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resumo 
 
 

Depois de um longo período de emancipação das redes sociais digitais e 
consecutiva colaboração em massa por parte dos utilizadores, surgem, nos 
dias de hoje, oportunidades de aplicação de algoritmos inteligentes capazes de 
compreender e servir as várias circunstâncias e necessidades que compõe o 
dia-a-dia do ser humano.  
 
Este vasto crescimento em termos de utilização e popularidade das redes 
sociais digitais possibilitou o aparecimento de um conjunto de fenómenos e 
problemáticas sociais, que, eventualmente, podem pôr em causa muitos dos 
seus princípios e âmbitos fundamentais. 
  
Ao longo deste estudo é abordada a aplicação de mecanismos inteligentes de 
deteção de emoções, pretendendo-se compreender as implicações da sua 
aplicação em redes sociais digitais de contexto educativo. Pretende-se avaliar 
a sua contribuição, tanto na otimização dos níveis de interação, como na 
prevenção e mitigação de fenómenos sociais potencialmente negativos, com 
especial foco na problemática do cyberbullying.  
 
Desta forma, será apresentado todo o processo de desenvolvimento técnico de 
um sistema de Chat com serviços e funcionalidades inteligentes de deteção de 
cyberbullying. Os resultados finais foram validados através de um processo de 
avaliação com utilizadores, onde se pretendeu compreender as implicações e 
consequências da aplicação de um sistema de deteção de emoções numa 
plataforma digital de contexto educativo. 
 
Esse sistema de Chat, foi implementado como prova de conceito na plataforma 
Campus, tendo-se verificado que a aplicação de mecanismos de deteção de 
emoções em plataformas digitais pode contribuir para a diminuição de abusos 
sociais no público alvo juvenil. Verificou-se que este tipo de serviços pode ser 
adaptado no combate à problemática do cyberbullying, apesar de ainda 
existirem um conjunto de implicações que põe em causa a sua correta 
aplicação. 
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abstract 
 

After a long period of emancipation from digital social networks and 
consecutive mass collaboration from users, there are nowadays opportunities 
to apply intelligent algorithms capable of understanding and assisting the 
various circumstances that make up everyday life of human beings.  
 
This vast growth in the use and popularity of digital social networks has led to 
the rise of a set of social phenomena and problems, which undermine many of 
its fundamental principles and scopes, such as cyberbullying. 
 
Throughout this study the application of intelligent mechanisms of emotion 
detection is approached, aiming to understand the implications of its application 
in digital social networks of educational context. It aims to evaluate its 
contribution, both in the optimization of interaction levels, as well as in the 
prevention and mitigation of potentially negative social phenomena. 
 
In this study, we present the entire technical development process of a Chat 
system with intelligent cyberbullying detection services and features. The final 
results were validated through a user evaluation process, which aims to 
understand the implications and consequences of applying an emotion 
detection system in a digital educational platform. 
 
This Chat system was implemented as a proof of concept on Campus platform 
and the results indicate that the application of emotion detection mechanisms in 
digital platforms, can contribute to the reduction of social abuse in the youth 
target audience. Additionally, it was possible to observe that this type of 
services can be applied as a tool to combat cyberbullying, although there are 
still a number of implications that undermines its successful application. 
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1. Introdução 

1.1. Introdução e caracterização do problema de investigação 

 O crescente desenvolvimento tecnológico tem vindo a potenciar o armazenamento 

e processamento de enormes quantidades de dados, provenientes de diversos sistemas e 

plataformas web. Termos como big data1, machine learning2 e inteligência artificial, têm-

se tornado comuns no vocabulário tecnológico, representando inúmeras inovações 

tecnológicas atuais. Este enorme armazenamento de dados e constante processamento dos 

mesmos permite a criação de mecanismos inteligentes capazes de compreender e, de certa 

forma, interagir diretamente com o utilizador. A deteção de emoções e a análise de 

sentimentos representam dois campos de investigação inseridos nas temáticas acima 

referidas.  

  

 O caso concreto em estudo nesta investigação aborda um conceito bastante 

preliminar em termos técnicos e práticos, apesar dos inúmeros artigos e projetos de 

investigação em volta da temática. No mercado tecnológico atual parece ainda não existir 

sistemas de Chat capazes de realizar, de forma fidedigna e em contexto educativo, a 

recolha de informação e avaliação das emoções dos intervenientes.  

  

 Contudo, foram e têm vindo a ser realizadas inúmeras experiências em sistemas de 

Chat inerentes a plataformas populares e com níveis altos de utilização, nomeadamente, 

jogos e redes sociais. Estas experiências contemplam uma recolha anónima de informação 

dos sistemas de conversação, com o objetivo de desenvolver algoritmos de deteção simples 

de emoções. Normalmente, os estudos indicam resultados positivos (Rani & Tandon, 

2018), representando níveis de análise dos sentimentos fidedignos, e com taxas de sucesso 

comparativamente ao estado de espírito real dos intervenientes.  

 

 
1 Termo que caracteriza o grande volume de dados, resultado da atividade e interação nos serviços digitais. 
2 Ramo da inteligência artificial que automatiza, através da análise de dados, a construção de modelos 

analíticos.  
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 A utilização destes dados e informações pode representar uma oportunidade de 

desenvolvimento de mecanismos e ferramentas que beneficiam a aprendizagem e o ensino.  

 

 No presente trabalho procura-se fazer um levantamento bibliográfico sobre a 

temática da deteção de emoções em sistemas de comunicação, nomeadamente, na área da 

educação. São estudados vários fatores, tais como: a forma como este tipo de tecnologias é 

utilizada, a sua influência no fluxo de interação entre utilizadores e respetiva aplicação na 

prevenção e resolução de problemas sociais, com especial foco na temática do 

cyberbullying.  

 

 Richard Donegan (2012) relaciona a problemática do cyberbullying e o seu 

antecedente bullying ao instinto competitivo e o desejo de sobreviver entre todos os seres 

vivos. Este defende que o bullying é um problema natural, que deriva da necessidade de 

competição entre os seres vivos, resultante da multiplicidade de espécies e limitados 

recursos do planeta. A conjugação do instinto natural de sobrevivência do ser humano com 

a sociedade competitiva e capitalista em que vivemos nos dias de hoje, culmina num 

conjunto de problemas e desafios sociais, que, cada vez mais, afetam a vida das crianças, 

nomeadamente, nas suas relações interpessoais.  

 

 Segundo um estudo realizado por um conjunto de organizações e universidades de 

6 países da união europeia (Milli, Cobello, Berti, & Antolini, 2017), a problemática do 

bullying está ainda vastamente presente nas escolas e instituições de educação, apesar das 

várias iniciativas e estratégias de combate e diminuição dos índices de bullying nas 

crianças e jovens. O estudo indica que, pelo menos 12% dos rapazes e 10% das raparigas, 

revelam ser vítimas de bullying pelo menos duas ou três vezes por mês. As redes sociais 

digitais e dispositivos tecnológicos oferecem aos jovens, a liberdade de comunicar 

permanentemente entre si. Esta comunicação, normalmente não mediada e incontrolável, 

representa um fator estimulador de situações de cyberbullying entre crianças e jovens 

(Donegan, 2012). 

 

 O desafio que será articulado ao longo desta dissertação passa por, para além de 

conceber e aplicar um serviço de deteção de emoções numa plataforma de contexto 
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educativo, compreender a forma como a aplicação deste tipo de serviços pode, ou não, 

contribuir para a diminuição das ocorrências de problemas sociais (como o cyberbullying) 

nas redes sociais digitais. Para além disso, pretendem ser apresentados, um conjunto de 

indicadores relacionados com a aplicação deste tipo de sistemas, bem como a forma como 

estes podem influenciar e beneficiar a interação, comunicação e utilização de ambientes 

digitais de aprendizagem.  

  

1.2. Questões de investigação 

 Considerada a problemática do estudo, foi elaborada uma questão de investigação, 

de acordo com os critérios de clareza, exequibilidade e pertinência (Quivy & 

Campenhoudt, 2008), com o propósito de orientar todo o processo de investigação:  

 

 Quais as implicações da recolha e análise de emoções na otimização da 

experiência de utilização de uma plataforma digital de contexto educativo? 

 

 A questão reflete o carácter exploratório e inovador desta investigação, procurando 

compreender quais os desafios inerentes à utilização de técnicas de recolha e análise de 

emoções na utilização de plataformas digitais no contexto educativo.  

 

 Contudo, outros objetivos complementares podem ser alcançados. São exemplos 

disso a utilização dos resultados da deteção de emoções como impulsionadores de novas 

estratégias educativas, bem como, a otimização da total experiência de utilização das 

plataformas digitais em questão e a prevenção de problemas sociais derivado da interação 

online.  Desta forma, pode ser estabelecida uma pergunta de investigação complementar, 

como forma de orientar, de forma mais específica, o corrente estudo:  

 

 A deteção de emoções em sistemas de Chat constitui uma medida de prevenção 

e mitigação do cyberbullying?  

 

 A resposta a esta questão pretende apresentar uma solução de apoio à mitigação da 

problemática do cyberbullying no contexto das plataformas sociais. 
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1.3. Objetivos e finalidades 

 
 O presente estudo tem como principal finalidade a investigação e aplicação de 

mecanismos de deteção de emoções. Estes serão aplicados como objeto de estudo na 

plataforma Campus, com a intenção de estudar formas que promovam a prevenção de 

situações de cyberbullying ou desrespeito pelas normas de utilização. Para além disso, 

ambiciona-se explorar métodos que auxiliem a perceção do estado de espírito dos alunos, 

por parte dos docentes, com a finalidade de otimizar a experiência de utilização da 

plataforma e potencializar os resultados educacionais dos alunos. Deste modo foram 

delineados os seguintes objetivos: 

 

• Analisar e estudar a utilização de mecanismos de deteção de sentimentos em 

plataformas online; 

• Compreender as implicações éticas e técnicas da recolha de informações para a 

deteção de emoções; 

• Averiguar a aplicabilidade de um sistema de análise de emoções na plataforma 

Campus; 

• Desenvolver um protótipo de um sistema de Chat, com análise e deteção de 

emoções, inserido na plataforma Campus; 

• Propor estratégias e funcionalidades que apliquem os resultados da deteção de 

emoções para beneficiar a experiência de utilização dos diferentes perfis de 

utilizadores da plataforma Campus;  

• Aplicar mecanismos de deteção de emoções no sistema de Chat da plataforma 

Campus, com o objetivo de elaborar medidas de prevenção e combate ao 

cyberbullying. 
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1.4. Organização da dissertação 

 Esta dissertação encontra-se organizada por capítulos de acordo com a seguinte 

descrição: 

 

 Ao longo desta Introdução são apresentados os motivos que levaram à realização 

deste trabalho, bem como a problemática da investigação e o contexto em que se insere. 

Posto isto, são apresentadas as questões de investigação que orientam o trabalho de 

investigação e obterão a respetiva resposta nas conclusões deste estudo. Para além disso, 

são também indicados os objetivos que se pretendem atingir durante a realização da 

corrente investigação. 

 

 O primeiro capítulo da presente dissertação (“Enquadramento Teórico”) pretende 

apresentar um enquadramento teórico, que, por sua vez, procura suportar conceptualmente 

todo o trabalho de investigação desenvolvido. Ao longo deste capítulo são discutidas as 

diferentes etapas de evolução da web, abordando-se as suas influências nos métodos de 

estudo e aprendizagem, nomeadamente no campo da aprendizagem mediada por tecnologia 

digital e a sua influência na vertente de ensino. Para além disso, são apresentados conceitos 

relacionados com os novos métodos e mecanismos que surgem associados à web 3.0, como 

a inteligência artificial e as suas ramificações aplicacionais. É evidenciado o potencial 

destes mecanismos, nomeadamente na área aplicacional da análise de sentimentos e 

deteção de emoções, correlacionando-as com a problemática do cyberbullying. Finalmente, 

ainda neste capítulo é apresentada uma breve descrição das funcionalidades principais da 

plataforma Campus, com especial foco no respetivo sistema de chat. 

 

 Durante o segundo capítulo (“Metodologia de Investigação”) são apresentados os 

métodos utilizados durante a investigação: as fases da investigação, uma descrição e 

caracterização dos participantes que contribuíram para a mesma e respetivas técnicas de 

recolha e análise de dados.  

 

 O terceiro capítulo (“Arquitetura e requisitos”) contempla uma descrição da 

arquitetura de implementação da solução desenvolvida ao longo desta dissertação. São 
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apresentados os requisitos funcionais da aplicação, bem como os respetivos casos de uso 

da mesma.  

 

 O quarto capítulo (“Conceção e desenvolvimento”) é dedicado ao processo de 

conceção e desenvolvimento do serviço de Chat e a sua integração com serviços de 

inteligência artificial e respetiva deteção de emoções. É apresentada a arquitetura geral do 

sistema, como também todas as suas etapas de desenvolvimento e implementação.  

  

 O quinto capítulo (“Apresentação e análise dos resultados”) apresenta o conjunto 

de dados recolhidos durante as sessões de avaliação da solução proposta. 

  

 No sexto capítulo (“Conclusões”) pretende-se apresentar uma reflexão com base 

nos resultados obtidos na sequência da investigação conduzida. Apresentam-se, ainda, 

algumas sugestões de trabalho e investigação futuras, bem como um conjunto de fatores 

que limitaram o corrente estudo. 
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2. Enquadramento Teórico 

2.1. Tecnologias da informação e comunicação em educação 

 O termo “Tecnologias da Informação e Comunicação” (TIC), apesar de já 

conhecido anteriormente (Williams, Coles, Wilson, Richardson, & Tuson, 2000), foi 

introduzido e popularizado por Dennis Stevenson, um empresário e membro do governo 

britânico, no final do século XX (Stevenson, 1997). As TIC, tipicamente, referem-se às 

tecnologias utilizadas para aceder, reunir, manipular e comunicar informação, estando 

normalmente associadas ao crescimento e potencialização das funcionalidades da Internet 

(Lloyd, 2006). Contudo, o termo TIC deve ser considerado como uma evolução do termo 

antecedente, e mais restrito, Tecnologias da Informação (TI) (Lloyd, 2006). 

  

 Desde o nascimento e desenvolvimento inicial da Internet, as TIC representaram 

um impacto significativo na generalidade das indústrias e áreas de produção (Piccoli, 

Ahmad, & Ives, 2001). A área da educação e ensino, caracterizada, neste sentido como 

uma área de produção de conhecimento, representa uma das áreas afetadas pelo 

nascimento e crescimento das tecnologias da informação e comunicação.  

 

 Contudo, no início do século XXI, grande parte da comunicação era ainda realizada 

e partilhada durante as reuniões em sala de aula ou através do “tradicional” correio 

eletrónico, essencialmente no sentido do professor para o aluno. O mesmo ainda se verifica 

nos dias de hoje, verificando-se que esta se realiza, ainda frequentemente e unicamente de 

forma unidirecional, desde o corpo docente até à generalidade dos alunos (Piccoli et al., 

2001). Esta incapacidade de progressão inerente à atividade desenvolvida nas salas de aula 

motivou o crescimento de uma oportunidade contínua de desenvolvimento de tecnologias e 

metodologias inovadoras que estimulam e potencializam a partilha e diversificação dos 

métodos de ensino e aprendizagem.  

 

 Desta forma, as TIC em educação vieram fazer surgir novos mecanismos com o 

potencial de fomentar a partilha de conhecimento através de sistemas tecnológicos. Estes 

mecanismos têm o potencial de se tornarem (consoante o tipo e nível de utilização) 

impulsionadores de novos métodos de ensino, como é o exemplo de inúmeras plataformas 
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institucionais (como LMS3 e redes sociais digitais de contexto educacional). Apesar de não 

apresentarem, na maioria dos casos, alterações em termos de metodologias de ensino, 

acabam por fornecer sistemas de apoio aos processos de ensino/aprendizagem nas escolas. 

  

2.1.1. Learning Management Systems 

 A omnipresença das TIC tem inúmeros impactos em grande parte das tarefas que 

compõem o dia-a-dia da sociedade. São exemplos disso a forma como trabalhamos, 

vivemos, conduzimos, interagimos, compreendemos, analisamos, partilhamos informação 

e nos divertimos. Os termos “e-evolution” ou “e-revolution”, abordam a criação das 

tecnologias de e-mail, e-commerce, e-government e cada vez mais, e-learning. O e-

learning tem vindo a alterar a forma como o ensino e a aprendizagem são abordados 

(Kumar, Kumar, Palvia, & Verma, 2017). 

             

 Esta educação online, ou e-learning4, representa uma forma inovadora de ensinar e 

aprender, correspondendo a um modelo de educação, eventualmente, não presencial. Isto é 

possível devido às capacidades da internet como hoje a conhecemos. Estas oferecem as 

condições fundamentais para ambientes de aprendizagem online, favorecendo a 

comunicação direta e distribuição de conteúdos entre professores e alunos (Hussain, 2012). 

  

 Com o desenvolvimento gradual do conceito de e-learning e a sua aplicação em 

contextos reais, surgiram propostas de plataformas e sistemas de gestão e administração de 

cursos de aprendizagem colaborativa em rede. Estes sistemas, ou aplicações de software 

dedicado à partilha e dinamização do ensino, são conhecidos como Learning Management 

Systems (LMS) e apresentam, como principais objetivos, a possibilidade e facilidade de 

 
3 Learning Management System.  
4 O conceito de e-learning, surge, normalmente associado tanto a metodologias online de ensino como de 

aprendizagem. Contudo, tecnologias como os LMS apresentam uma contribuição superior sobretudo na 

componente de ensino, acabando por se tornar respostas tecnológicas que não exploram todo o potencial 

associado ao conceito geral do e-learning. Mais tarde, como é abordado nas secções seguintes, surgem 

modelos tecnológicos que acompanham, por sua vez a evolução da web, nomeadamente, na sua camada 

social, o que vem permitir oferecer espaço para a contribuição dos alunos, fazendo com que estes se insiram 

também nos modelos de aprendizagem online. 
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administração, documentação, acompanhamento e relato dos programas de educação à 

distância (Hussain, 2012). 

  

 A adoção destes sistemas de LMS por parte das instituições de ensino, para além de 

possibilitar um complemento do ensino presencial, apresenta um conjunto de 

funcionalidades delineadas para armazenar, distribuir e gerir conteúdos de aprendizagem, 

de forma progressiva e interativa. Contudo, simultaneamente à oportunidade contínua de 

desenvolvimento de tecnologias e ferramentas capazes de satisfazer as necessidades deste 

tipo de aprendizagem, existem ainda muitos desafios relacionados com a moderação e 

controlo das necessidades dos alunos, bem como da eficácia dos métodos de ensino 

utilizados (Hussain, 2012).  

 

2.1.2. O conceito PLE – “Personal Learning Environments” 

 Com o desenvolvimento e transformação da web, após uma fase de consolidação 

dos serviços baseados no conceito da web 2.0, as redes sociais tornaram-se virais e 

profundamente integradas nos hábitos da sociedade. Esta nova abordagem (web 2.0), 

popularizada e cuja designação foi utilizada pela primeira vez em 2004, baseada num 

princípio de participação comunitário e igualitário, é caracterizada por representar um 

espaço onde todos os utilizadores possuem oportunidade de participar e contribuir para 

uma inteligência coletiva (Gruber, 2008). 

