ativa (>= 50% e < 75%) +2 
FP: pouco ativa (>= 25% e < 50%) +1 
FP: ínfima (> 0% e < 25%) -1 
FP: Não participou (= 0%) -3 

Funciona-
lidade 

Situação Fator 

Geral 
Inicial  0 

TP: igual ou inferior à média da turma +1 
TP: superior à média da turma -1 

Fórum 
NV: inferior à média -1 
NV: igual ou superior à média +1 
TO: cria um novo tópico +1 

Bate-papo 
AS: cria sala de bate-papo +1 
AS: não cria sala de bate-papo -1 

Contatos 

PA: a todos -2 
PA: ao formador -1 
PA: aos colegas +1 
PA: não pede ajuda +2 
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representativos de Confiança, Esforço e Independência subsidiam 
a inferência dos estados de ânimo. Salienta-se que os graus 
motivacionais são dados de entrada em uma máquina de 
inferência dos estados de ânimo, baseada em uma rede bayesiana.   

Para validar e verificar a acurácia do framework BFC, foram 
analisados os padrões de comportamento de seis alunos da 
disciplina Tópicos Especiais, ministrada entre maio a agosto de 
2008 no Programa de Pós-Graduação em Informática na 
Educação/UFRGS, modalidade DINTER4

 

. A disciplina 
transcorreu, em sua maior parte, a distância. O AVA ROODA deu 
suporte às trocas entre os alunos a respeito das temáticas 
desenvolvidas na disciplina.  

Durante a disciplina, o professor responsável abriu quatro tópicos 
de discussão sobre os conteúdos de aprendizagem. Os alunos 
também criaram tópicos no Fórum para tratarem de assuntos 
relacionados ao conteúdo ou às atividades. A disciplina contou 
com um encontro síncrono, através da funcionalidade Bate-papo 
(BPP). Ao menos uma vez por semana, os alunos deveriam 
registrar na funcionalidade Diário de Bordo (DDB) suas 
impressões sobre o processo pessoal de aprendizagem. A 
funcionalidade Contatos foi utilizada para os alunos pedirem 
ajuda ou informações sobre os processos da disciplina. 

Todas as interações que ocorrem no ambiente  são  registradas no 
banco de dados do AVA ROODA. Os registros representam as 
variáveis observáveis, a partir do que se procede ao cômputo dos 
fatores motivacionais.  As tabelas 4, 5 e 6 informam os valores 
encontrados no cálculo dos padrões de comportamento para os 
fatores Confiança, Esforço e Independência.  

Na tabela 4, percebe-se que o aluno 33298 revela baixo grau de 
confiança, enquanto que o 33293 parece ter um grau muito alto de 
autonomia. Com relação ao grau de esforço (tabela 5), o empenho 
do aluno 33292 é bastante alto, enquanto que o 33293 parece não 
se esforçar ao atuar no ambiente.  Isso, todavia, não significa que 
o aluno seja displicente ou indiferente em relação aos conteúdos 
de aprendizagem. Conforme é mostrado na tabela 4, o aluno em 
questão apresenta um alto grau de confiança. Talvez por tal 
característica,  o aluno não necessita empregar maior esforço no 
seu processo de aprendizagem. 

O resultado do cálculo do grau de independência dos alunos de 
estudo (tabela 6) indica que três deles parecem apresentar grau de 
independência bem alto, enquanto os demias estão na faixa média. 
Os resultados apresentados para o aluno 33298 servem de alerta 
para o professor de EAD. O aluno dá sinais de que não apresenta 
confiança, é pouco independente e se esforça muito pouco na 
forma como atua no AVA. A figura 1 apresenta o gráfico de 
normalização dos fatores motivacionais dos alunos de estudo. 

 

 

 

 

4  Programa de Doutorado Interinstitucional – projeto do governo 
brasileiro, cujo objetivo é viabilizar a formação de doutores que se 
encontram longe dos grandes centros educacionais. 

