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Objetivo

Apresentar tendências em estudo para 
Personalização em ambientes educacionais 
através do uso de computação afetiva;



Computação Afetiva

O que é?



o que estuda?

reconhece emoção;

Modela emoção;

expressa emoção e

simula emoção.



Porquê Usar?

melhorar a interface homem-máquina;

otimizar a interação humano-computador;

dotar de processos de tomada de decisões 
inteligentes (metáfora humana);



Na Educação?



Você acha que a computação afetiva estuda 
somente a emoção?

metaforicamente, PENSE....

Quando você sente uma emoção na vida real, 
ela é influenciada por algum outro aspecto 
psicológico seu?

Qual?



A computação afetiva estuda principalmente 
a emoção porém outros aspectos 
psicológicos também são estudados...



Aspectos psicológicos tal como  
Emoção, Personalidade, Habilidades 
Sociais influenciam a tomada de 
decisão humana[Damasio 1994],[Simon 
1983],[Goleman 1995],[Paiva 2000],
[Picard 1997],[Trappl et al 2003], 
[Thagard 2006].



Personalização e 
Tomada de Decisão:

Humana x 
Computacional









Aspectos 
Psicológicos na 

tomada de decisão 
Computacional



Emoção & 
Personalidade

Emoção:

instantânea;

curta duração;

depende de fatores externos;

muda constantemente;



Personalidade:

mais estável;

se mantem estável por um longo 
período (45 )



Emoção:

facilmente medida em humanos;

informação fisiológica;

metodos intrusivos;

modelado em computadores para melhorar 
a interação homem-maquina;



Personalidade:

difícil de extrair em interações curtas;

difícil de extrair intencionalmente do 
usuário;

personalidade é responsável pelo tipo de 
emoção gerada nas pessoas;



Emoções indicam se o humor do usuário 
permite ou não receber recomendação/
personalização em um determinado momento;

Porém, não auxilia determinar qual o tipo de 
Personalização que deve ser feita.



Como extrair 
fatore 

psicológicos 
humanos



como extrair emoção?
sensores fisiológicos



processadores de voz;

processamento de expressões faciais:

linguagem texto em chat:

textmining+presença social



Como extrair 
personalidade?

abordagem de traços [Allport 1927]:

17 953 traços:

igual a todos;

igual a alguns;

igual a nenhum.



Big Five  

5 fatores que historicamente se 
replicavam nos testes:



Facetas

São dimensões internas de cada Big 
Five:



Testes usados

Neo-ipip [John. A. Johnson]:

300 itens;

TIPI [Sam Gosling ]

10 itens;



Neo-IPIP original
http://www.personal.psu.edu/j5j/IPIP/

http://www.personal.psu.edu/j5j/IPIP/
http://www.personal.psu.edu/j5j/IPIP/


TIPI -original



Nossa plataforma

http://apps.danielmoraes.net/ps/

http://apps.danielmoraes.net/ps/
http://apps.danielmoraes.net/ps/








Tipi





O que tem sido feito em ambientes 
Educacionais usando Computação Afetiva 

Para personalização?



Sistemas Tutores 
Inteligentes

Modelo de aluno;

estratégias de ensino;

Agentes Pedagógicos animados:



Steve





Adele



Agentes 
Pedagogicos 

Pat - unisinos



Doris: 



uso de computação afetiva para melhorara a 
interação computador/aluno;

uso principalmente de emoção no tutor;



Outros cenários 
de personalização 

em ambientes 
educacionais



Recomendação em Ambientes Educacionais:

formação de grupos de alunos 
(similaridade)+tutores (;

recomendação de cursos (U. Corp)

recomendação de objetos educacionais 
(UAB);



Recomendação em ambiente empresarial:

formação de equipes 
(complementariedade);

e-training;



Projetos Atuais



Projetos (atuais)

Descoberta de dados convencionais  e 
subjetivos em blogs, curriculum e site 
pessoal;

recomendação usando características 
subjetivas e convencionais;



Especificamente no 
Moodle



Customizar o moodle?
COMO?

Identidade e perfil de usuário/modelo de 
aluno;

Computação afetiva;

sistemas de recomendação;

sistemas de combinação social.



Identidade

Identidade interna (self) = perfil de 
usuário/modelo de aluno;

Identidade social (others) = perfil de 
usuario definido por outros (reputação);



Tarefas:

identificação das expressões faciais;



Emoção no moodle
Lisetti (87 humores):

feliz, 

triste,

zangado.

markup language para representar emoções 
(humaine - W3C - 2009);

extração através de reconhecimento de 
expressões faciais;



plug-in Moodle/Firefox:

 via entonação de voz descobrir a emoção/
personalidade do usuario e registrar em 
EmotionML;

via expressões faciais descobrir a emoção/
personalidade do usuario e registrar em 
EmotionML;



descoberta da personalidade;



Nossa plataforma

http://apps.danielmoraes.net/ps/

http://apps.danielmoraes.net/ps/
http://apps.danielmoraes.net/ps/


futuro plugin Moodle
Traços: BIG FIVE (Extroversão, afabilidade, 
abertura, Instabilidade Emocional, 
Conscienciosidade)

John Johnson:

Neo-Ipip inventory (300 itens);

Sam Gosling:

TIPI inventory (10 itens);



recomendações

via plugin moodle (em construção):

recomendação de grupo (UAB):

características de similaridade de traços 
de personalidade;





complementariedade (em construção);



Recomendação:

curso (Ucorp, e-training):

perfil do curso;

perfil do usuário/ modelo de aluno:

emoção;

personalidade;

informações convencionais.



objetos educacionais (UAB):

dados do curso;

webmining em repositórios;

emoção e personalidade para 
personalizar a recomendação;



Propriedade 
Intelectual



gutanunes@gmail.co

http://www.dcomp.ufs.br/~gutanunes/

mailto:gutanunes@gmail.com
mailto:gutanunes@gmail.com
http://www.dcomp.ufs.br/~gutanunes/
http://www.dcomp.ufs.br/~gutanunes/


Obrigada!!