  

 A web 2.0 ou web social permitiu a criação e alteração de interfaces e estruturas de 

participação no seio da tecnologia utilizada em contextos educativos, nomeadamente nos 

sistemas de e-learning. A livre criação de conteúdos e democratização dos serviços web, 

com redução de níveis hierárquicos, beneficiou a ideia de partilha e cooperação de todos os 

agentes/perfis envolvidos em cenários educacionais (Ferreira, 2016).  

 

 Aplicando as ferramentas oferecidas pela web 2.0, o e-learning pode oferecer uma 

gama de serviços inovadores que permitem aos utilizadores possuir uma interação online 

proficiente. Os alunos podem abandonar o antigo perfil de utilizadores que apenas recebem 

informações numa abordagem de cima para baixo (top-down approach) e passam agora a 

assumir uma nova posição de comunicação mais linear e igualitária (Clarizia et al., 2018), 
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onde os seus objetivos se expandem para a comunicação e partilha de ideias. A aplicação 

destas ferramentas colaborativas oferece aos alunos a oportunidade de interagir 

conjuntamente, partilhando eventuais dúvidas e problemas acerca dos tópicos de ensino e 

aprendizagem.  

             

 A ideia da integração da web social e o paradigma de personalização de conteúdos 

integrados nos sistemas de e-learning promoveram algumas dúvidas e críticas aos sistemas 

de LMS.  Desta forma, foi apresentado, em 2006, um novo conceito de Personal Learning 

Environments (PLE). Um PLE5 é uma abordagem pedagógica potencialmente promissora 

para integrar a aprendizagem formal e informal, usando os medias sociais e promover a 

aprendizagem autorregulada do aluno em contextos de ensino e aprendizagem (Dabbagh & 

Kitsantas, 2012). 

  

 A aprendizagem personalizada é a adaptação da pedagogia, dos planos de 

estudo/curriculares e dos ambientes de aprendizagem para atender às necessidades e 

aspirações individuais dos alunos, muitas vezes através do uso extensivo de tecnologia no 

processo (Dabbagh & Kitsantas, 2012). 

  

 A ideia por trás do conceito de PLE é que a gestão da aprendizagem migra da 

instituição (ou professor) para o aluno. O PLE liga-se a inúmeros serviços remotos, sendo 

estes direcionados para contextos educacionais, ou não. O acesso a fontes de informação, 

conteúdos e pessoas com os mesmos interesses que o aluno, torna-se, simultaneamente, 

facilitado e potenciado por algumas tecnologias e serviços remotos. O PLE permite ao 

aluno, não apenas consumir recursos de aprendizagem, mas também produzir e partilhá-

los. A aprendizagem, portanto, evolui de uma transferência de conteúdo e conhecimento 

para a produção de conteúdo e conhecimento em rede (Downes, 2007b). 

 

 
5 O conceito PLE é bastante mais complexo daquele que é explorado ao longo desta secção. Para efeitos 

desta dissertação, optou-se por não explorar este conceito minuciosamente, salientando as ideias que 

importam reter para o contexto da corrente investigação. Para informação complementar consultar, por 

exemplo: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.97.3011&rep=rep1&type=pdf 
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 Vários autores defendem o conceito de PLE, contrapondo-o ao de LMS, devido, em 

primeira instância, às suas características flexíveis e capazes de promover uma 

aprendizagem, de certa forma mais individualizada e capaz de promover as capacidades e 

preferências individuais de cada um dos alunos. “O PLE é um reconhecimento de que a 

abordagem “one size fits all” (um tamanho serve a todos), característica do LMS não é 

suficiente para compreender as inúmeras necessidades dos alunos.” (Downes, 2007a, p. 1)

  

 Os LMS estiveram, desde sempre, sobre o controlo das instituições, dos professores 

e sua administração, deixando pouco espaço e liberdade para que os alunos possam 

orientar e gerir um espaço de aprendizagem que facilite as suas próprias atividades de 

estudo, bem como comunicação com pares e redes sociais ao longo do tempo e espaço de 

estudo. No espaço físico, os alunos normalmente contam com discussões na hora de 

almoço, organizações de estudantes, sessões e grupos de estudo para apoio entre pares e 

redes de aprendizagem informal (Dabbagh & Kitsantas, 2012). 

  

 Desta forma, os PLEs, representam, de certo modo, uma analogia aos processos de 

aprendizagem informal de um aluno, contudo, mediante mediação tecnológica, via web ou 

inserção numa plataforma de e-learning convencional, que possibilita a criação de 

mecanismos de comunicação multidirecional, fomentando a colaboração com outros 

alunos, professores e fontes de informação (Santos, Pedro, & Ramos, 2011). 

 

2.1.3. Learning Analytics 

 Durante as últimas décadas, a extensiva investigação e adoção de plataformas de e-

learning e de comunicação mediada por plataformas digitais promoveu o nascimento de 

um novo campo de investigação: Learning Analytics (LA). 

             

 A utilização de serviços e plataformas digitais no processo de aprendizagem 

oferece a possibilidade de desenvolvimento de mecanismos inteligentes de análise de 

dados, referentes aos métodos de ensino/aprendizagem e aos resultados, bem como um 

feedback constante dos alunos envolvidos no processo. Estes mecanismos inteligentes 
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beneficiam de grandes conjuntos de dados, provenientes do comportamento dos 

participantes em comunidades digitais de aprendizagem. 

             

 Vários autores definem a LA de formas distintas. A SoLAR (Society for Learning 

Analytics Research (SoLAR), 2019) define o conceito como a medição, armazenamento, 

análise e relatório de dados acerca dos alunos e seus contextos, com o objetivo de 

compreender e otimizar o ensino e os ambientes em que este decorre.    

 

 De acordo com Siemens (2013, p.12), “o objetivo geral da LA é aplicar os 

resultados da análise dos dados recolhidos ao monitorizar e analisar o processo de 

aprendizagem, utilizando-o como feedback para auxiliar a direcionar o mesmo processo 

de aprendizagem. .... Seis objetivos são distinguidos: prever o desempenho do aluno, 

sugerir recursos de aprendizagem relevantes, aumentar a reflexão e a consciencialização, 

melhorar os ambientes de aprendizagem social, detetar comportamentos indesejáveis do 

aluno e detetar os efeitos nos alunos.”  

  

 O objetivo principal da LA resume-se em melhorar o desempenho dos alunos. 

Através da melhoria do ambiente e dos recursos de estudo e consequente melhor 

compreensão dos alunos por parte do professor, existirão, muito provavelmente, melhores 

resultados. A LA ajuda o professor a entender os alunos e com isto, pode existir uma 

melhoria da capacidade dos alunos (Nithya Easwaran, 2015). 

             

 Consequentemente, cada vez mais é importante considerar a relevância da recolha 

responsável de informação, nomeadamente no contexto destes ambientes virtuais de 

aprendizagem, como os LMS e plataformas de e-learning, não esquecendo a problemática 

inerente à privacidade e consentimento dos utilizadores envolvidos. As plataformas de 

ambientes de aprendizagem digital apresentam o potencial de introduzir benefícios na 

qualidade do ensino e na forma como a interação é realizada. Contudo, existem ainda 

questões e dilemas que devem ser estudados, de forma a ser possível comprovar o real 

impacto da aplicação de ambientes tecnológicos no sistema de educação atual. São 

exemplos destas questões, o eventual isolamento dos alunos perante os elementos de 
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ensino e a liberdade excessiva concedida na flexibilidade e escolha de conteúdos 

programáticos.  

  

 A LA surge, nesta medida, com um conjunto de oportunidades capaz de beneficiar 

as diferentes metodologias de ensino. Contudo, estas tecnologias de análise podem, por sua 

vez, representar também uma relevante contribuição nos métodos de aprendizagem. Os 

alunos podem ter a oportunidade de tomar controlo das suas próprias aprendizagens, 

obtendo uma perceção enriquecida relativamente ao seu nível de performance, ajudando-os 

a tomar decisões e escolhas informadas acerca daquilo que devem estudar (Uskov et al., 

2019). Esta integração apresenta o potencial de promover novas formas de estudo e novos 

métodos de organização.  

 

 Desta forma, a LA deve ser encarada como uma ferramenta capaz de apresentar 

soluções que beneficiam tanto a camada de aprendizagem como a camada de ensino, não 

se focando apenas na oferta de informação e dados estatísticos para os professores 

melhoraram os seus métodos de ensino, mas procurando auxiliar todo o processo de 

aprendizagem. 
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2.2. Inteligência artificial e deteção de emoções 

2.2.1. Web semântica e inteligência artificial 

 A web 3.0, ou “web semântica”, é ainda hoje intitulada como a terceira e nova 

geração da internet, apesar do conceito ter já sido apresentado por Tim Berners Lee no ano 

de 2001. (Tim Berners-lee, Hendler, & Lassila, 2001) 

 

 Para clarificar o significado e definição do conceito da web 3.0 é necessário recuar 

e compreender os princípios da web 2.0, ou web social. A web social é considerada a web 

dinâmica: os utilizadores podem ler, escrever e colaborar em qualquer contexto (Hussain, 

2012). Esta democratização, abordada já em subcapítulos anteriores, permitiu reunir o 

conhecimento e criatividade da sociedade, conectados por uma rede universal eficiente, 

como nunca antes na história havia sido possível. Este conhecimento, comummente 

associado à expressão “inteligência coletiva”, representou a base para a elaboração e 

racionalização de um novo conceito de web (Gruber, 2008). 

 

 Gruber (2008, p. 1) define a inteligência coletiva como “uma visão grandiosa, que 

subscrevo. No entanto, eu chamaria o estado atual da web social de outra coisa: 

inteligência armazenada/acumulada. O valor das contribuições dos utilizadores está a ser 

armazenado e agregado em websites específicos da comunidade. Acho que é prematuro 

aplicar o termo inteligência coletiva a esses sistemas, porque não há surgimento de níveis 

verdadeiramente novos de compreensão”. 

 

 A web 3.0 surge com o intuito de se tornar na versão transformada da web 2.0, com 

tecnologias e funcionalidades capazes de interpretar, organizar e instruir a utilização 

correta destas enormes quantidades de dados armazenados. Se a web 2.0 se refere às redes 

sociais e colaboração em massa entre os autores e os utilizadores, a web 3.0 refere-se a 

aplicações inteligentes, fazendo uso da capacidade de processamento da linguagem natural, 

machine learning e raciocínio programático (Hussain, 2012). 

 

 É, portanto, percetível que os principais objetivos e desafios da etapa atual de 

desenvolvimento da web signifiquem a procura de uma correspondência entre aquilo que é 
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colocado e partilhado na internet com os métodos de criação de raciocínio e inteligência 

com recurso à informação. A verdadeira inteligência coletiva poderá emergir se a 

informação armazenada pertencente a toda a sociedade for agregada e recombinada, de 

forma a criar novas formas de conhecimento e novas formas de aprendizagem que, por sua 

vez, não são possíveis de adquirir somente pelo ser humano (Gruber, 2008). 

 

 Contudo, de certa forma, o conceito de “web semântica”, como apresentado por 

Tim Berners Lee continua ainda bastante abstrato, nos dias de hoje, em termos de 

conhecimento e aplicação nas plataformas digitais. 

 

2.2.2. A web 3.0 na educação 

 Como foi também já abordado, as tecnologias introduzidas pela web 2.0 vieram 

procurar transformar as salas de aula e os mecanismos de e-learning, estimulando uma 

alteração na posição e comportamento dos alunos, enquanto membros do processo de 

aprendizagem. O objetivo é que estes deixem de ser meros elementos passivos e adotem 

uma posição mais ativa e participativa tanto no contexto de interação em sala de aula como 

digital (Hussain, 2012). 

 

 A geração “e-learning 3.0” (alusão com o desígnio de mencionar a influência da 

web 3.0 no contexto educativo) fez surgir um enorme conjunto de novas ferramentas e 

tecnologias, como a filtragem inteligente e colaborativa e a capacidade de armazenamento 

de dados transparente e confiável. Os benefícios da utilização destas tecnologias são 

enormes: usufruir da capacidade de processamento de dados e utilização de inteligência 

artificial para a construção de sistemas de aprendizagem, fornecendo ao aluno uma 

compreensão mais profunda, tanto dos conteúdos como dos métodos de aprendizagem 

(Rubens, Kaplan, & Okamoto, 2014). 

 

 A web é, portanto, um impulsionador das tecnologias de e-learning, existindo uma 

relação de coexistência e dependência, que permite o constante desenvolvimento de todo o 

conceito de aprendizagem e ensino à distância, que temos vindo a vivenciar e experienciar 

ao longo das últimas duas décadas. A tabela seguinte demonstra este nível de correlação 

durante o desenvolvimento e evolução destes dois conceitos. 
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Web E-learning 

Versão Conceito Tecnologias Conceito Tecnologias 

1 
Apenas leitura/escrita, 
segurança, web 
documental 

HTML, HTTP, URL 
Gestão de conteúdo, 
atividades 
unidirecionais 

CBT, LMS, eBooks, 
VLEs 

2 Escrita, leitura e web 
social 

Tecnologias de web 
dinâmica, AJAX, 
podcasts, SNS 

Aprendizagem mista, 
autoria, atividades 
bidirecionais, 
multimédia 

LCMS, redes sociais, 
conferências de vídeo, 
VLEs, PLEs 

3 

Ler, escrever, pedir, 
colaborar, big data, 
informação 
relacionada 

RDF, XML, OWL, 3D, 
second life 

Centrado no 
estudante, u-learning, 
representação do 
conhecimento 

PLEs, web semântica e 
social, second life, 
avatares pessoais 

 

Tabela 1 - Relação entre as gerações da web e e-learning (adaptado de Hussain, 2012)  

 
  
 O futuro do e-learning depende muito do desenvolvimento das tecnologias e 

serviços implementados para fornecer soluções às necessidades e desafios do ambiente 

web. Ainda é necessário percorrer um longo percurso para que a aprendizagem digital 

possa ser considerada verdadeiramente personalizada e orientada às necessidades 

individuais de cada estudante. Para além disso, esta terá de ser abordada como um padrão 

nas diferentes instituições, capaz de ser institucionalizada, gerida e administrada de forma 

coerente. As tecnologias avançadas vão continuar a representar um papel fundamental no 

desenvolvimento e evolução do e-learning. No entanto, as suas principais 

responsabilidades centrar-se-ão no fornecimento de conexões e associações entre as 

pessoas e o conhecimento. Desta forma, a tecnologia não representará apenas uma 

ferramenta capacitadora na educação mas um impulsionador da mudança e da evolução 

(Hussain, 2012). 

 

2.2.3. Deteção de emoções 

 A comunicação e interação humana é um processo complexo e profundo que 

acompanha o progresso e desenvolvimento da espécie humana. Segundo Cowie (2001), a 

interação humana é dividida em dois canais principais: um deles transmite mensagens 
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explícitas, que, por sua vez, podem, ou não, transmitir ideias concretas; o outro transmite 

mensagens implícitas sobre os próprios locutores. Este segundo canal apresenta um nível 

superior de compreensão, sendo necessário um conhecimento adicional sobre um conjunto 

de fatores referentes ao locutor e sua relação com o recetor (como por exemplo a sua 

personalidade e ideologias pessoais).  

  

 A deteção de emoções e a análise de sentimentos são campos de investigação que 

pretendem tentar compreender, de forma sensata, automatizada e prudente, este segundo 

canal da interação humana – as mensagens implícitas sobre os próprios locutores. Estes 

campos são resultado dos avanços tecnológicos da web, no contexto da inteligência 

artificial e automatização de conteúdos. 

  

 Foram investidos enormes fundos, tanto na área de estudos linguísticos e sociais, 

como tecnológicos, na compreensão do primeiro canal – o canal explícito. Contudo, o 

segundo canal não foi alvo de tanta atenção (Cowie et al., 2001). A verdade é que os dois 

canais se complementam e não existe possibilidade de existir compreensão no processo de 

comunicação, sem a correta conjugação dos dois. O primeiro canal tem como única função 

a transmissão direta de mensagens com o intuito de serem interpretadas. Contudo, a 

interpretação destas mensagens depende, particularmente, dos sinais e conteúdos implícitos 

partilhados pelo segundo canal. Esta capacidade bilateral de comunicação permite ao ser 

humano usufruir, por exemplo, da arte retórica da comunicação. Cowie (2001) refere, 

como exemplo, a capacidade cognitiva de utilizar palavras e expressões iguais, que podem 

representar piadas, questões genuínas, ou, até mesmo, desafios agressivos.  

 

 As emoções e os estímulos resultantes de sensações físicas e mentais representam, 

da mesma forma, um fator essencial no domínio e compreensão do processo 

comunicacional. O segundo canal é, por sua vez, inteiramente condicionado pelas emoções 

e formas de pensar do ser humano.  

 

 A análise e deteção de emoções é um campo de investigação recente, que visa 

utilizar técnicas de machine learning e algoritmia para a compreensão do estado mental e 

emocional de uma pessoa. A inteligência artificial orientada a emoções não se limita a 
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dados textuais, podendo ter amplas aplicações numa visão computacional, através de dados 

de imagem e vídeo, para deteção de expressões faciais (Deshpande & Rao, 2017). No 

entanto, ao longo deste estudo, irão apenas ser considerados métodos de deteção de 

emoções que abordam a recolha e análise de conteúdos textuais.  

 

2.2.4. Deteção de emoções e análise de sentimentos 

 A análise e interpretação do estado mental e emocional do ser humano é, à 

semelhança de todo o processo comunicacional, um processo complexo. A análise de 

sentimentos e o seu ramo relativo, deteção de emoções, fazem parte de uma área de 

investigação de análise, processamento e exploração de dados (Singh & Singh, 2018). 

Contudo, apesar de muitas vezes surgirem associados, os dois conceitos não partilham do 

mesmo significado, sendo que é necessário compreender as suas diferenças. 

 

 Apesar de sinónimos, “sentimentos” e “emoções”, representam termos que não 

expressam o mesmo significado. Com base no dicionário de língua portuguesa, um 

sentimento é definido como “uma opinião ou ponto de vista”. Já o termo emoção refere-se 

a “um forte sentimento que deriva do humor de alguém” (Nada Allouch, 2018). Segundo 

António Damásio (2012, p. 101), um sentimento, na sua essência é uma ideia, uma ideia do 

corpo, uma ideia de um certo aspeto do corpo quando o organismo é levado a reagir a um 

certo objeto ou situação. Um sentimento de emoção é uma ideia do corpo quando este é 

perturbado pelo processo emocional, ou seja, quando um estímulo emocionalmente 

competente desencadeia uma emoção. 

 

 Clarizia et al. (2018, p. 112) propõem uma definição geral do termo emoções: “As 

emoções são processos psicofísicos complexos, que despertam respostas psicológicas, 

positivas ou negativas (ou ambas) e expressões físicas muitas vezes involuntárias. Estas 

são frequentemente relacionadas a sentimentos, perceções ou crenças sobre ideias, objetos 

ou relações entre os mesmos, na realidade, bem como na imaginação “. 

 

 A análise de sentimentos, ao contrário da deteção de emoções, é uma análise muito 

mais subjetiva que procura compreender, diretamente, o estado mental da pessoa, através 
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de um sistema binário simplificado de respostas positivas ou negativas. As técnicas de 

análise de sentimentos apenas se focam na compreensão e diferenciação entre as 

experiências positivas ou negativas dos intervenientes.  