Aluno FOR BPP CON DDB Resultado 

33285 0,52 -3,00 3,00 3,00 3,52 

33292 1,18 1,00 -3,00 3,00 2,18 

33293 1,36 -1,00 3,00 3,00 6,36 

33297 2,00 -1,00 -2,00 3,00 2,00 

33298 -0,91 -3,00 -2,00 1,00 -4,91 

33486 -0,91 -3,00 3,00 3,00 2,09 
Tabela 4. Padrões de comportamento para o fator Confiança 

 
Alun

o 
FOR BPP CON DDB TP Resultado 

33285 -1,25 -3,00 -1,00 3,00 -1,00 -3,25 

33292 -0,50 1,00 3,00 3,00 1,00 7,50 

33293 0,00 -1,00 -1,00 3,00 -1,00 0,00 

33297 1,00 -1,00 2,00 3,00 1,00 6,00 

33298 -2,50 -3,00 2,00 1,00 -1,00 -3,50 

33486 -2,00 -3,00 -1,00 3,00 -1,00 -4,00 

Tabela 5. Padrões de comportamento para o fator Esforço 
 

Aluno FOR BPP CON TP Resultado 

33285 2,00 -1,00 2,00 1,00 4,00 

33292 2,00 -1,00 -2,00 -1,00 -2,00 

33293 2,00 -1,00 2,00 1,00 4,00 

33297 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -2,00 

33298 2,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 

33486 2,00 -1,00 2,00 1,00 4,00 

Tabela 6. Padrões de comportamento para o fator 
Independência 

 

 

Figura 1. Normalização dos fatores motivacionais Confiança 
(C), Esforço (E) e Independência (I) 
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Em uma pré-análise5

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHOS FUTUROS 

, os alunos 33285 e 33486 revelam 
características semelhantes. O mesmo ocorre com os alunos 33292 
e 33297. As características do primeiro grupo indicam alunos 
confiantes, altamente independentes e resolvendo suas atividades 
no ambiente com pouco esforço. Tais características podem 
imprimir um estado de ânimo satisfeito. Já o segundo grupo, 
embora pareça que os alunos necessitem da ajuda dos formadores 
e colegas (tem pouca independêcia), verifica-se que envida grande 
esforço para atuar no ambiente. Isso denota certa animação, 
vontade de atingir os objetivos. 

As interações efetuadas pelo aluno 33298 sugerem, na figura 1, 
que possa estar insatisfeito ou desanimado com as atividades 
desenvolvidas, ou que, eventualmente, apresente problemas de 
uso do ambiente virutal de aprendizagem. 

De modo a inferir os estados de ânimo (animação, desânimo, 
satisfação e insatisfação) quando da interação do aluno em AVA, 
faz-se necessário examinar os eventos que ocorrem nesse 
ambiente. A percepção de um evento em AVA pode ser obtida a 
partir das ações adotadas pelo aluno nas diversas funcionalidades, 
registradas no sistema computacional.  

No ambiente ROODA, plataforma utilizada para a realização 
deste estudo, analisaram-se eventos nas funcionalidades Aulas, 
Bate-papo, Biblioteca, Contatos, Diário de Bordo, Enquete, 
Exercícios, Fórum, Lista de Discussão, Webfólio, das quais 
apenas quatro foram apresentadas nesta investigação. Para cada 
evento, determinam-se a pontuação e a operação (soma ou 
subtração) para o tipo de fator motivacional. Durante a análise dos 
padrões do aluno, o framework BFC calcula as médias, verifica as 
condições e procede aos incrementos e decrementos necessários.  

O framework encontra-se em fase final de ajustes. Testes 
efetuados em protótipo indicam  correlação entre as variáveis de 
padrão comportamental e as afetivas. Na próxima etapa da 
pesquisa, a experimentação envolverá uma amostra mais 
representativa, visando verificar se as correlações encontradas se 
confirmam. 
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