 

 Por outro lado, a deteção de emoções apresenta um sistema muito mais complexo e 

sofisticado. A análise emocional é inclusiva e considera as diferentes variações das 

subjetividades mentais humanas. É geralmente baseada num amplo espectro de estados de 

espírito e não apenas num conjunto estático de categorias. Procura detetar emoções 

específicas como a felicidade, a satisfação e a excitação (Nada Allouch, 2018). 

 

 Desta forma, é obvio que a deteção de emoções se revela um processo bastante 

abrangente, que depende de um processo rigoroso e meticuloso, de forma a obter 

resultados precisos em conformidade com a realidade. O tópico das emoções transcende a 

sua simples definição e é especialmente difícil de detetar em sistemas de ambientes 

tecnológicos digitais. Na interação em aula, cara a cara, professores possuem a 

oportunidade de perceber as expressões faciais dos estudantes, bem como as suas emoções. 

Porém, num ambiente online, os estudantes precisam de estabelecer uma presença online, e 

os professores precisam de estar preparados para compreender essa presença (Clarizia et 

al., 2018). Em contrapartida, apesar de num contexto de presença física existir uma forma 

mais simples e objetiva de perceção das emoções, esta perceção está sujeita a várias 

interferências externas, derivadas de vários fatores, desde logo, a própria inabilidade de 

compreensão e inibição social tanto por parte dos professores, como habitualmente por 

parte dos alunos.  
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2.2.5. Tecnologias de deteção de emoções 

 Existem inúmeros recursos e algoritmos de desenvolvimento de soluções de 

implementação para a deteção de emoções. Ao longo deste subcapítulo são apresentados 

alguns exemplos de soluções tecnológicas atuais existentes neste domínio. 

 

Tone Analyzer 

 Tone Analyzer 6 é um serviço desenvolvido através da tecnologia BlueMix7, que 

utiliza as potencialidades da plataforma IBM Watson8 para detetar emoções em fragmentos 

de texto. O serviço é baseado na teoria psicolinguística, um campo de investigação que 

explora a relação entre comportamentos linguísticos e teorias psicológicas. Esta tecnologia 

funciona através de uma API9 e analisa a relação entre tons de texto e as características 

linguísticas do mesmo. Os resultados retornados pela tecnologia estão organizados em três 

categorias: tom emocional, tom social e tom linguístico (Garcia-Garcia, Penichet, & 

Lozano, 2017). Os resultados são categorizados através destas três categorias, possuindo 

subcategorias e indicadores que revelam o nível da relação linguística com as respetivas 

emoções. 

 

Receptiviti  

 Receiptivity10 é uma empresa com 20 anos de trabalho, focada no desenvolvimento 

de tecnologias de análise de texto. A empresa tem vindo a desenvolver, desde 1993, a 

tecnologia LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count) que, no fundo, é um dicionário 

composto por quase 64000 palavras. O objetivo deste dicionário é categorizar cada uma 

das palavras, de acordo com o seu significado afetivo, social e emocional. Contudo, todos 

os serviços desenvolvidos pela Receptiviti pressupõem a utilização de enormes quantidades 

de texto (sendo que, para a utilização da API, é recomendado a utilização de um mínimo de 

 
6 https://tone-analyzer-demo.ng.bluemix.net/, consultado em 01/2019 

7 https://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/pt, consultado em 01/2019 
8 https://www.ibm.com/watson/, consultado em 01/2019 
9 Applications Programming Interface. 
10 https://www.receptiviti.com/, consultado em 01/2019 
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300 palavras). As respostas consolidam não apenas a deteção das emoções através de um 

ranking, mas também algumas sugestões acerca da personalidade da pessoa (Garcia-Garcia 

et al., 2017). 

 

Microsoft Azure Text Analytics 

 Microsoft Azure Text Analytics11 é um dos serviços cognitivos oferecidos pela 

Microsoft. Os serviços cognitivos Azure são APIs12, SDKs13 e serviços disponíveis para 

ajudar os programadores a criar aplicações inteligentes, sem a necessidade de inteligência 

artificial ou capacidades e conhecimentos de ciências de dados.  

 

 A API de Text Analytics é um serviço que fornece capacidades de processamento 

avançado de linguagem natural em texto não processado. Inclui quatro funções principais: 

análise de sentimentos, extração de expressões-chave, deteção de idioma e associação de 

entidades (Microsoft Azure, 2019). 

 

Amazon Comprehend 

 Amazon Comprehend14 é um serviço de processamento de linguagem natural, 

desenvolvido pela empresa Amazon15, que utiliza mecanismos de machine learning para 

compreender relações em excertos de texto. A API do Amazon Comprehend descodifica o 

texto, compreende a linguagem utilizada, extrai as expressões chave, espaços, locais, 

pessoas, marcas ou eventos, percebe o grau de polaridade16 do texto e possibilita ainda a 

organização de texto através de tópicos (Amazon Web Services, 2019). 

 

 
11 https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/text-analytics/, consultado em 01/2019 
12 Acrónimo de Interface de Programação de Aplicativos 
13 Kit de desenvolvimento de software 

14 https://aws.amazon.com/comprehend/, consultado em 01/2019 

15 https://www.amazon.com/, consultado em 01/2019 
16 O grau de polaridade textual permite compreender, através da distinção entre dois polos (texto negativo e 

texto positivo), o nível sentimental expresso numa frase ou expressão. 
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2.3. Cyberbullying 

2.3.1. Definição de bullying 

 O cyberbullying é um termo célebre, mas relativamente recente em termos de 

utilização e popularização na sociedade. A sua origem etimológica deriva do conceito de 

bullying que, por sua vez, é geralmente definido como sendo um ato ou comportamento 

intencional e agressivo, realizado por indivíduo ou grupo de indivíduos, de forma contínua 

ao longo do tempo, contra uma vítima que não possui capacidades de se defender (Gredler, 

2003). 

 

 Este conceito surge geralmente aplicado a situações de abusos e agressões a 

crianças e jovens, ainda que existam inúmeros casos públicos de bullying entre adultos. Os 

relatos abordam, geralmente, casos de bullying entre alunos menores e jovens, 

normalmente em contexto escolar e educativo. Contudo, existem também casos de 

agressão conduzidos por adultos com o objetivo de ferir crianças, ampliando a gravidade e 

dimensão deste problema social (Smith et al., 2008). 

 

 Smith et al. (2008) defendem que o bullying é uma forma de interação social na 

qual um indivíduo mais dominante, caracterizado como agressor, exibe um comportamento 

agressivo, que se destina a causar, de facto, sofrimento a um indivíduo menos dominante, a 

vítima. Este comportamento agressivo pode assumir a forma de um ataque físico e/ou 

verbal, direto ou mesmo até indireto, por exemplo: quando um agressor esconde uma posse 

que pertence à vítima, ou espalha informações sobre a mesma (Patchin & Hinduja, 2006). 

 

 O bullying tradicional foi identificado em diferentes tipos e contextos. O Instituto 

Nacional da Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano dos Estados Unidos da América, 

refere que, já em 2001, 17% dos estudantes afirmaram que sofreram episódios de bullying, 

pelo menos uma vez. Cerca de 19% dos estudantes confessaram que já assumiam o papel 

de agressor e 6% dos estudantes indicavam que já assumiram ambos os papéis, agressor e 

vítima (Hinduja & Patchin, 2010). 
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 A propagação e difusão deste tipo de agressão, que abrange tanto situações de 

abusos psicológicos como de abusos físicos, gera implicações e consequências capazes de, 

eventualmente, acompanhar a vida e o processo de desenvolvimento pessoal e social dos 

indivíduos. Estas consequências, ao contrário daquilo que se pode considerar, não afetam 

apenas as vítimas. Patchin (2006) indica que ambos os intervenientes apresentam um risco 

elevado de sofrer problemas de desenvolvimento que podem continuar e prevalecer até à 

idade adulta. Como tal, existe uma necessidade de compreensão e construção de métodos e 

ferramentas que permitam perceber os motivos e as consequências deste tipo de agressão 

social.   

 

2.3.2. Cyberbullying  

 Muito devido aos diversos avanços tecnológicos referidos ao longo deste 

documento, o conceito de bullying acabou por se emancipar e permitir o nascimento de um 

novo conceito, caracterizado pelos mesmos princípios e ideologias do bullying tradicional 

e pela utilização da web e de sistemas tecnológicos dinâmicos que permitem a 

comunicação digital.  

 

 “A transmutação do bullying aconteceu – do físico ao virtual. A separação física 

entre o agressor e a vítima deixou de representar uma limitação em termos de frequência, 

oportunidade e profundidade dos dados causados.” (Patchin & Hinduja, 2006, p. 6)  

 

 Este novo conceito é o cyberbullying, uma forma de agressão pessoal e social que 

faz uso das tecnologias e os dispositivos de comunicação em rede. Do ponto de vista 

fenomenológico, este conceito é definido como “um conjunto de atos intencionais, 

deliberados e contínuos de crueldade, para com vítimas, através de publicações malignas e 

cruéis, mensagens ou outras formas de agressão social através de várias tecnologias 

digitais” (Rosa, Matos, Coheur, & Carvalho, 2018). 

 

	 O desenvolvimento ativo e distribuído de serviços e tecnologias de comunicação 

em rede, com o propósito de facilitar e promover a comunicação entre indivíduos, 

potencializou a prática deste fenómeno social. A liberalização deste tipo de serviços e 

tecnologias em termos de privacidade e os mecanismos limitados de salvaguarda das 
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condições de utilização entre comunidades, juntamente com a disseminação da prática de 

uso de computadores e telemóveis por pessoas jovens, são alguns dos fatores que 

contribuíram para a conceção e adoção do fenómeno do cyberbullying entre a sociedade. 

(Donegan, 2012) 

  

 Um estudo realizado no Reino Unido salientou que, no ano de 2006 (há já mais que 

uma década), 51% das crianças com 10 anos de idade e 91% das crianças com 12 anos de 

idade já possuíam um telemóvel. Ao mesmo tempo, o mesmo estudo realçou que cerca de 

6% dos alunos afirmaram já ter recebido mensagens de texto ou e-mails com conteúdo 

desagradável ou ameaçador. Para além disso, foi salientado que o número de vítimas do 

sexo feminino era superior em relação ao sexo masculino (Smith et al., 2008).  Dados mais 

recentes provenientes do Centro Nacional de Prevenção do Crime do Canadá, indicam que 

41% dos adolescentes com acesso à internet reportaram que já foram vítimas de situações 

de cyberbullying. Apenas 10% destes afirmam ter informado ou queixado acerca destas 

situações a um adulto. (Paullet & Pinchot, 2014) 

  

 Ao contrário dos métodos de bullying tradicionais, o cyberbullying permite ao 

agressor esconder ou dissimular a sua identidade. Esta característica de anonimato torna o 

processo de atacar uma vítima bem mais simples, evitando a necessidade de visualização 

de uma reação física de resposta por parte da vítima (Donegan, 2012). Esta espécie de 

abstração da realidade e efeito de distância, promovida pela utilização das tecnologias de 

comunicação à distância, levam à realização de atos e tomada de posições inadequadas, 

muitas vezes de forma inconsciente e irracional. Os jovens acabam por fazer coisas que, 

numa típica situação face a face, provavelmente não aconteceriam.  

 

2.3.3. Deteção de cyberbullying 

 Apesar de o fenómeno do cyberbullying incluir uma grande variedade de formas e 

técnicas de agressão (como a partilha de figuras obscenas ou o hacking17 de contas 

pessoais de serviços ou redes sociais pessoais), este estudo foca-se apenas nas técnicas de 

agressão através de mensagens textuais, sob forma de ofensas verbais. A deteção de 

 
17 Pirataria/Burla/Extorsão em plataformas web 
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cyberbullying e abusos sociais na forma textual é um dos campos de aplicação de 

mecanismos de inteligência artificial como a deteção de emoções e a análise de 

sentimentos, ambos abordados no capítulo anterior.  

 

As técnicas convencionais de machine learning podem detetar padrões relevantes 

de abusos e uso de tipos de linguagem negativa, contudo, falham ainda em abordar 

eventuais instâncias e episódios concretos de bullying, que por sua vez, podem ser subtis e 

que precisam de algum tipo de raciocínio e senso comum para a correta deteção (Dinakar, 

Picard, & Lieberman, 2015). 

 

 Desta forma, é necessário, para além da utilização de mecanismos de inteligência 

artificial e processamento da informação, ter em conta conceções e o próprio senso comum 

inerente ao tipo de comunidade de aplicação, com o intuito de melhorar e aprimorar o 

sistema de deteção de abusos sociais.  

 

 “A análise de interação nas redes sociais é um fenómeno complexo para modelar 

matematicamente. O campo da sociolinguística estuda a análise de interação e argumenta 

vigorosamente que o uso da linguagem entre indivíduos em um ambiente social é 

parametrizado por um conjunto rico de características, incluído a própria identidade, as 

particularidades da comunidade, a personalidade e o afeto entre os utilizadores da 

mesma. Estes estudos sociolinguísticos argumentam que é a especificidade e singularidade 

que mais importam no campo da análise efetiva. Mas as técnicas de inteligência artificial 

aplicadas à linguagem são frequentemente abordagens reducionistas que colocam grande 

ênfase na abstração, generalização e padrões estáveis. Encontrar um equilíbrio entre 

esses paradigmas é crucial para analisar o discurso nas redes sociais” (Dinakar et al., 

2015, p. 7). 

 

 Outro fator importante a ter em conta no processo de deteção e observação de 

mensagens centra-se na questão da privacidade. Muitos destes sistemas de deteção de 

padrões implicam a monitorização computacional dos inputs18 dos utilizadores. A presença 

de algoritmos a explorar as mensagens e conversas privadas pode gerar controvérsia entre 

 
18 Dispositivos/mecanismos de inserção/entrada de dados 
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os utilizadores e, especialmente, entre aqueles que são defensores mais ativos da 

privacidade. “Enquanto que alguns utilizadores se demonstram preocupados com a sua 

privacidade, outros não se sentem preocupados em ter os seus inputs monitorizados por um 

programa” (Dinakar et al., 2015, p. 14). Nestes casos, cabe à administração das 

plataformas de redes sociais tomar a decisão de informar ou não os seus utilizadores do 

processamento desses dados sensíveis.  

 

 A mediação e gestão de plataformas online é fundamental para a manutenção da 

qualidade do conteúdo e para uma interação adequada entre utilizadores. Contudo, este 

processo é complexo e árduo, tendo em conta a multiplicidade de informação, 

especificidades de conteúdos, a privacidade dos perfis e propósitos dos utilizadores 

inseridos nas respetivas comunidades e serviços. O impacto do cyberbullying no seio de 

comunidades inseridas em redes sociais provoca, geralmente, efeitos nocivos e, por vezes, 

inevitáveis, que podem pôr em causa os objetivos funcionais e conceptuais da própria rede 

(especialmente no contexto educacional). É, portanto, importante pensar em estratégias de 

ação e mitigação deste fenómeno. 

 

 “É, da mesma forma, uma ameaça à viabilidade das redes sociais online para os 

jovens de hoje em dia, quanto o spam nos e-mails foi, nos primeiros dias da Internet. (...) A 

mitigação do cyberbullying envolve duas componentes principais: adoção de técnicas 

robustas para a deteção de agressões eficaz, e interfaces de utilização reflexivas, que 

encorajem os utilizadores a refletir sobre o seu comportamento e as suas escolhas.” 

(Dinakar et al., 2015, p. 1) 

  

 É importante também compreender as implicações do consentimento dos 

utilizadores relativo a este tipo de ferramentas: Estes podem consentir, mas a sua interação 

e utilização do sistema poderá também alterar-se e sofrer impactos - devido ao medo, ou 

simples receio da fidedignidade destas ferramentas. 
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2.3.4. Reflective User Interfaces 

 Segundo Dinakar et al. (2015), as Reflective User Interfaces19 representam uma 

nova abordagem de design de interfaces digitais para incentivar normas comportamentais 

no seio das redes sociais. Para além da deteção automatizada de situações de abuso através 

da análise textual, as estratégias de ação devem expandir-se para a transmissão de 

mensagens e avisos gráficos através da própria interface.  

  

 “Através da interface, o utilizador final é encorajado (embora não forçado) a pensar 

acerca do significado de dada situação. É oferecida uma oportunidade de consideração das 

suas opções de forma a provocar uma reação positiva. As ‘interfaces reflexivas’ procuram 

resistir ao desejo de implementação de medidas extremas, como a censura ou bloqueio 

direto (que limita a comunicação). Em vez disso, é oferecido ao utilizador final um 

conjunto de opções que o auxiliam psicologicamente, bem como na eventual busca de 

ajuda externa” (Dinakar et al., 2015, p. 15).  

  

 A utilização deste tipo de mecanismos e abordagens de feedback contínuo 

permitem desenvolver benefícios na moderação e utilização das tecnologias, tanto na ótica 

de utilização por parte dos agressores, como da parte das vítimas. Ao promover, por 

exemplo, notificações, pop-ups ou mensagens embebidas sempre que são detetados sinais 

de possível agressão ou desrespeito pelas normas, a consciencialização, por parte dos 

agressores, pode ocorrer. Por outro lado, a utilização de técnicas como o aparecimento de 

mensagens de aviso prévio, precedentes à leitura de mensagens passíveis de serem 

consideradas agressivas ou, até mesmo, o próprio bloqueio das mesmas mensagens, pode 

diminuir o efeito psicológico das mesmas na vítima.  

 

 A utilização destes mecanismos representa uma ameaça contínua à liberdade, 

usabilidade e ao próprio design de interação das plataformas. A aplicação destes sistemas 

depende do contexto da plataforma, bem como dos seus objetivos e finalidades, devendo 

 
19 Conceito que aborda as interfaces web como reflexivas, motivando a reflexão antes e depois da execução 

de ações. 
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ser testados concretamente e o seu impacto, por sua vez, deve também ser rigorosamente 

avaliado. 

 

2.4. Estado da arte e desafios atuais 

2.4.1. Sistemas de Chat – Comunicação em tempo real 

 O termo chat, habitualmente associado a sistemas de comunicação direta e 

instantânea, é um estrangeirismo oriundo da língua inglesa que, no fundo, significa apenas 

a ação de conversar, ou falar.  

 

 Os avanços tecnológicos permitiram desenvolver sistemas de comunicação com 

enormes taxas de eficiência a nível comunicacional. Estes sistemas contemplam, entre 

outras características, a comunicação direta em tempo real entre pares ou grupos de 

indivíduos, independentemente do espaço ou distância que os separa.  A conceptualização 

e adoção destes sistemas veio, de certo modo, transformar e alterar a forma como as 

relações sociais são interpretadas no dia-a-dia da sociedade.  

 

 Esta integração e facilidade do processo comunicacional, para além das condições 

de acessibilidade, permite integrar este sistema em toda a atividade e áreas de atuação do 

ser humano nos dias de hoje, tornando-o quase dependente destes sistemas numa 

abordagem meramente sociológica (Wang & Chang, 2008). 

 

2.4.2. Análise comparativa 

 Existem, na web, vários tipos de sistemas de Chat. Apesar de todos apresentarem 

como principal objetivo a oferta de um sistema de comunicação instantânea, as 

características gráficas e funcionais dependem, obviamente, do contexto ou circunstâncias 

em que os mesmos estão inseridos.  

 

 Estudos demonstram a profunda utilização e dependência de aplicações de Chat 

(Wang & Chang, 2008) por parte da sociedade. A sua utilização tem vindo a ser crescente 
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ao longo dos anos e existe uma variedade enorme nas preferências de sistemas de 

utilização, apesar de dois sistemas liderarem o mercado (Schwartz, 2016).  

 

 De acordo com o estudo realizado por Schwartz, o sistema de Chat mais utilizado 

no mundo é o Whatsapp. Os resultados demonstraram que, em 109 dos 187 países em 

estudo, o sistema mais utilizado é o Whatsapp. Em segundo lugar surge o Messenger, 

aplicação desenvolvida pelo Facebook, que é a aplicação de chat preferida em 49 países 

(Schwartz, 2016). 

 

 Depois do Whatsapp e Messenger surgem aplicações como o Viber, Line, WeChat e 

Telegram, contudo, todos com níveis de preferência em menos de 10 países (Schwartz, 

2016). 

  

 
Figura 1 - Sistemas de Chat e nível de utilização (Schwartz, 2016) 

 
 

 No contexto da educação, apesar de grande parte dos estudantes utilizar os sistemas 

de Chat convencionais e generalistas, existem sistemas desenvolvidos a pensar na 

aplicação de métodos que facilitam o estudo e a correta abstração de conteúdos (que 

perturbam a capacidade de atenção em momentos de estudo). Contudo, estes sistemas são 

muitas vezes desenvolvidos dentro das plataformas de e-learning e apresentam limitações 
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técnicas que determinam a sua escassa utilização. Ainda assim, exemplos como o Slack, 

Discord e Microsoft Teams, são exemplos de sistemas de Chat com objetivos e finalidades 

derivados do contexto que, neste caso, são a área empresarial (para o Slack e Microsoft 

Teams) e a área de Gaming20 (Discord). 

 

De seguida, serão analisadas algumas destas aplicações mencionadas e referidas 

anteriormente. 

 

Whatsapp 

 O Whatsapp é uma aplicação de chat para dispositivos web, adquirida pelo 

Facebook em 2014. “Mais de um bilião de pessoas em 180 países utilizam o Whatsapp 

para estar em contacto com as suas famílias, a qualquer altura, em qualquer lugar. O 

Whatsapp é gratuito e oferece simplicidade, segurança, confiança e está disponível nos 

dispositivos móveis em todo o planeta”  (Whatsapp, 2019). 

  

 O Whatsapp oferece todas as funcionalidades base de um sistema de comunicação 

instantânea, desde o envio de imagens, vídeo, ficheiros, permitindo chamadas de voz e 

vídeo. Para além disso, permite a criação de grupos, numa interface simples e fácil de ser 

utilizada.  

 

Facebook Messenger 

 O Messenger é um serviço de mensagens instantâneas, também propriedade do 

Facebook. É um serviço que permite um enorme conjunto de ações para além do simples 

envio de texto. Foi lançado em 2011 e, apesar de estar integrado no próprio website do 

Facebook, a sua aplicação representa um sistema externo ao Facebook, não requerendo 

conta de Facebook para a utilização do serviço de chat. 

 

 Apresenta como principais funcionalidades: a possibilidade de envio de mensagens 

de texto, fotos, vídeo, chamadas de vídeo/voz, o envio de dinheiro, jogos interativos de 

 
20 Atividade ou hobby associada aos jogos através de consolas ou computador. 
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multiplayer, partilha de localização, marcação de eventos, associação de contactos, 

mensagens de grupo, e entre outras funcionalidades (Black, 2018) 

 

Slack 

 O Slack, ao contrário dos exemplos anteriores, é considerado uma ferramenta de 

colaboração que junta o sistema de Chat com um conjunto de funcionalidades e 

ferramentas que facilitam e favorecem o fluxo de trabalho em equipa. O fluxo de utilização 

do Slack é baseado na criação de equipas ou espaços de trabalho (workspaces). Dentro de 

cada espaço de trabalho, a comunicação é dividida em canais, o que facilita a organização 

e a gestão de grupos. O Slack inclui ferramentas como: chamadas de vídeo e de voz, 

integração de um sistema de ficheiros, pesquisa no histórico de conversas organizada, 

integração de serviços e tecnologias externas, bem como a integração de sistemas de bots21 

(Slack, 2019). 

 

2.5. A Plataforma Campus 

2.5.1. Apresentação 

 O Campus é uma plataforma integrada de serviços web 2.0, baseada na criação e 

partilha de conteúdos, que procura facultar, aos seus utilizadores, uma infraestrutura 

tecnológica de suporte ao desenvolvimento de competências ao nível da colaboração, 

partilha e comunicação (Aresta, 2013). 

 

 Inicialmente denominado SAPO Campus UA, a plataforma é resultado da sinergia 

entre a Universidade de Aveiro e o SAPO, tendo sido lançada pela primeira vez em 2009 

especificamente no contexto do ensino superior e, mais particularmente, na Universidade 

de Aveiro (Ferreira, 2016). A plataforma foi sofrendo um conjunto de adaptações ao longo 

dos anos, de forma a acompanhar as necessidades dos alunos e professores, alterando um 

pouco a sua abordagem de aplicação, orientando-se agora, não apenas ao ensino superior, 

mas principalmente ao ensino não superior. Esta adaptação não teve um carácter 

 
21 Aplicação ou software desenvolvido para executar ações humanas de forma repetida. 
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meramente tecnológico: “tem subjacente uma dimensão rizomática de forma a permitir a 

adoção por um público mais heterogéneo, uma vez que foram abrangidos todos os níveis 

de ensino, desde o pré-escolar até ao ensino secundário. A adoção institucional da 

plataforma, definida pela abertura, partilha, integração, inovação e personalização, poderá 

induzir mudanças no contexto escolar, quer ao nível do relacionamento, quer mesmo no 

processo de ensino e de aprendizagem” (Ferreira, 2016, p. 2). 

   

 Atualmente, o Campus é uma plataforma digital de comunicação que visa 

promover um conjunto de princípios relacionados com a partilha, colaboração e 

reconhecimento da dimensão social da construção de conhecimento e a sua expressão em 

comunidades educacionais (Pedro et al., 2016), tendo sido lançado em Setembro de  2019, 

uma nova versão da plataforma, com o nome Campus by Fundação Altice. 

 

2.5.2. Objetivos do projeto Campus 

 Sendo uma plataforma orientada ao desenvolvimento de competências ao nível da 

colaboração, partilha e comunicação, o Campus integra serviços variados, desde a partilha 

de fotos, vídeos, blogs, links, criação de comunidades, grupos e tarefas (Santos, Ramos, & 

Pedro, 2014). A partilha e comunicação são incentivadas pela introdução de alguns 

conceitos pouco comuns nas tecnologias suportadas institucionalmente em contextos de 

educação/formação: diluição de hierarquias, acesso livre, abertura e visibilidade, escola 

sem muros, controlo real, privacidade, aprendizagem ao longo da vida e identidade digital 

(Santos, Ramos, & Pedro, 2013). 

  

 De acordo com Costa (2009, p. 17) “os principais objetivos da plataforma Campus 

consistem em conceptualizar, prototipar e desenvolver uma plataforma integrada de 

serviços web 2.0 para instituições de Ensino Superior e não superior, inicialmente 

formatada para as necessidades típicas de uma instituição Portuguesa. Para além disso, 

contribuir para a formulação de novas formas de organização e de funcionamento da 

oferta de ferramentas de apoio a atividades pedagógicas no contexto do Ensino Superior e 

não superior.” 
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2.5.3. Funcionalidades em conceptualização 

 Com o recente lançamento de uma nova versão da plataforma, os serviços e 

ferramentas integrados foram alvos de reajustes e reformulações, com o objetivo de 

melhorar a experiência do utilizador. Esta reformulação contempla, para além de um 

aprimoramento do design visual e da interação, uma adaptação e melhoria dos principais 

serviços oferecidos, entre eles: 

• Reestruturação de toda a interface da plataforma, facilitando o acesso às várias 

comunidades a que um utilizador pode ter acesso, bem como a navegação dentro 

das mesmas; 

• Reestruturação do sistema de grupos e blogues, privilegiando a fácil interação e 

partilha de conteúdo; 

• Implementação de um sistema de partilha de ficheiros dinâmico e organizado 

através dos diferentes contextos da plataforma (Comunidades e grupos); 

• Implementação de um sistema de tarefas e respetivo calendário de eventos; 

• Implementação de uma interface responsiva assegurando um funcionamento 

adequado em qualquer tipo de dispositivo. 

 

2.5.4. Campus Chat 

 Para além da adaptação e melhoria dos serviços enunciados na secção anterior, o 

serviço de Chat “antigo” da plataforma Campus, foi também alvo de uma reformulação.  

A sua reformulação não se limitou apenas à camada visual, tendo-se estabelecido um 

conjunto de novas funcionalidades. Na  

Figura 2 está representado um ecrã da antiga versão da plataforma Campus. Nesta versão, o 

sistema de Chat encontrava-se sempre disponível no canto inferior direito do ecrã. Este 

possibilitava a comunicação direta entre utilizadores, entre comunidades, e entre grupos da 

plataforma. Contudo, apresentava ainda algumas limitações, sendo a partilha de ficheiros, 

um dos exemplos de funcionalidades mais requeridas pelos utilizadores.  
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Figura 2 - Antigo sistema de Chat do SAPO Campus 

  

Os principais objetivos do “novo Campus Chat” baseiam-se no fornecimento de 

um sistema simples, seguro e capaz de promover a interação direta entre utilizadores da 

plataforma, pressupondo, em primeiro plano, a proposição de mecanismos que auxiliam a 

atividade pedagógica e de colaboração. Para além disso, com este sistema de Chat 

pretende-se contribuir para o objeto do presente estudo, uma vez que o novo sistema 

integra um sistema de deteção de emoções com o objetivo principal de fornecimento de 

uma proposta de mitigação e redução de ações de cyberbullying e abusos sociais na 

plataforma. Desta forma, identificaram-se os seguintes requisitos funcionais do novo 

sistema de Chat da plataforma Campus: 

 
• Permitir a comunicação direta através de mensagens entre utilizadores; 

• Permitir a comunicação dentro de grupos/comunidades e grupos personalizados; 

• Permitir o envio de ficheiros, vídeos e imagens; 

• Permitir silenciar conversações; 

• Permitir a pesquisa de mensagens; 
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• Permitir a utilização de emojis22; 

• Permitir a indicação de estado do utilizador (ocupado/ausente/disponível); 

• Permitir definir as opções de envio de e-mails de notificações de mensagens; 

• Permitir a visualização da data e hora de cada mensagem; 

 
Requisitos funcionais avançados: 

• Permitir um sistema de respostas/threading23; 

• Permitir a identificação/menção de pessoas/comunidades/grupos; 

• Permitir a integração de mensagens de aviso de tarefas nas conversas de 

grupo/comunidades; 

• Permitir a reação a mensagens. 

 
 

Requisitos relacionados com a deteção de cyberbullying e gestão de conteúdo das 

mensagens: 

• Aparecimento de mensagens de aviso aquando do envio de mensagens 

potencialmente maliciosas; 

• Permitir o bloqueio de utilizadores por administradores em conversas de grupo; 

• Permitir aos administradores de grupos/comunidades ver quem são os utilizadores 

mais maliciosos/vulneráveis; 

• Permitir aos administradores decidir o comportamento do sistema perante 

mensagens maliciosas; 

• Bloquear/desvanecer/ocultar mensagens maliciosas; 

• Mensagens automáticas perante a deteção de linguagem agressiva; 

• Comunicação direta aos administradores perante situações de cyberbullying. 

 

 
22 Imagens ou elementos gráficos que transmitem ideias e sentimentos. 
23 Organização/segmentação de respostas. 
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3. Metodologia de Investigação 

3.1. Desenho da investigação 

 A abordagem metodológica seguida ao longo desta investigação é a metodologia de 

investigação e desenvolvimento, uma abordagem que privilegia a adoção de uma atitude de 

iteração entre a componente teórica e prática da investigação e uma adaptabilidade 

constante aos contextos sociais e humanos. Segundo Van den Akker (1999), esta 

orientação difere do desenvolvimento profissional, uma vez que o objetivo não se resume à 

implementação de soluções completas, mas sim à elaboração de protótipos sucessivos que 

vão, consequentemente, mais ao encontro dos requisitos definidos. Desta forma, o processo 

é geralmente cíclico ou em espiral, como representado na Figura 3, passando por várias 

atividades e fases de análise, desenvolvimento, avaliação e revisão, voltando sempre ao 

início do processo até que o produto satisfaça as necessidades.  

 

 
Figura 3 – Ciclo da abordagem metodológica de investigação de desenvolvimento 

 

 A metodologia de investigação e desenvolvimento, por sua vez, pode ainda dividir-

se em dois tipos distintos. O desenvolvimento experimental de Tipo 1 procura enfatizar a 

utilização de certos modelos teóricos e processos num caso particular de desenho e 
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desenvolvimento detalhadamente elaborado e analisado, procurando alcançar conclusões 

contextuais sobre a aplicabilidade dos modelos teóricos e processos usados no respetivo 

projeto. Por outro lado, o desenvolvimento experimental de Tipo 2 coloca maior ênfase  

nos modelos teóricos e processos em si, propondo novos modelos ou processos de desenho 

e desenvolvimento, procurando alcançar conclusões generalizáveis a outros projetos 

(Richey, Klein, & Nelson, 2003). 

 

Tendo em conta os objetivos do presente estudo, foi adotada a metodologia “Tipo 

1” que, segundo Richey, Kleyn & Nelson (2003), foca-se num produto ou ferramenta, 

refletindo um interesse em identificar princípios gerais de desenvolvimento ou 

recomendações específicas. Estudos deste tipo visam a avaliação de um produto, para além 

do seu design e desenvolvimento.  

 

 A plataforma Campus é utilizada como suporte, representando um use case que 

permite aplicar os mecanismos de deteção de emoções e compreender os seus níveis de 

eficácia. Desta forma, foi possível aplicar mecanismos e ferramentas resultantes dos dados 

da deteção de emoções, de forma a estudar os dois objetivos principais deste estudo: a 

otimização da experiência de utilização na plataforma e a aplicabilidade de mecanismos de 

prevenção e mitigação de cyberbullying. 

 

 Sendo um estudo de investigação e desenvolvimento que pretende compreender e 

analisar as reações, emoções e experiências dos utilizadores, é utilizada uma abordagem 

qualitativa. Segundo Santos Moura & Baldi (2016), através de uma abordagem qualitativa 

é possível conhecer de perto, antever detalhes, comparar situações diferentes, planear e 

atuar no contexto, observar e refletir, de forma mais profunda sobre a realidade do presente 

estudo.  

 

3.2. Participantes 

 O conjunto de participantes do estudo é representado pelo tipo de perfil de 

utilizador mais comum da plataforma Campus: alunos (maioritariamente inseridos nos 

ciclos de ensino básico). Estes representam, por sua vez, grande parte do público-alvo da 

plataforma. Contudo, considerando a faixa etária dos alunos abordados neste estudo, é 
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importante compreender o ponto de vista dos respetivos encarregados de educação. Desta 

forma, estes integram também um conjunto de participantes no estudo. 

 

 A seleção dos perfis foi realizada através de um método probabilístico de 

amostragem por clusters. Inicialmente, foi planeada a seleção de um conjunto de escolas 

básicas que utilizam a plataforma Campus regularmente para a partilha e dinamização das 

suas atividades de ensino e aprendizagem. No entanto, dado os limites temporais deste 

trabalho e as respetivas restrições legais e burocráticas requeridas para a realização de 

sessões de testes em escolas, foi necessário adotar uma estratégia alternativa. Optou-se por 

convidar a instituição particular de Solidariedade Social Abrigo Seguro, que atua 

diariamente na prestação de cuidados e atividades extracurriculares a crianças e 

adolescentes. 

 

 A seleção de participantes foi limitada à autorização prévia dos respetivos 

encarregados de educação. Os mesmos encarregados de educação que consentiram a 

participação dos educandos foram também convidados a participar no estudo. 

 

 No total, foram angariadas 22 crianças resultantes da parceria com a Abrigo 

Seguro. Desse conjunto de crianças, 18 dos respetivos encarregados de educação 

aceitaram participar no estudo, perfazendo um total de 40 participantes. Foi privilegiada 

uma seleção diversificada relativamente a fatores como a idade e género dos 

intervenientes.  

  

 As 22 crianças participantes no estudo possuem idades entre os 6 e 16 anos. Sendo 

que o comportamento, experiência e capacidade cognitiva pode variar bastante nesta faixa 

etária, optou-se por separar as avaliações e resultados com base na idade dos participantes. 

Desta forma, foi realizada uma divisão entre o conjunto de participantes dos 6 aos 10 anos, 

e o conjunto de participantes dos 11 aos 16 anos, coincidindo estas idades com a respetiva 

mudança do 1.º ciclo para o 2.º ciclo de ensino que ocorre, normalmente, entre os 10 e os 

11 anos de idade. Esta separação permitiu estabelecer, na fase de análise dos resultados 

obtidos, um método de comparação entre estes participantes que contribuiu para atingir 

conclusões mais assertivas e coerentes. 
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 O Gráfico 1 apresenta a distribuição das idades do conjunto de participantes no 

corrente estudo. 

 

 
Gráfico 1 – Distribuição das idades do conjunto de educandos participantes no estudo 

 

3.2.1. Restrições legais 

 Como referido anteriormente, tendo em conta a faixa etária do público-alvo em 

questão, foi necessário prestar especial atenção a restrições legais relacionadas com a 

recolha e tratamento de dados pessoais. Consequentemente, foi necessário avaliar as 

restrições legais e regulamentos relativos ao contacto com menores em contexto escolar. 

 

 Segundo o Novo Regulamento 2016/679 de 27 abril (Regulamento Geral sobre a 

Proteção da Dados), refere o Considerando 38, (2018) que “as crianças  merecem proteção 

especial quanto aos seus dados pessoais, uma vez que podem estar menos cientes dos 

riscos, consequências e garantias em questão e dos seus direitos relacionados com o 

tratamento dos dados pessoais de crianças para efeitos de comercialização ou de criação de 
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perfis de personalidade ou de utilizador, bem como à recolha de dados pessoais em relação  

às crianças aquando da utilização de serviços disponibilizados diretamente às crianças” 

 

 Desta forma, de modo a realizar uma correta e legal seleção de participantes, foi 

exigido tomar as medidas adequadas, de forma a fornecer informação tanto às crianças 

como aos encarregados de educação, “de forma concisa, transparente, inteligível e de fácil 

acesso, utilizando uma linguagem clara e simples, em especial quando as informações são 

dirigidas especialmente a crianças” (nº do artigo 12º do RGPD24). Foi, portanto, adotada 

uma postura clara e transparente, informando os responsáveis das instituições e 

encarregados da educação dos objetivos do estudo em questão. Para além disso, nenhum 

dado pessoal sensível dos alunos foi ou será armazenado, preservando o anonimato total 

dos dados recolhidos. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

 A recolha de dados dividiu-se em quatro fases. A primeira fase consistiu na 

aplicação de um inquérito por questionário aos encarregados de educação, enquanto na 

segunda fase foi realizada uma entrevista aos educandos. Na terceira fase foi efetuada uma 

sessão de testes com os educandos e, na quarta fase, foi aplicado um pós-questionário aos 

educandos. Este processo de recolha de dados está representado na Tabela 2. 

 
24 Regulamento Geral de Proteção de Dados 
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Descrição Técnica(s)/Instrumento(s) Tipo(s) de dados 

1. Questionário a 
encarregados de 
educação 

- Inquérito por questionário; Quantitativo / Qualitativo 

2. Entrevista a educandos - Inquérito por entrevista Qualitativo 

3. Sessão de testes 

- Observação; 
- Avaliação de UX; 
- Testes/Experimentação; 
- Inquérito por Entrevista; 

Quantitativo / Qualitativo 

4. Pós entrevista aos 
educandos 

- Inquérito por entrevista; 
- Inquérito por questionário; Qualitativo / Quantitativo 

 

Tabela 2 – Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

 
 O questionário aos encarregados de educação (fase 1) (Apêndice 2 – Questionário 

aos encarregados de educação), acompanhado de uma explicação detalhada do estudo e do 

processo de recolha de dados (Apêndice 1 – Documento de autorização aos encarregados 

de educação), visava, para além de obter a autorização do encarregado de educação de 

participação do seu educando no presente estudo, recolher dados acerca da caracterização e 

experiência de ambos (encarregado de educação e educando) relacionadas com os tópicos: 

• Frequência de utilização das TIC por parte do educando; 

• Segurança nas TIC por parte do educando; 

• Conhecimento do conceito cyberbullying e nível de consciencialização por parte 

dos encarregados; 

• Opinião referente à aplicação de mecanismos inteligentes nas TIC. 

 

 A entrevista aos educandos (fase 2) (Apêndice 3 – Guião da sessão de avaliação do 

sistema) visava obter informação relativa ao perfil dos educandos (como idade e ciclo de 

estudos), respetiva experiência com as TIC, redes sociais e sistemas de Chat. Mais 
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especificamente, pretendeu-se recolher dados acerca do nível e frequência de utilização das 

TIC, tanto a nível pessoal, como a nível académico. 

 

 As sessões de testes (fase 3) (Apêndice 3 – Guião da sessão de avaliação do 

sistema), por sua vez, foram realizadas de modo a colocar os educandos em contacto com o 

protótipo do sistema de Chat desenvolvido. Foi adotada uma posição flexível e dinâmica, 

de forma a propiciar a utilização livre do sistema por parte dos participantes. Foi 

disponibilizado um breve tutorial com uma lista de informação relativa tanto ao sistema de 

Chat, como ao funcionamento do respetivo bot, com o objetivo de integrar rapidamente os 

utilizadores no sistema. 

 

 Os participantes foram convidados a conversar com um “amigo” digital, 

representado por um auxiliar da sessão que se manteve disponível no sistema de Chat, 

ainda que num local externo à sala onde foram realizados os testes. Desta forma, os 

participantes não tiveram noção da identidade da pessoa com quem estavam a comunicar. 

 

 Os utilizadores foram convidados a realizar as principais funcionalidades existentes 

na aplicação: 

• Partilha de mensagens; 

• Envio de ficheiros; 

• Criação de salas de conversa; 

• Pesquisa e gestão de salas de conversa. 

 
 No entanto, para proceder ao teste e observação da eficácia do sistema de deteção 

de emoções, foi requerida a adoção de cenários de utilização. Desta forma, consoante o 

comportamento e conduta do participante, o auxiliar da sessão responsável por comunicar 

com o participante durante a sessão, assumiu uma posição de roleplaying. Este assumiu 

deliberadamente a posição de agressor ou vítima, de forma a estimular a interação do 

participante, levando-o a tomar decisões relativamente à interação com o bot.  

 

 As sessões de testes não se destinavam a avaliar tanto a usabilidade do protótipo 

implementado como o design ou estrutura do mesmo. Deste modo, não foram efetuadas 
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análises detalhadas relativamente à execução das tarefas, apesar de terem sido feitas, 

naturalmente, algumas observações. É importante referir, uma vez mais, que a identidade 

dos participantes não foi, nem irá, em qualquer altura, ser partilhada, sendo que os dados 

da sua participação estarão sempre seguros e sob a forma de total anonimato. Esta recolha 

de informação revelou-se essencial para compreender se o sistema é capaz de detetar as 

posições dos atores e respetivos papeis de atuação.  

  

 A pós entrevista aos educandos (fase 4) (Apêndice 3 – Guião da sessão de 

avaliação do sistema) destinava-se a compreender determinados pontos de vista dos 

participantes relativamente às interações e intervenções do bot. Mais especificamente, foi 

questionado aos intervenientes se estes consideravam as intervenções do bot prudentes, 

oportunas e corretas. Para além disso, foi aferido o nível de conhecimento, experiência e 

preocupação com a temática do cyberbullying, por parte dos participantes, bem como a sua 

opinião relativamente à usabilidade e estrutura do serviço. 

 

 Uma descrição detalhada das questões individuais dos questionários, entrevistas e 

sessão pode ser encontrada no capítulo Apresentação e análise dos resultados. 

 

3.4. Fases da investigação 

 A investigação, apesar de cíclica, foi composta por quatro fases principais 

(apresentadas na Figura 4). Ao longo das diferentes etapas foram sendo realizados testes 

regulares, de forma a compreender, em todos os momentos da investigação, o feedback e 

motivações dos participantes. 

 
Figura 4 - Fases da investigação 
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 Para garantir a qualidade e integridade do produto a ser desenvolvido, depois de 

uma fase exploratória onde foram estudados um conjunto de aplicações e produtos 

semelhantes, procedeu-se a uma fase de análise dos requisitos do produto e respetiva 

arquitetura tecnológica. Esta fase, abordada no capítulo seguinte Arquitetura e requisitos, 

pretende especificar e descrever todo o processo de abordagem e seleção da infraestrutura 

do sistema. A aplicação desenvolvida ao longo desta dissertação apresenta uma 

infraestrutura complexa, pelo que se considerou importante expor as ideias que orientaram 

o processo de desenvolvimento da mesma. 

 

 Depois de consolidada uma estratégia de desenvolvimento, procedeu-se à fase de 

conceção e desenvolvimento da aplicação. Esta fase, encontra-se descrita no capítulo 

Conceção e desenvolvimento, onde foram apresentadas todas as tecnologias e frameworks 

que tornaram possível a conceção da aplicação.  

 

 Finalmente, procedeu-se à fase da avaliação da aplicação desenvolvida 

nas fases anteriores. A avaliação da aplicação não se resumiu apenas ao teste do 

desempenho e eficácia da aplicação, mas principalmente aos comportamentos e reações 

dos utilizadores perante as respostas e intervenções da aplicação. Esta fase encontra-se 

descrita nos capítulos Apresentação e análise dos resultados e Conclusões. 
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4. Arquitetura e requisitos 

4.1. Contextualização 

 A observação e análise do impacto e implicações da recolha e análise de emoções 

numa plataforma digital pode ser realizada de múltiplas maneiras. No caso concreto da 

plataforma Campus, devido ao seu cariz amplamente social, este tipo de estudo apresenta 

diversas alternativas de aplicação. O utilizador dispõe de vários meios de expressão e 

comunicação – desde as convencionais publicações nos diversos contextos, bem como as 

reações às mesmas publicações e todo o fluxo de interação na plataforma.  

 

 Para o corrente estudo foi estabelecido que o meio principal de aplicação e estudo 

das tecnologias de deteção de emoções seria o chat. O chat representa a ferramenta mais 

simples e rápida de comunicação direta entre utilizadores, o que beneficia toda a aplicação 

deste tipo de sistemas inteligentes. O facto de a comunicação num chat ocorrer, 

habitualmente, de forma bidirecional em pares, beneficia o estudo e observação da reação 

dos respetivos intervenientes, permitindo compreender, de forma mais facilitada, as suas 

emoções e sentimentos, sem qualquer tipo de interferência externa causada pelo ambiente 

de interação na rede social. 

  

 Procedeu-se, então, à implementação de um serviço de chat, capaz de suportar a 

aplicação de tecnologias de deteção de emoções e respetivos mecanismos inteligentes de 

interação, com o intuito de estimular a reflexão perante os conteúdos e respetivo 

comportamento do utilizador na plataforma.  

  

 Depois de um período de averiguação e estudo do mercado, optou-se por 

desenvolver um serviço sob a orientação de serviço.  
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4.2. Chat as a Service 

 O desenvolvimento de serviços de chat é cada vez mais frequente sendo que, cada 

vez mais, as redes sociais apresentam mecanismos de chat e interação direta entre 

utilizadores. Apesar destes serviços apresentarem dissemelhanças especialmente em 

aspetos de design e organização, as funcionalidades base e estrutura de interação 

continuam bastante idênticas.  

 

 O conceito “chat as a service”, por sua vez, consiste no desenvolvimento de um 

modelo de chat aplicável em qualquer tipo de plataforma e infraestrutura, através da 

normalização de um conjunto de propriedades e fatores personalizáveis.  

 

 Tipicamente, os sistemas de Chat apresentam um conjunto de funcionalidades 

semelhantes: diferentes salas de conversas, sendo privadas ou em grupo, respetivas 

mensagens e outros recursos, que vão desde a partilha de ficheiros à partilha de ecrã e 

vídeo chamadas (por exemplo). 

 

 Este conceito (chat as a service) procura oferecer um modelo de uma infraestrutura 

de chat, de modo a facilitar a possibilidade aos responsáveis de desenvolvimento de redes 

sociais, usufruir de um sistema unificado, previamente desenvolvido e personalizável ao 

nível dos aspetos gráficos e funcionais. Não obstante o facto de se ter optado por focalizar 

a aplicação deste estudo, como prova de conceito, na plataforma Campus, procedeu-se à 

implementação de um serviço de chat universal, capaz de ser aplicado em qualquer tipo de 

rede social, funcionando, de certa forma, como um serviço. 

 

4.2.1.  Funcionalidades do Chat 

 Relativamente às funcionalidades específicas do sistema de Chat, estas 

correspondem àquilo que são os padrões de funcionamento e requisitos de sistemas de 

Chat convencionais, à exceção da autenticação que se revelou um pouco diferente, devido 

ao facto de o sistema seguir a orientação de serviço. Basicamente, não existiu a 

necessidade de desenvolver um sistema de autenticação de raiz, tendo em conta que a 
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autenticação dos utilizadores é realizada na plataforma que implementa o serviço - neste 

caso o Campus.  

 

 Adicionalmente, foram desenvolvidas as salas de conversação. Um dos requisitos 

funcionais deste projeto implicava a criação de salas de conversação de três tipos, listados 

na Tabela 3. 

 

Tipo de conversas Descrição Participantes 

Privado Salas de conversação privadas com 2 únicos 
participantes. Dois 

Grupo 

Salas de conversação com mais do que dois 
participantes. Podem ser adicionados 
participantes às conversas sem qualquer tipo 
de restrições25. A gestão é realizada pelos 
criadores do grupo. 

Mais de dois 

Contextual 

Salas de conversação dos respetivos contextos 
da plataforma Campus: organizações e grupos. 
O utilizador tem acesso a salas de conversação 
com todos os membros das comunidades e 
grupos em que está inserido. 

Membros de 
comunidades 
Membros de grupos 

Tabela 3 – Tipos de salas de conversação do sistema de chat 

 

 
25 A adição de participantes às respetivas conversas respeita as normas estabelecidas pelas políticas de 

privacidade da plataforma, sendo que as salas de conversação são apenas compostas por elementos que 

partilhem comunidades entre si. Estas normas podem ser consultadas através do link: 

https://campus.altice.pt/policies 
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 A Figura 5 representa um exemplo de um ecrã de uma sala de conversação 

contextual, neste caso da comunidade EB 2/3 Aradas26.  

 

 
 

Figura 5 – Ecrã de sistema de Chat – Comunidade EB 2/3 Aradas 

 
 
 É possível observar, na Figura 6, algumas das funcionalidades do serviço: o envio 

de mensagens, que incluem a partilha de ficheiros multimédia (vídeos, imagens e 

ficheiros), de emojis e texto; a pesquisa por mensagens, salas de conversação, utilizadores 

e ficheiros previamente partilhados; o estado de cada um dos utilizadores na plataforma – 

online, offline, ausente e ocupado; as definições de privacidade e notificações; a gestão de 

salas de conversação. 

  

 A mesma Figura 6 representa o ecrã de uma conversação de grupo não contextual. 

Ou seja, um grupo normal de pessoas que não está inserido num grupo ou comunidade da 

plataforma. Estes grupos correspondem a grupos que são criados diretamente no sistema de 

chat, onde podem ser adicionados conjuntos ilimitado de pessoas.  

  

 
26 O exemplo retratado nas imagens é fictício. Apesar da comunidade EB 2/3 Aradas existir, as 

mensagens, participantes e informação nestas imagens foram geradas como exemplo de conteúdo.  
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 Para além disso, é possível observar a estrutura da interface do chat que está 

integrado na plataforma Campus. O chat pode ser acedido através do botão no menu lateral 

de navegação principal (no lado esquerdo do ecrã). Foi adotada uma estrutura 

convencional e já aplicada por vários sistemas de Chat, privilegiando a experiência e 

facilidade de utilização por parte do utilizador. 

 

 
 

Figura 6 – Exemplo de funcionalidades – Pesquisa e gestão de salas 

 
 A responsividade e aplicação do sistema em dispositivos móveis também foram 

consideradas. Desta forma, o sistema é responsivo para todo o tipo de resoluções (Figura 

7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Figura 7 – Ecrãs mobile – Lista de conversas e salas de conversação 
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4.3. Bot as a Service 

 De forma similar à orientação do serviço de chat, optou-se por desenvolver um 

sistema de deteção de emoções igualmente sob forma de serviço (API). Esta orientação 

possibilita o lançamento futuro de um serviço público, com vista à sua implementação em 

qualquer tipo de plataforma, rede social ou serviço de chat, para além do chat do Campus.  

  

 Este tipo de arquitetura orientada a uma lógica de SaaS (Software como serviço) já 

é contemplada noutro tipo de sistemas. São exemplos disso serviços como o “Atbot” – um 

chatbot desenvolvido pela Microsoft Cloud (H3 Solutions, 2019), bem como o serviço 

“Botstify” – uma solução de integração que automatiza a comunicação com clientes em 

plataformas comerciais (“Botsify - Chatbot service in Portugal,” 2019).  

 

 Considera-se que a disponibilização pública deste tipo de serviço contribui para 

colmatar uma necessidade séria do próprio serviço, aspirando ao seu próprio 

desenvolvimento, aperfeiçoamento e evolução, tendo em conta que a eficácia e eficiência 

do próprio algoritmo de deteção de emoções depende, em grande parte, da enorme 

quantidade de dados e registos resultantes da interação dos utilizadores.  

 

 De forma sintetizada, a interação dos utilizadores contribuirá para o treino 

constante de um modelo de dados que foi desenhado para ser aprimorado continuamente. 

Este aperfeiçoamento processar-se-á sob uma lógica de machine learning, onde a partir de 

uma lista inicial de expressões e respetivas emoções associadas, será possível desenvolver 

e treinar um modelo inteligente e autodidata com o objetivo de detetar e indicar, com 

precisão, a ocorrência de expressões maliciosas. Os mecanismos de feedback embutidos na 

própria interface do sistema permitirão ao utilizador, de forma voluntária e/ou involuntária, 

indicar a sua opinião relativamente às decisões do sistema. 

 

 Desta forma, o utilizador tem um contributo fulcral no desenvolvimento do 

algoritmo, sendo que a disponibilização pública, gratuita e de fácil implementação deste 

serviço, apenas beneficia a correta e adequada evolução do mesmo. 
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 Neste caso concreto de aplicação num chat, este serviço foi personificado à imagem 

de um bot, de forma a permitir a múltipla aplicação em vários tipos de chat, abrangendo 

diferentes contextos de utilização e públicos alvo. Deste modo, foi desenvolvido com o 

intuito de poder ser customizado, oferecendo ao desenvolvedor a liberdade de decisão 

relativamente ao aspeto gráfico e respetivas respostas automáticas perante as eventuais 

situações de deteção de cyberbullying.  

 

 Desta forma, no caso concreto do Campus, como é possível observar no seguinte 

capítulo 4.3.2, o bot apresenta um perfil bastante amigável, responsável e discreto 

(representado na Figura 8), de forma a privilegiar a interação fácil e contínua entre 

utilizadores, sendo baseado no próprio contexto e público alvo juvenil da plataforma, com 

o intuito de estabelecer laços e relações de confiança e familiaridade entre o bot e o 

utilizador. Para além disso, foi-lhe ainda atribuído o nome kind, como forma de simplificar 

a interação e familiarização por parte do utilizador com o mesmo. Por sua vez, kind foi 

também o nome escolhido para o próprio serviço (API) de deteção de emoções. 

 

4.3.1. Funcionalidades do kind 

 A aplicação do kind no sistema de Chat presume algumas condições, que procuram 

resguardar a fácil e rápida interação dos utilizadores no chat. É importante compreender 

que a aplicação deste sistema apresenta um nível de prioridade secundário, de forma a não 

prejudicar ou interferir com a normal e correta interação dos utilizadores no chat.  

  

 Posto isto, os objetivos do kind, abordados na secção 2.5.4 do Enquadramento 

Teórico são os seguintes: 

• Lançamento de mensagens de aviso aquando de mensagens maliciosas; 

• Permitir o bloqueio de utilizadores; 

• Permitir aos administradores de grupos perceber quem são os utilizadores mais 

maliciosos/vulneráveis; 

• Ocultar mensagens maliciosas, oferecendo ao utilizador a opção de ver ou eliminar 

mensagens potencialmente maliciosas, antes de as ler; 

• Mensagens automáticas que incitam a reflexão dos utilizadores antes e depois do 

envio/receção das mensagens; 
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• Comunicação direta aos administradores perante situações de agressão; 

• Adotar um grafismo simples e discreto, de forma a não interferir com o fluxo e 

visibilidade das mensagens na conversa. 

 

4.3.2. Grafismo 

 Relativamente ao grafismo, como foi já referido anteriormente, procurou-se criar 

uma imagem animada e simples, capaz de ser facilmente reconhecida pelo público 

infantojuvenil. O desenho do conjunto de ecrãs do sistema de Chat foi realizado em 

colaboração com a designer da equipa de desenvolvimento da plataforma Campus.  

 

 
 

Figura 8 – Grafismo do sistema kind 
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4.4. Casos de uso 

Depois de compreendidas as diferentes funcionalidades e requisitos de ambos os 

serviços (Chat e sistema Kind), os diagramas e imagens apresentados neste subcapítulo 

demonstram o respetivo conjunto de casos de uso. Foram considerados, durante o processo 

de conceptualização três elementos que interagem com o sistema, sendo que um destes age 

sob forma completamente automatizada (chat bot) e os restantes sob ótica de utilização do 

sistema. (Utilizador comum e administrador). Os casos de uso dos dois serviços estão 

representados na Figura 9. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 9 – Diagrama de casos de uso dos serviços 
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4.4.1. Casos de uso – Utilizador 

Os casos de utilização de um utilizador comum da plataforma e do respetivo 

serviço de chat, são as seguintes: 

Autenticar 

• O utilizador deve poder autenticar-se no sistema de Chat através do sistema de 

autenticação associado à plataforma que implementa o chat (neste caso o Campus). 

 

Enviar mensagem 

• O utilizador deve poder enviar mensagens, sendo que estas devem possuir 

conteúdos textuais ou multimédia (imagens/vídeo/ficheiro). 

o Todas as mensagens enviadas são processadas pelo mecanismo de deteção 

de cyberbullying (kind). Caso a mensagem seja considerada agressiva, o 

utilizador poderá optar entre enviar ou eliminar a mensagem, tal como 

demonstrado na Figura 10. 

 

 
Figura 10 – Exemplo de intervenção do kind perante agressor 

 

Receber mensagem 

• O utilizador deve poder receber mensagens, sendo que estas devem possuir 

conteúdos textuais ou multimédia (imagem/vídeo/ficheiro). 

o Todas as mensagens recebidas são processadas pelo mecanismo de deteção 

de cyberbullying (kind). Caso a mensagem seja considerada agressiva, a 

mensagem aparecerá desvanecida. O utilizador poderá optar entre ver a 

mensagem ou eliminar a mensagem, tal como demonstrado na Figura 11. 
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Figura 11 – Exemplo de intervenção do kind perante vítima 

 

Avaliar o kind 

• O utilizador deve poder, a qualquer momento, avaliar o mecanismo de deteção de 

emoções. Poderá avaliar a prestação global do serviço, bem como a eficácia do 

sistema em expressões ou frases em específico (Figura 12 e Figura 13). 

 

 
Figura 12 – Funcionalidade de avaliação do kind 

 
 

 
Figura 13 – Funcionalidade de avaliação da intervenção em mensagem específica  
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Reportar utilizadores 

• O utilizador deve poder, em qualquer altura, reportar utilizadores, tal como 

demonstrado na Figura 14. Ao reportar, será enviada uma mensagem para o 

administrador da plataforma/contexto, com uma mensagem de texto opcional. Os 

utilizadores reportados não poderão comunicar com o utilizador. Esta ação é 

irreversível. 

 
Figura 14 – Funcionalidade de reportar utilizador 

 

Sair da conversa 

• O utilizador deve poder sair das conversas em que está inserido. Ao sair de uma 

conversa, deixa de ter acesso à mesma, bem como ao histórico de mensagens da 

mesma (Figura 15). 

 

 
Figura 15 – Funcionalidade de sair da conversa 

 

Bloquear utilizadores 

• O utilizador deve poder, em qualquer altura, bloquear utilizadores. Não será 

enviada nenhum tipo notificação ao administrador da plataforma/contexto. Os 

utilizadores bloqueados não poderão comunicar com o utilizador. Esta ação é 

reversível (Figura 16). 
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Figura 16 – Funcionalidade de bloquear utilizador 

 

Ver tutorial 

• O utilizador deve poder, em qualquer altura, aceder ao tutorial de interação com o 

kind. Este tutorial deve surgir na primeira interação do utilizador com o chat 

(representado no conjunto de figuras seguintes abaixo). 

 

 
Figura 17 – Página 1 de explicação do kind 



 

60 

 

 
Figura 18 – Página 2 de explicação do kind 

 

 
Figura 19 – Página 3 de explicação do kind 
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Figura 20 – Página 4 de explicação do kind 

 
 

Figura 21 – Página 5 de explicação do kind 
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Definir estado 

• O utilizador deve poder, em qualquer altura, definir o respetivo estado. Os estados 

devem variar entre “Disponível”, “Ausente” e “Ocupado” (Figura 22). 

 

 
Figura 22 – Funcionalidade de definição de estado do utilizador 
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4.4.2. Casos de uso – kind 

De seguida, serão apresentados os casos de utilização automatizados do sistema 

kind: 

Avaliar mensagem 

• O mecanismo de deteção de cyberbullying (kind), deve avaliar todas as mensagens 

transmitidas no serviço de chat. 

o Caso alguma mensagem seja considerada agressiva, o kind deve enviar uma 

mensagem de alerta ao agressor, solicitando a confirmação do envio da 

mensagem. 

o Caso a mensagem seja considerada agressiva, o kind deve enviar uma 

mensagem de alerta ao receptor, desvanecendo a mensagem e oferecendo a 

possibilidade de ver ou não a mensagem. 

o O kind deve registar e processar as opções tomadas por ambos os perfis, 

enriquecendo o seu modelo de dados, perante a interação dos utilizadores. 

 
 

4.4.3. Casos de uso – Administrador da plataforma/contexto 

Reportar utilizadores 

• O administrador deve, em qualquer altura, poder reportar utilizadores na 

plataforma/serviço de chat. 

 

Desativar conversas 

• O administrador deve, em qualquer altura, poder desativar conversas. 

 

Desativar o kind 

• O administrador deve, em qualquer altura, poder prescindir dos serviços de deteção 

de cyberbullying prestados pelo kind. 

 

Definir regras/restrições do kind 
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• O administrador deve, em qualquer altura, poder configurar e definir regras ou 

restrições do serviço de deteção de cyberbullying: 

• Deve poder acrescentar ou eliminar mensagens ou expressões proibidas pelo 

sistema; 

• Deve poder acrescentar ou eliminar mensagens ou expressões aceites pelo sistema; 

 

Aceder a estatísticas 

• O administrador deve poder, em qualquer altura, aceder a estatísticas gerais do 

sistema de deteção de cyberbullying. 

o Deve poder consultar estatísticas de insultos e expressões agressivas mais 

utilizadas; 

o Deve poder consultar estatísticas de utilizadores com perfis mais/menos 

agressivos; 

 
 

Configurar respostas/ações do kind 

• O administrador deve poder, em qualquer altura, configurar as respostas pré-

definidas do sistema de deteção de cyberbullying. 

 
 

Personalizar o kind 

O administrador deve poder, em qualquer altura, personalizar a imagem, grafismo e cores 

do serviço de deteção de cyberbullying. 
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5. Conceção e desenvolvimento 

5.1. Análise de requisitos 

 A etapa de conceção e desenvolvimento da aplicação iniciou-se com uma análise 

dos requisitos necessários para o correto funcionamento do sistema de Chat, de forma a 

satisfazer as necessidades e requisitos funcionais apresentados já anteriormente, e aqui 

novamente enunciados: 

• Permitir a utilização do serviço de chat em diferentes plataformas. 

• Permitir a comunicação direta através de mensagens entre utilizadores; 

• Permitir a comunicação entre grupos de diferente cariz; 

o Comunidades da plataforma; 

o Grupos da plataforma; 

o Grupos criados pelos utilizadores; 

• Permitir o envio de multimédia; 

• Permitir a utilização de emojis; 

• Garantir a correta deteção de situações de cyberbullying; 

• Aplicar métodos de prevenção de situações de cyberbullying; 

• Disponibilização de métodos de avaliação do sistema de deteção de situações de 

cyberbullying; 

• Garantir a migração de todas as informações e conversações do sistema de Chat da 

antiga plataforma Campus. 

 
 Desta forma, a análise dos requisitos iniciou-se pelo estudo das tecnologias 

utilizadas na infraestrutura Campus, que serviu como objeto de estudo e de aplicação do 

sistema de Chat.  

 

5.2. Conceptualização geral do sistema 

 A plataforma Campus assenta numa infraestrutura complexa, que utiliza um tipo de 

arquitetura multi tenant. Esta arquitetura é um tipo de software onde clientes (ou instâncias 

do serviço) múltiplos e independentes, de uma ou mais aplicações, operam 

simultaneamente inseridas no mesmo servidor ou ambiente partilhado.  
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 A infraestrutura atual da plataforma Campus serve como modelo de suporte para 

três plataformas independentes, de nome: Campus27, GPS - Global Portuguese Scientists28 

e miOne29.  Estas três plataformas, apesar de independentes e desenvolvidas parcialmente 

de forma separada, partilham a mesma base de dados, os mesmos serviços e o mesmo 

código fonte. 

 

 Desta forma, o primeiro desafio de desenvolvimento revelou ser a conceptualização 

de uma estrutura do sistema de Chat capaz de servir múltiplas plataformas, e que pudesse 

ser personalizada através de diferentes parâmetros de entrada (inputs). Ou seja, idealizar 

um sistema a operar como um serviço independente à plataforma em que é utilizado, 

contemplando duas implementações principais: 

• Implementação de um serviço frontend de um sistema de Chat reutilizável (através 

da personalização de diferentes funcionalidades e estilos) – chat as a service 

• Mecanismo (API) de deteção de emoções reutilizável e aplicável em qualquer 

plataforma de chat – bot as a service 

 

 O diagrama representado na  Figura 23 demonstra um esboço da estrutura do 

sistema de Chat, integrada com o sistema de deteção de emoções. 

 
27 https://campus.altice.pt 
28 https://gps.pt 
29 https://mione.altice.pt 
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 Figura 23 – Esboço da estrutura do sistema de Chat 

 

5.3. Arquitetura geral do sistema 

 
 A  Figura 24 apresenta o diagrama da arquitetura geral do sistema, cujo 

esclarecimento relativamente a tecnologias e serviços utilizados é abordada ao longo das 

secções seguintes. 
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Figura 24 – Arquitetura geral do sistema 
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5.4. Informação e migração de dados 

 Como já foi referido na secção de enquadramento teórico, a plataforma Campus 

encontra-se numa fase de desenvolvimento de uma nova versão, implicando uma migração 

de todos os dados e informações dos utilizadores da antiga plataforma para um novo 

serviço e respetiva interface. 

 

 Para além do desenvolvimento das duas componentes acima referidas, foi também 

necessário implementar toda uma arquitetura capaz de unificar as várias fontes de dados 

para o funcionamento do Campus Chat. Ou seja, toda a estrutura de armazenamento de 

dados das mensagens, bem como a estrutura de armazenamentos dos dados dos 

utilizadores da plataforma Campus, utilizadas ambas na versão do Campus Chat 1.0. 

 

 Deste modo, revelou-se necessário o estudo e compreensão das tecnologias 

utilizadas no antigo sistema de Chat, de forma a elaborar uma estratégia que contemplasse 

uma migração correta e segura dos dados.  

 

5.4.1. SAPO Campus Chat 1.0 

 A interface do antigo sistema foi implementada com recurso a Angular 1.030, 

desenvolvido também numa ótica de serviço e importado como um pacote externo para o 

projeto global da plataforma. A estrutura dos dados, por sua vez, ramifica-se através de 

duas bases de dados (cujo exemplo se encontra representado na Figura 25): 

 
• Uma base de dados desenvolvida em Neo4j31, que opera numa lógica de grafos, 

armazenando toda a informação da plataforma, dos utilizadores e respetivas salas 

de chat.  

• Uma implementação de ElasticSearch32, unicamente com toda a informação 

referente às mensagens. 

 
30 https://angular.io/start 
31 https://www.mysql.com/ 
32 https://www.elastic.co/pt/ 
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Figura 25 – Exemplo de estrutura de objetos Neo4j e ElasticSearch 

 
 
 

Neo4J 

 O Neo4J é um sistema de base de dados não relacional open source. O seu 

desenvolvimento inicial começou em 2003, apesar de só estar disponível publicamente 

desde 2007. É um sistema nativo que opera sobre uma base de dados de grafos, 

promovendo uma maior flexibilidade e equidade de níveis de informação. “Isto significa 

que a informação é armazenada exatamente como se fosse desenhada ou escrita num 

quadro” (Neo4J, 2019), tal como é demonstrado no exemplo da Figura 26. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Figura 26 – Exemplo de grafo 

 

 O Neo4J utiliza a linguagem Cypher - uma linguagem de queries33 semelhante ao 

SQL, mas otimizada para sistemas de grafos. O exemplo representado na Figura 27 

demonstra uma query que pretende retornar todos os registos de salas de chat, cuja pessoa 

com o id “67262ab” tem uma relação de join, ou seja, que pertence às respetivas salas de 

chat. 

 
33 Query representa um pedido de informação a uma base de dados. 
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Figura 27 – Exemplo de query Cypher 

ElasticSearch 

 O ElasticSearch, por sua vez, é um motor open source de análise e pesquisa para 

vários tipos de dados, incluindo informação textual, numérica, geoespacial, estruturada e 

não estruturada. É desenvolvido em tecnologias Apache, tendo sido lançado em 2010, pela 

Elastic.  

 

 É um sistema que opera através de pedidos REST, oferecendo um nível de 

velocidade e escalabilidade muito acima da média. Permite armazenar enormes 

quantidades de dados, através de uma estrutura em JSON. Cada documento armazenado 

faz parte de uma coleção (índex), sendo que todos os documentos armazenados na 

respetiva coleção se relacionam entre si. Desta forma, a estrutura de pesquisa do 

ElasticSearch permite obter resultados muito rápidos (praticamente em tempo real)  

(Elastic, 2019) 

 

5.4.2. Campus Chat 2.0 

 Depois de ponderar várias possibilidades e estratégias, entre elas a migração da 

base de dados das mensagens (ElasticSearch) para a base de dados principal agrupando 

toda a informação numa só, ou, em alternativa, a migração para um outro tipo de base de 

dados não relacional, como por exemplo MongoDB34, foi concluído que a melhor 

estratégia resultaria na manutenção da antiga estrutura de dados, aproveitando a 

implementação de ElasticSearch, tendo em conta o respetivo nível de desempenho e 

regularidade, do serviço de chat da plataforma Campus ao longo dos últimos 5 anos de 

produção. 

 
34 https://www.mongodb.com/ 

MATCH 
   (chatRoom:CHAT_ROOM)-[:ORIGIN]->(:SOURCE { id: “campus”}), 

 (    (person:PERSON { id:”67262ab” } )-[:JOIN]->(chatRoom) 
RETURN  

       chatRoom  
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 Desta maneira, surgiu a necessidade de criar um serviço (API) que garantisse a 

conexão entre as duas bases de dados referidas anteriormente. 

 

 Inicialmente foram realizados protótipos com uma REST API, desenvolvida com 

NodeJs e ExpressJS onde, para cada endpoint, seriam realizados separadamente pedidos às 

duas bases de dados, consoante as necessidades da plataforma cliente. Mas, desde logo, 

foram compreendidas algumas das desvantagens da utilização da arquitetura REST face ao 

tipo de arquitetura de grafos (ambos métodos de partilhar informação através do protocolo 

HTTP).  

 

 A gestão de dados nas aplicações modernas apresenta, hoje em dia, um vasto 

conjunto de desafios. Os programadores precisam de agrupar antecipadamente informação 

proveniente de várias fontes para a distribuir em plataformas múltiplas, inserindo-as na 

interface do utilizador de uma aplicação. Para além disso, estes necessitam ainda de decidir 

como realizar toda a gestão do fluxo de dados e o estado da aplicação na interface do 

cliente. Tudo isto de forma simultânea à execução de tarefas e recursos complicados, como 

por exemplo a própria performance, caching e a garantia de um bom sistema de  UI 

(Apollo, 2019) Segundo os criadores da tecnologia GraphQL (2019) e Sebastian 

Eschweiler (2018), os maiores problemas de uma arquitetura REST são: 

 
• Múltiplos e repetidos pedidos para os diferentes tipos de dados (Overfetching); 

• Pouca flexibilidade, do lado de cliente, de pedido de informação, acabando por 

retornar sempre toda a informação relativa a esse mesmo pedido, mesmo não sendo 

necessária. 

  
 Por conseguinte, em função desta reflexão, iniciou-se uma prova de aplicação da 

implementação de uma API em grafos, com recurso a GraphQL. 

 

GraphQL 

 O GraphQL é uma linguagem de queries para APIs, desenvolvida pelo Facebook 

em 2012 e lançada open source e publicamente em 2015. Procura resolver alguns 

problemas da arquitetura REST, nomeadamente os que foram enunciados na secção 
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anterior Campus Chat 2.0. Apresenta uma estrutura de dados (schema) personalizada 

através de tipos (types), não sendo dependente ou associada a algum tipo de base de dados 

específico, oferecendo a liberdade aos programadores de adotar a estrutura mais indicada 

para as características e padrões do respetivo projeto.  

 

 Ao longo dos últimos anos, muitas empresas e programadores têm vindo a migrar 

os seus serviços REST para esta arquitetura, tornando-a como um standard, defendendo a 

ideia de que o GraphQL é uma versão melhorada da arquitetura REST (GraphQL, 2019). 

 

 Queries em GraphQL 

 Com uma REST API, normalmente, a informação é obtida através do acesso a 

múltiplos endpoints, por exemplo “chatRoom/<id>”, para obter a informação de uma sala 

de chat específica. De seguida, é presumível que o endpoint “chatRoom/<id>/messages”, 

retorne todas as mensagens relativas a essa sala de chat. O mesmo acontece caso seja 

necessário recolher os utilizadores que pertencem a uma sala de chat específica: 

“chatRoom/<id>/persons”. 

 

 Com o GraphQL, por outro lado, é apenas necessário realizar uma única query ao 

servidor, que inclua os requisitos concretos do pedido em questão. Para o exemplo 

anterior, basta apenas realizar a seguinte query:  

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 28 – Exemplo de query GraphQL 

query { 
   chatRoom (id: “<id>”) { 
 name 
 persons { 

   name 
   avatar 
} 
messages { 
   content 
   author { 
      name 
      avatar 
   } 
} 

   } 
} 
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 Esta estrutura de queries é possível através de um sistema de tipos, que permite ao 

programador definir quais os tipos e os respetivos campos. No exemplo anterior estão 

representados três tipos: <chatRoom>, <person> e <message>. Cada um deles possui os 

respetivos campos, por exemplo: <name> e <avatar> são campos do tipo <person>, bem 

como <content> e <author> são campos do tipo <message>. Este tipo de esquematização 

é benéfico, na medida em que permite a criação de uma estrutura muito mais flexível, 

garantindo a liberdade de pedidos personalizáveis que acompanham as necessidades do 

cliente.  

 

 Na Figura 29 é apresentado o esquema da API desenvolvida em GraphQL para o 

novo sistema de Chat do Campus: 

 
 

Figura 29 – Esquema da API do sistema de Chat 
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 O esquema apresenta o conjunto de tipos de dados que a API em questão suporta, 

bem como os respetivos campos e relações entre os mesmos. Cada um dos campos possui 

um tipo de dados, que pode corresponder a um tipo de dados comum (por exemplo: String, 

Boolean, Int, Float, ...), bem como, um conjunto de tipos personalizáveis, com um 

conjunto de regras criadas pelo próprio programador, como por exemplo o tipo das listas 

de contextos (ContextsList) onde, o campo <contexts> corresponde a uma array do tipo 

<Context>. O indicador <!> nos tipos de dados, revela que o respetivo campo é 

obrigatório. 

  

 O tipo de dados representado a vermelho corresponde à secção desenvolvida para 

dar suporte à tecnologia de deteção de emoções. O campo <isKind> apresenta toda a 

informação disponibilizada pelo serviço de deteção de emoções, referente a cada uma das 

mensagens. 

 

Apollo 

 O Apollo35 é uma implementação de GraphQL projetada para satisfazer as 

necessidades de equipas e projetos que desenvolvem aplicações e produtos modernos, 

baseados e orientados na comunicação e partilha de dados. O serviço disponibiliza três 

ferramentas principais: Apollo Server, Apollo Client e Apollo Engine, todos utilizados 

durante o processo de desenvolvimento do chat. 

 

Apollo Server 

 O Apollo Server é uma biblioteca que permite executar serviços de GraphQL 

(GraphQL schemas) em servidores HTTP. A biblioteca, por sua vez, inclui a configuração 

de um servidor desenvolvido em NodeJS e ExpressJs. O esquema de GraphQL é indicado 

através da configuração de typeDefs, que representam todos os tipos que compõem a 

implementação de GraphQL. Os resolvers, por sua vez, representam um mapa de funções 

para cada endpoint específico, que permitem implementar serviços ou pedidos externos a 

outras aplicações ou bases de dados.  

 
35 https://www.apollographql.com/ 



 78 

 

 O Apollo Server, para além disso, permite implementar um conjunto variado de 

ferramentas que podem ser úteis no desenvolvimento de aplicações, como por exemplo: 

caching, autenticação de utilizadores, upload de ficheiros e subscriptions. Todas estas 

ferramentas foram utilizadas durante o processo de desenvolvimento do chat. 

 

Apollo Client 

 O Apollo Client é, tal como o nome indica, um cliente de implementações do 

serviço GraphQL, responsável por realizar toda a gestão do estado e informação global de 

aplicações desenvolvidas em Javascript. Da mesma forma das bibliotecas, como Redux e 

MobX, Relay, o Apollo Client procura fornecer uma arquitetura frontend para o controlo e 

gestão de informação. O Apollo Client inclui integrações para várias bibliotecas e 

frameworks, como React, Vue, Angular, Swift, Java e Web Components. A sua utilização 

permite estruturar o código de forma declarativa e consistente.  

 

 A utilização desta ferramenta permite a utilização e reutilização de implementações 

de GraphQL. Apresenta, para além da facilidade de implementação de pedidos HTTP no 

formato de queries, mutations e subscriptions, métodos de caching, gestão de informação, 

optimistic UI (M. Igor, 2019), e gestão da interface do utilizador. 

 

 Para o desenvolvimento do sistema de Chat, foi utilizado React e Apollo Client na 

camada de interface (frontend).  

 

5.5. Implementação 

5.5.1.  Implementação da componente de interface 

 De forma a tornar a interface do sistema de Chat um projeto reutilizável e passível 

de ser implementado de forma personalizável em plataformas distintas, foi utilizado o 

serviço de gestão de pacotes Node Package Manager. Este serviço foi criado em 2009 

como um projeto open source, para ajudar os programadores de javascript a partilhar de 

forma simples e rápida pacotes e módulos de código (Npm, 2019). 
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 A aplicação deste serviço permitiu criar um projeto incorporado num sistema de 

versões, disponível em open source, que pode ser instalado em qualquer projeto 

desenvolvido com recurso a javascript. A sua utilização apenas requer a instalação (via 

npm) e o estabelecimento de um conjunto de propriedades, que, por sua vez, definem as 

características singulares que personalizam o chat - como o sistema de cores, informação 

dos utilizadores e funcionalidades que devem ser aplicadas.  
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5.5.2.  Implementação do mecanismo de deteção de emoções 

 Como foi abordado no capítulo 2.2 do Enquadramento Teórico, existem várias 

tecnologias e serviços desenvolvidos com base em mecanismos de inteligência artificial e 

machine learning, capazes de detetar emoções e analisar expressões em conteúdos textuais.  

 

5.5.3. Serviços externos utilizados 

 
 Para o desenvolvimento deste mecanismo foram integrados dois serviços externos, 

inseridos no pacote de serviços cognitivos desenvolvidos pela Microsoft Azure: deteção de 

idioma automático e análise de sentimentos de texto. 

 

Deteção de idioma automático 

 O serviço de deteção de idioma automático é uma das ferramentas disponibilizadas 

pela API de texto do Microsoft Translator. Esta API faz parte da coleção de APIs dos 

Serviços Cognitivos do Microsoft Azure, que implementam algoritmos de machine 

learning e inteligência artificial na nuvem. (Microsoft Azure, 2019) 

 

 A utilização deste serviço permitiu realizar uma avaliação prévia do idioma antes 

de proceder à deteção de emoções das respetivas expressões e conteúdo textual analisado.  

 

 O sistema de deteção de emoções, por sua vez, foi desenvolvido para operar em 

dois idiomas diferentes: português e inglês. O algoritmo apresenta comportamentos 

diferentes para cada um dos idiomas, utilizando serviços que diferem consoante os 

respetivos idiomas. Caso a API de deteção de idiomas não seja capaz de detetar o idioma 

da expressão ou frase em questão, o serviço não retorna qualquer conclusão, procurando 

oferecer respostas fiáveis e fidedignas. 

 



 81 

Análise de Sentimentos de Texto 

 O serviço de análise de sentimentos de texto é, tal como o serviço de deteção de 

idioma automático, uma das APIs que faz parte da coleção de APIs dos serviços cognitivos 

do Microsoft Azure.  

 

 Este serviço utiliza técnicas de processamento linguagem natural retornando, para 

cada expressão, um nível entre 0 e 1, onde 1 representa o nível máximo de sentimento 

positivo e 0, respetivamente, o nível máximo de sentimento negativo. A sua utilização não 

requer a integração ou treino de qualquer modelo de dados. Requer apenas a utilização de 

um endpoint, e a respetiva indicação de dois parâmetros: a língua e o respetivo texto. 

 

5.5.4.  Serviços de deteção de emoções e cyberbullying 

 A utilização dos dois serviços acima mencionados permitiu apenas obter uma 

avaliação do sentimento expresso em cada documento de texto. Tal como foi referido ao 

longo do capítulo 2.2.4 do Enquadramento Teórico existe uma diferença entre sentimentos 

e emoções que precisa de ser compreendida. A análise de sentimentos tem como objetivo a 

compreensão da polaridade de uma expressão, revelando se esta é positiva ou negativa. Por 

exemplo, a frase “Estou a sentir-me triste” é uma frase que revela um nível de sentimento 

negativo. Contudo, esta frase não pode ser considerada pelo sistema de deteção de 

cyberbullying como uma frase negativa, caso contrário, causaria um falso indício. Desta 

forma, surge a necessidade e oportunidade de aplicação de mecanismos de deteção de 

emoções, cujos objetivos principais, no contexto desta dissertação, revelam ser uma 

proposta de otimização do sistema de deteção de sentimentos.  

 

 Através de dois modelos de dados (português e inglês) compostos por um conjunto 

de frases e expressões agressivas utilizadas normalmente nas redes sociais, foram 

desenvolvidos dois serviços que indicam a probabilidade apresentada pelo respetivo texto 

de conter expressões ou conteúdo que possam ser consideradas agressivas. Estes serviços 

foram desenvolvidos também com recurso aos serviços cognitivos do Microsoft Azure. 
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 Dada a maior facilidade de obtenção de conjuntos de dados na língua inglesa 

(Spark, 2019), o serviço em inglês consumiu um modelo de dados de cerca de 1000 

expressões, enquanto que o modelo português consumiu um modelo de dados de cerca de 

300 expressões.  

 

5.6.  Funcionamento geral do serviço de deteção de emoções 

 
 O fluxograma apresentado na Figura 30 representa o funcionamento geral da API de 

deteção de emoções (kind API), abordada ao longo das secções anteriores. É possível 

verificar o processo de funcionamento da mesma, iniciando-se com a aplicação da API de 

deteção de idioma, seguindo-se a aplicação da API de deteção de sentimentos e, 

finalmente, a aplicação do serviço de deteção de cyberbullying. 

 

 O grande desafio de implementação desta arquitetura baseou-se na criação de um 

web service, com um único endpoint, capaz de conectar as diferentes APIs enunciadas 

anteriormente e oferecer uma resposta o mais instantânea possível. Para isso, foi 

desenvolvido um servidor de NodeJs36 e ExpressJs37.  

 

 Todas as respostas e comportamentos do serviço, consoante o tipo de texto 

fornecido, são indicados nas saídas do fluxograma. 

 
36 https://nodejs.org/en/  
37 https://expressjs.com/  
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Figura 30 – Fluxograma do funcionamento da kind API 
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5.7. Crowdsourcing e machine learning 

 
 Após uma fase de implementação e testes da arquitetura do sistema de Chat, 

seguiu-se uma fase de reflexão teórica relativamente a um modelo de dados capaz de 

fundamentar e determinar as ações do bot. Dado o limite temporal e os próprios propósitos 

da presente investigação, não foi priorizada a implementação de um modelo dedicado de 

Machine Learning. Em alternativa, foi aplicado um modelo desenvolvido previamente, 

durante a edição do Pixels Camp 201938, onde o conceito e protótipo do projeto “kind – a 

bot as a service” foi apresentado, tendo sido premiado com o prémio Hack For Good 

atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian.  

  

 O fundamento do projeto, apresentado durante o evento, defendia a máxima 

importância da participação e cooperação dos próprios utilizadores da aplicação enquanto 

responsáveis pela manutenção e aprimoramento do modelo de dados do sistema, tal como 

já referido. 

  

 Apesar de o algoritmo inicial apresentar uma capacidade aceitável de detetar e 

pressupor linguagem agressiva durante a comunicação, este pode facilmente ser 

ultrapassado e superado pela inteligência humana que, habitualmente, procura encontrar 

soluções e estratégias para dominar qualquer tipo de sistema informático e tecnológico. 

Deste modo, este sistema carece de um constante desenvolvimento e expansão, consoante 

as necessidades e contextos da própria aplicação, contributo este que pode ser prestado 

pelos próprios utilizadores da plataforma, ainda que de forma involuntária.  

 

 Esta contribuição em massa para a elaboração de enormes conjuntos de 

informação, realizada por comunidades e grandes conjuntos de pessoas, é designada por 

Crowdsourcing. De acordo com Abhigna B.S., Nitasha Soni e Shila Dixit (2018, p. 1) 

“tarefas como a avaliação da condição de websites, a validação de detalhes de empresas 

ou até mesmo a deteção de objetos em imagens requerem a intervenção humana, que por 

sua vez pode ser aprimorada em grande escala através do crowdsourding. Essa é a razão 

 
38 Evento tecnológico organizado pela Bright Pixel. https://pixels.camp/  
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pela qual os investigadores de Machine Learning adotaram, há alguns anos, o 

crowdsourcing como uma ferramenta para obter uma enorme quantidade de dados, de 

forma a treinar os seus programas de inteligência artificial.”   

 

  A participação e contribuição dos utilizadores é, portanto, considerada crucial para 

o incremento do nível de inteligência do sistema. Este contributo pode ser fornecido de 

várias formas, sendo aqui apresentadas apenas algumas propostas: 

• O registo das interações dos utilizadores perante as ações do bot. Por exemplo: 

sempre que o bot identificar uma mensagem como agressiva, é crucial perceber e 

registar a ação do utilizador, classificando a ação do bot perante a respetiva 

expressão. Se o aviso relativo a uma expressão considerada agressiva pelo sistema 

for continuamente ignorado pelos emissores e nunca reportada pelos recetores, 

pode evidenciar um indício de erro ou má presunção por parte do sistema. Este 

deve ser capaz de se reajustar e se adaptar de forma automática; 

• O feedback dos utilizadores através dos mecanismos de avaliação do sistema; 

• O incentivo perante a contribuição e feedback dos utilizadores, através de algum 

mecanismo de gamificação ou estímulo da plataforma (por exemplo: badges 

(crachás), reputação na rede ou moedas digitais); 

• A alteração dos hábitos comunicacionais na rede. Por exemplo, se uma determinada 

expressão considerada agressiva, habitualmente utilizada pela comunidade, 

representar uma redução de utilização ao longo do tempo, pode indicar que o bot 

está correto e influenciou os hábitos dos utilizadores; 

• A reação dos recetores perante as mensagens agressivas. Por exemplo: se 

mensagens agressivas repetidamente enviadas despoletarem a resposta de outras 

mensagens agressivas, é possível representar o cenário de uma discussão, 

incrementando o registo de pontuação negativa nas respetivas expressões.  

 

 Contudo, existem ainda bastantes limitações que dificultam todo este processo. A 

suposição deste conjunto de propostas apenas evidencia a necessidade de investigação 

adicional no campo de aplicação em questão, que transcende o propósito inicial deste 

estudo. Apesar de as combinações humano-máquina apresentarem um forte poder de 

amplificação do poder de ambas as partes, quando se trata de converter a fala, ou 
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comunicação humana em texto ou informação compreendida por computadores, é 

necessário um nível de entendimento contextual que transcende, de certa forma, ambas as 

partes: tanto a capacidade de cognição das máquinas, como a velocidade de processamento 

dos humanos (B.S. et al., 2018). 

 

 Apesar de não terem sido realizados testes ou investigações profundas na temática 

em questão, foram implementadas algumas ferramentas com vista à implementação de 

mecanismos de crowdsourcing. Com esta implementação tornou-se possível estudar e 

observar as decisões dos participantes durante a sessão de avaliação. Um dos exemplos é a 

implementação de ações de avaliação do comportamento do kind, abordadas no 

subcapítulo 4.4.1, onde são abordados os casos de uso dos utilizadores e novamente 

representados nas imagens seguintes: 

 

 
Figura 31 - Mecanismo de avaliação do comportamento do bot 

 

 

 

Figura 32 - Mecanismo de avaliação/crowdsourcing 
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6. Apresentação e análise dos resultados 

 A recolha de dados deu-se, como mencionado anteriormente, através da 

participação de três conjuntos de participantes: encarregados de educação, educandos dos 6 

aos 10 anos de idade e educandos dos 11 aos 16 anos de idade. Desta forma, realizou-se 

um pré-questionário tanto aos encarregados de educação como aos educandos, seguidos de 

uma sessão de utilização do sistema de Chat acompanhado por um guião e um pós-

questionário aos educandos. 

 

6.1. Questionário aos encarregados de educação 

 O questionário aos encarregados de educação visava recolher informação acerca da 

caracterização e experiência de ambos os participantes no estudo: encarregados de 

educação e educandos. A análise do mesmo agrupa-se em 4 tópicos: Frequência da 

utilização das TIC, segurança nas TIC, conhecimento e nível de consciencialização para a 

temática do cyberbullying e aplicação de mecanismos inteligentes nas TIC.  
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6.1.1. Frequência da utilização das TIC por parte do 

educando 

 Nesta categoria, os encarregados de educação foram convidados a assinalar o nível 

e frequência de utilização das TIC, por parte dos respetivos educandos (Gráfico 2). 

 

 
 

Gráfico 2 - Nº de horas, em média, que o educando despende por dia, em dispositivos 

tecnológicos 

  

 Como é possível verificar, segundo o ponto de vista dos encarregados de educação, 

a utilização das TIC representa uma parcela diária de grande parte dos educandos 

participantes no estudo. Apenas 1 dos encarregados de educação dos 17 que responderam a 

esta questão, indica que o seu educando não despende tempo, em média, em dispositivos 

tecnológicos com conexão à internet. Dos restantes, 7 dos encarregados indicam que os 

educandos despendem 1 a 2 horas por dia, 7 encarregados indicam que os educandos 

despendem 3 a 5 horas por dia e os restantes 2 indicaram mais de 6 horas. Apenas um dos 

encarregados não respondeu. Desta forma, verifica-se que 16 dos 18 educandos 

considerados despendem um nº de horas diárias considerável, o que propicia o surgimento 

de situações de cyberbullying. 
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6.1.2. Segurança nas TIC 

 Nesta categoria pretendeu-se compreender a opinião dos encarregados de educação 

relativamente ao nível de segurança nas TIC. Inicialmente, a questão foi formulada através 

de uma pergunta que requeria uma resposta do tipo Sim/Não, ou seja, se consideravam que 

o seu educando estava seguro nas redes sociais. (Gráfico 3) 

 

 
Gráfico 3 - Opinião dos encarregados de educação relativamente à segurança nas redes 

sociais 

 
 Verificou-se que 12 da totalidade dos 18 encarregados de educação consentem que 

o seu educando não está seguro nas redes sociais. Um dos encarregados optou por não 

responder a esta questão e 2 afirmaram que não sabiam, devido ao próprio escasso 

conhecimento e prática de utilização da web. Apenas 3 dos encarregados afirmaram que os 

seus educandos estavam seguros nas redes sociais. Também foram questionadas as razões 

responsáveis pela evidente preocupação por parte dos encarregados, sendo que foram 

obtidos vários motivos, entre eles: 10 encarregados indicaram “conteúdos maliciosos”, 9 

indicaram o “consumo excessivo”, 8 indicaram a “pedofilia”, 7 indicaram o 

“cyberbullying”, 5 indicaram as “fraudes e burlas”, 4 indicaram a “pornografia” e 1 

indicou “outras razões”. 
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Gráfico 4 - Opinião dos encarregados de educação relativamente ao controlo de conteúdos na 

web 

 
  

 Dos 18 inquiridos, 9 encarregados de educação (50%), afirmaram que controlam os 

conteúdos que o seu educando consome na web. Contudo, 8 dos restantes afirmam que não 

têm controlo, sendo que um dos encarregados optou por não responder. 

 

6.1.3. Cyberbullying e nível de consciencialização 

 Nesta categoria, pretendeu-se compreender o nível de conhecimento e 

consciencialização dos encarregados de educação relativamente à temática do 

cyberbullying, através da administração de duas questões de Sim/Não (Gráfico 5 e Gráfico 

6). 
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Gráfico 5 - Conhecimento dos encarregados da temática do cyberbullying 

 
 Verificou-se que a maioria dos encarregados de educação conhecem a temática do 

cyberbullying. Contudo, existem ainda encarregados de educação que não sabem o seu 

significado. 

 

 
Gráfico 6 - Opinião dos encarregados de educação do nível de problemática do cyberbullying 

nas redes sociais 
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 Questionou-se, de seguida, apenas aos utilizadores que conheciam o significado de 

cyberbullying, de forma a saber se o consideravam uma ameaça séria a crianças e jovens 

nas redes sociais. Verificou-se que a maioria dos participantes respondeu que sim, tendo 

um dos participantes respondendo que não. 2 participantes optaram por não responder a 

esta questão. 

 

6.1.4. Aplicação de mecanismos inteligentes nas TIC. 

 Finalmente, nesta categoria, pretendeu-se compreender a opinião dos encarregados 

de educação relativamente à aplicação e integração de mecanismos inteligentes nas TIC, 

com o intuito de melhorar a experiência de utilizador e oferecer novos serviços de proteção 

aos respetivos educandos, nomeadamente relativamente à temática do cyberbullying.  

 

 

Gráfico 7 - Atitude dos encarregados de educação perante episódios de cyberbullying 

 
 Da totalidade dos 18 encarregados de educação, 17 afirmaram que gostavam de ser 

informados, caso o seu educando estivesse ou viesse a estar inserido em situações de 

cyberbullying. Os mesmos 17 concordam com a investigação e desenvolvimento de 

sistemas inteligentes de deteção de cyberbullying. Nenhum dos encarregados de educação 

respondeu negativamente a estas duas questões, refletindo a preocupação dos mesmos para 

esta problemática. Apenas um dos participantes optou por não responder a esta questão. 
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Gráfico 8 - Atitude dos encarregados perante a utilização de sistemas de Chat com deteção de 

emoções, por parte dos educandos 

  

 Na questão “Permitia o seu educando utilizar um chat com um mecanismo de 

deteção de emoções” apenas 2 encarregados de educação responderam que não. 1 deles 

optou por não responder. Os restantes indicaram que consentiam a respetiva utilização.  

 

 

6.2. Entrevista aos educandos 

 A entrevista aos educandos foi realizada de forma a caracterizar o perfil dos 

educandos, procurando compreender a sua idade e respetivo ciclo de estudos. Para além 

disso, visava compreender a experiência com as TIC, redes sociais e sistemas de Chat, 

tanto a nível académico como social. Tal como foi já indicado anteriormente, foi realizada 

uma separação das amostras, sendo demonstrado, em todos os gráficos, informação 

referente a participantes com menos de 11 anos, participantes com 11 anos ou mais e a 

informação geral de todos os participantes. 

Permitia o seu educando utilizar um chat com um 
mecanismo de deteção de emoções?

sim não não respondeu
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6.2.1. Experiência com as TIC 

 Nesta categoria, os participantes foram questionados relativamente à utilização de 

serviços de chat (Gráfico 9), assim como o seu perfil de utilização de redes sociais. 

 
 

 

Gráfico 9 - Nível de utilização de serviços de chat por parte dos educandos 

  

 Verificou-se que 13 dos 22 participantes não utilizam sistemas de Chat, enquanto 

que 9 utilizam regularmente. Contudo, na faixa etária anterior aos 11 anos, apenas 2 dos 12 

participantes afirmam usar serviços de chat. Já na faixa etária igual ou superior aos 11 

anos, a maior parte utiliza serviços de chat (7 em 10 dos participantes).  

 

 Relativamente à utilização de redes sociais, representada graficamente na secção de 

Anexos (Anexo 1 – Resultados da sessão de avaliação com educandos), verificou-se que 

13 dos 22 participantes utilizam redes sociais, representando uma maioria. Contudo, este 

diferencial é mais representando na faixa etária superior aos 10 anos, sendo que apenas um 

dos participantes afirma não utilizar redes sociais. 

 

6.2.2. Comunicação mediada por sistemas de Chat 

 Nesta categoria, os participantes foram questionados relativamente aos objetivos da 

utilização de serviços de chat. Mais concretamente, procurou-se compreender o nível de 

utilização para comunicação com amigos (Gráfico 10) bem como para com professores 
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(Gráfico 11). Tendo em conta os resultados do Gráfico 9, verificou-se que apenas faz 

sentido considerar, para estas questões, a faixa etária dos jovens com 11 ou mais anos de 

idade. Isto porque a faixa etária anterior afirma, na sua maioria, não utilizar regularmente 

serviços de chat. 

 

 

 
 

Gráfico 10 - Utilização da internet para comunicação com amigos por parte dos educandos 

 

 

 Verificou-se que na faixa etária dos 11 ou mais anos de idade, 9 dos 10 

participantes utilizam os serviços de chat para comunicar com amigos. O restante 

participante optou por não responder.  
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Gráfico 11 - Utilização da internet para comunicação com professores por parte dos 

educandos 

 
  

 Por outro lado, verificou-se que a maior parte dos participantes que utilizam 

regularmente serviços de chat não os utilizam para comunicar com professores. Apenas 2 

dos 10 participantes com 11 ou mais anos de idade indicam comunicar com professores 

através de sistemas de Chat, sendo que um dos participantes acrescentou que esta 

comunicação não se revela relativa a assuntos letivos. Revela-se aqui uma oportunidade de 

integração deste tipo de serviços, como forma de inovação e dinamização de novas formas 

de comunicação entre alunos e professores. 

 

6.3. Sessão de testes da aplicação 

Tal como referido anteriormente, a sessão de testes da aplicação foi desenvolvida 

em parceria com a associação Abrigo Seguro, onde foram reunidos um conjunto de 

participantes que tiveram a oportunidade de interagir e comunicar entre si. As sessões 

funcionaram sob um ambiente de roleplaying, na medida em que um dos auxiliares da 

sessão participou nas conversas do chat, procurando assumir diferentes papeis e posições 

mais ou menos agressivas, de forma a compreender as decisões e opiniões dos vários 

participantes. Estes foram motivados a adotar uma posição calma, natural e descontraída 

durante a sua experiência de interação com o sistema de chat. 
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Apesar de não representarem o foco do estudo, foram verificadas um conjunto de 

observações durante a sessão de avaliação do sistema, relativamente à interação dos 

participantes com a aplicação: 

• Alguns utilizadores mais novos tiveram algumas dificuldades em compreender a 

interação com o kind e com o próprio sistema de Chat, tendo sido necessária uma 

explicação complementar; 

• 2 utilizadores encararam o sistema como um jogo, não querendo magoar ou proferir 

expressões agressivas, estando à espera de um resultado ou sistema de pontuação 

no final da experiência; 

• 2 dos utilizadores mais velhos, tentaram contornar o sistema de deteção de 

cyberbullying, tentando proferir expressões com erros ortográficos, de forma a não 

serem detetadas pelo sistema; 

• Apenas 2 utilizadores decidiram reportar os utilizadores agressivos; 

• 1 dos utilizadores revelou que se tornaria chato, se tivesse de estar sempre a avaliar 

as intervenções do kind. 

• 1 dos utilizadores sugeriu que, no caso de ser advertido pelo sistema relativamente 

a uma expressão em concreto, no caso de ignorar a advertência, nunca mais deveria 

ser advertido relativamente à expressão em causa.  

 

6.4. Pós questionário aos educandos 

 O último momento de avaliação, precedido de uma sessão de utilização do serviço 

de Chat desenvolvido, destinou-se a compreender os pontos de vista dos participantes 

relativamente às interações e intervenções do kind.  

 

6.4.1. Experiência de interação com o kind 

 Relativamente à experiência de interação com o sistema de bot, foi questionado aos 

participantes se estes concordavam com as suas intervenções (Gráfico 12), bem como  se o 

consideravam chato (Anexo 1 – Resultados da sessão de avaliação com educandos) e o 

nível de amizade estabelecido com o mesmo (Anexo 1 – Resultados da sessão de avaliação 

com educandos).   
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Gráfico 12 - Opinião dos educandos referente aos conselhos do kind 

 

 Verificou-se que, perante a livre utilização do sistema de Chat, nenhum dos 

participantes discordou dos conselhos do kind, revelando um nível adequado de eficácia do 

próprio sistema. Na secção dos Anexos (Anexo 1 – Resultados da sessão de avaliação com 

educandos) é possível verificar que 21 dos 22 participantes consideraram o kind “amigo”, 

tendo apenas 1 dos participantes considerado que não. Ao mesmo tempo, apenas 2 dos 

participantes consideraram o sistema chato e incomodativo.  

 

6.4.2. Atitudes durante e pós interação com o kind 

 Foi importante considerar a opinião dos participantes relativamente ao 

funcionamento e apresentação das medidas de prevenção e mitigação do cyberbullying por 

parte do sistema. Desta forma, esta categoria procurou compreender a opinião dos 

participantes relativamente a estas questões. Iniciou-se por tentar compreender a opinião 

dos utilizadores relativamente às mensagens escondidas (Gráfico 13, Gráfico 14 e Gráfico 

15). 
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Gráfico 13 - Opinião dos educandos perante as mensagens escondidas 

 

 Nenhum dos participantes com 11 ou mais anos de idade referiu que não gostaria 

de ver as mensagens escondidas. Contudo, apenas 6 dos 10 afirmaram que gostavam de as 

ver sempre. Os restantes 4 responderam de forma mais complexa, afirmando que essa 

decisão é afetada por vários fatores, como por exemplo o contexto da conversa e o nível de 

amizade e cumplicidade com os restantes elementos da conversa. 

 

 
 

Gráfico 14 - Opinião dos educandos referente às mensagens aparecerem escondidas 
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 Apenas um dos participantes indica que não faz sentido que as mensagens 

apareçam escondidas. Os restantes 21 participantes afirmam que faz todo o sentido 

aparecerem escondidas e que seja oferecida a possibilidade de as ver ou não.  

 
 

 
 

Gráfico 15 - Atitude dos educandos perante futura utilização e mensagens escondidas 

  

 Nenhum dos participantes indicou que iria ver sempre as mensagens escondidas. 

Foi referido novamente que esta decisão depende muito do contexto da conversa e 

participantes na mesma. 

 

6.4.3. Atitudes perante episódios de cyberbullying e utilização 

futura 

 Finalmente, esta categoria pretendeu compreender o nível de conhecimento da 

temática do cyberbullying, por parte dos participantes. Para além disso, procurou-se 

compreender também o nível de concordância com a implementação de serviços do género 

em plataformas sociais.  
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Gráfico 16 - Conhecimento dos educandos relativamente ao conceito de cyberbullying 

 
 
 Verificou-se, através desta questão, que 10 dos 11 participantes com menos de 11 

anos de idade não conheciam o significado de cyberbullying, estando mais vulneráveis a 

esta situação. Na faixa etária seguinte, 9 dos 11 participantes afirmaram conhecer e 

compreender esta problemática, tendo inclusivamente 4 participantes referido que já foram 

vítimas em episódios de cyberbullying. 

 
Gráfico 17 - Atitude futura relativa à utilização do serviço de chat 

  

 Verificou-se que 19 dos 22 participantes indicaram que irão ter mais cuidado com 

as mensagens se continuarem a utilizar este chat no futuro. Procurou-se compreender o 
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porquê desta afirmação, tendo sido questionado se os mesmos manifestavam este nível de 

cautela, devido ao facto te terem medo do kind (Anexo 1 – Resultados da sessão de 

avaliação com educandos). Apenas um dos elementos (com menos de 11 anos) indicou que 

o faria porque tinha receio que o kind estivesse a ver as mensagens. Dos restantes, 12 

afirmam que não têm receio e 9 apresentam outras respostas e/ou preferiram não 

responder.  

 

 
Gráfico 18 - Atitude dos educandos perante a monitorização das mensagens 

 

 
 

Gráfico 19 - Opinião dos educandos relativamente à integração do kind noutros chats 
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Na questão “Gostavas que outros sistemas de Chat tivessem este tipo de bots?, 18 

dos 22 participantes afirmaram que sim. Apenas 2 participantes (inseridos na faixa etária 

igual ou superior aos 11 anos), afirmaram que não. Os restantes 2 participantes 

responderam que a implementação depende muito do contexto da plataforma e o nível de 

aplicação, referindo que estes sistemas têm potencial para se tornar limitadores de 

comunicação. 
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6.5. Discussão dos resultados 

 A recolha dos resultados acima indicados foi condicionada por algumas limitações, 

devidamente referidas no Capítulo 0, na secção Limitações. Contudo, considera-se que os 

resultados obtidos são bastante positivos. Conseguiu-se obter informação tanto 

relativamente à opinião dos encarregados de educação, como à opinião e experiência dos 

respetivos educandos. Esta diversidade de informação permite criar ligações e estabelecer 

comparações entre os dados reais de utilização e as opiniões geradas pelo conjunto de 

participantes no estudo. 

 

 A observação dos resultados dos questionários aos educandos permitiu constatar 

que existe um nível reduzido de utilização das TIC por parte de crianças com menos de 11 

anos. Contrariamente, as crianças na faixa etária dos 11 aos 16 anos apresentam um 

elevado nível de utilização das TIC, nomeadamente, os serviços de chat e redes sociais 

para comunicação. Grande parte dos participantes afirmaram utilizar regularmente serviços 

como o Whatsapp, o Instagram, o Facebook, o Messenger e o Youtube (ordenados por 

nível de utilização). O nível de utilização deste tipo de serviços evidencia uma exposição 

constante a situações de perigo e contacto com episódios de cyberbullying.  

 

 Juntamente com os dados que comprovam que os participantes com idade superior 

a 11 anos conhecem e já foram vítimas de episódios de cyberbullying (Apêndice 2 – 

Questionário aos encarregados de educação), os dados resultantes dos questionários aos 

encarregados de educação comprovam que existe uma necessidade de investigação e 

aplicação deste tipo de sistemas nas plataformas sociais. Foi verificado que, de acordo com 

os encarregados de educação, 75% dos educandos despendem entre 1 e 5 horas em 

dispositivos com conexão à internet, sendo que 50% destes ultrapassa as 3h diárias. Da 

mesma forma, os encarregados revelam um relativo nível de preocupação relativamente à 

segurança dos seus educandos na Internet, o que os leva a concordar que devem ser 

aplicados mecanismos inteligentes para prevenir situações de abusos ou desrespeito. Como 

foi possível observar, 75% dos encarregados de educação inquiridos permitiriam o uso de 

um sistema de Chat desenvolvido com a integração de um mecanismo de deteção de 

emoções, revelando pouca preocupação relativamente a fatores como a recolha e 

armazenamento de dados complementares das interações dos seus educandos na web.   
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 Contudo, é importante referir que tanto os encarregados de educação como os 

educandos que participaram neste estudo, podem não estar suficientemente familiarizados 

com a temática da deteção de emoções, não compreendendo, possivelmente, as suas 

implicações tanto éticas como técnicas.  Se estes compreendessem que a implementação de 

sistemas inteligentes requer a recolha e armazenamento de informações, bem como o 

desenvolvimento de um “perfil social” do utilizador, os resultados poderiam ser talvez 

mais indicativos e esclarecedores. Este é um assunto que mereceria um estudo mais 

aprofundado, em função dos resultados obtidos neste estudo. 
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7. Conclusões 

 A metodologia de investigação implementada ao longo deste estudo permitiu obter 

um conjunto de resultados capazes de corresponder aos objetivos delineados ao longo do 

projeto. Tal permitiu implementar e investigar a aplicação de um sistema de Chat com 

mecanismos inteligentes de deteção de emoções, na plataforma Campus, tendo resultado 

num conjunto de dados e observações pertinentes para o campo de estudo em questão. 

  

 Posto isto, importa recordar as duas questões orientadoras da investigação: 

 

• Quais as implicações da recolha e análise de emoções na otimização da 

experiência de utilização de uma plataforma digital de contexto educativo?  

 

• A deteção de emoções em sistemas de Chat constitui uma medida de prevenção e 

mitigação do cyberbullying? 

 

 A primeira questão inspirou, numa fase inicial da investigação, uma observação e 

estudo relativamente a diferentes áreas de investigação. Começou-se por estudar e 

compreender a temática da recolha e análise de emoções, de forma a elaborar um plano de 

aplicação rigoroso e concreto, capaz de ser aplicado e testado na plataforma. Desta forma, 

foi necessário compreender o significado do conceito, procurando alternativas e 

ferramentas previamente desenvolvidas, que servissem como modelo e, ao mesmo tempo, 

de objeto de estudo. Foram, para além disso, abordadas as principais implicações técnicas 

e éticas mobilizadas pela aplicação deste tipo de tecnologias, bem como, a história e a 

transformação das plataformas educativas e respetivas necessidades, desde o nascimento 

do próprio conceito, até aos dias de hoje.  

 

 Observou-se a importância da complementação das técnicas convencionais 

utilizadas nas salas de aulas, aplicando técnicas e ferramentas tecnológicas que beneficiam 

todo o processo de ensino e partilha. Contudo, verificou-se que, à semelhança do que 

ocorre no mundo físico, estas ferramentas, revelam capacidade de gerar vários tipos de 

complicações e dificuldades que, de certa forma, prejudicam todo o processo de 
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comunicação, não apenas na interação entre alunos e professores, mas também na 

interação unicamente entre alunos. 

 

 Desta forma, a implementação de um serviço de chat desenvolvido com a 

integração de um bot capaz de detetar um conjunto limitado de emoções, permitiu perceber 

a interação e reação dos utilizadores a este tipo de mecanismos. Verificou-se que os 

utilizadores (neste caso, alunos do 1º e 2º ciclo), se sentiram motivados, demonstrando à 

vontade aquando da interação com o bot, não manifestando qualquer tipo de preocupação 

ou receio durante todo o fluxo de interação no serviço. Compreendeu-se ainda que, na 

maior parte dos casos, gera-se uma motivação acrescida quando existe um terceiro 

elemento a interagir, de forma dinâmica, procurando fornecer auxílio e dicas, 

nomeadamente nos momentos de tomada de decisão, por parte do utilizador.  

 

 Desta forma, para a primeira questão (“Quais as implicações da recolha e análise 

de emoções na otimização da experiência de utilização de uma plataforma digital de 

contexto educativo?”), pode-se concluir que, apesar de existirem, ainda, um conjunto de 

limitações técnicas que afetam a precisão da análise de emoções, a sua aplicação em 

plataformas de contexto educativo, tende a beneficiar a interação entre utilizadores e 

constitui um enorme campo de oportunidades de implementação. Surge, com isto, ainda o 

seguinte potencial conjunto de implicações: 

• A necessidade de investigação de métodos adicionais de recolha e armazenamento 

de informação útil para processamento. Não devem ser apenas recolhidas 

informações referentes às mensagens e/ou texto introduzido pelo utilizador na 

plataforma. A escrita num computador ou dispositivo móvel ocorre normalmente 

após um período de reflexão e, quando realizada publicamente, inclui um conjunto 

de influências da própria rede. Desta forma, toda a interação do utilizador deve ser 

tida em conta (reações, histórico na plataforma, ações, etc). 

• Esta recolha é premeditada por um conjunto de restrições legais, nomeadamente as 

que foram enunciadas na secção Restrições legais. Não devem ser armazenadas 

informações pessoais que comprometam a integridade e a própria identificação do 

utilizador. Para além disso, o utilizador deve previamente concordar com este tipo 

de mecanismos de recolha. Tendo em conta que se trata de um público juvenil, é 
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importante investigar a necessidade de validação dos respetivos encarregados de 

educação.  

• A aplicação correta e coerente de interfaces e mecanismos de feedback que, 

apresentando o principal objetivo de alertar ou ajudar os utilizadores, não tenda a 

tornar-se demasiado intrusiva, ao ponto de modificar ou alterar as intenções e os 

propósitos iniciais da plataforma.    

• Da mesma forma, estes mecanismos devem ocorrer e surgir da forma mais 

dissimulada possível. A existência dos mesmos é importante, mas, uma vez mais, 

não devem atingir a perceção dos utilizadores. Estes, apesar de conscientes da 

existência deste tipo de mecanismos na plataforma, devem ser capazes de se 

abstrair e agir naturalmente, para que as suas ações não sejam condicionadas pelo 

medo ou receio de observação.  

• Finalmente, é necessário repensar estratégias de motivar os alunos a interagir com 

os professores via plataformas online. Verificou-se, com base naos participantes no 

estudo, que ainda existe pouca comunicação fora das salas de aula entre professores 

e alunos.  

 

 Relativamente à segunda questão (“A deteção de emoções em sistemas de Chat 

constitui uma medida de prevenção e mitigação do cyberbullying?”), pode-se afirmar que 

os dados resultantes deste estudo refletem uma atitude positiva por parte dos participantes 

relativamente à implementação deste tipo de sistemas. Tanto os encarregados de educação, 

como os próprios educandos compreendem e concordam que o cyberbullying é um 

problema que põe em causa o correto funcionamento das plataformas sociais. Para além 

disso, estes consentem e estão de acordo com a implementação de sistemas inteligentes 

com o intuito de mitigar ou reduzir os episódios de agressões ou desrespeito online.  

  

 No entanto, nasce a necessidade de, em futuras investigações, confirmar e validar a 

idade do público ao qual devem ser submetidas estes tipos de aplicações. Verificou-se, 

através da amostra utilizada neste estudo, que crianças com menos de 11 anos, para além 

de não utilizarem habitualmente sistemas de conversação online, não apresentam 

habilidade e conhecimento suficiente para interagir com este tipo de sistemas. Para além 

disso, aplicam-se ainda algumas das limitações e implicações da própria recolha e deteção 

de emoções, abordadas na questão de investigação anterior. É necessário que os algoritmos 
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apresentem um nível suficiente de precisão, de forma a não se tornarem inconvenientes, 

mas, acima de tudo, que se construam gradualmente, e se adaptem constantemente, 

consoante o contexto das interações e as atitudes dos utilizadores.  

 

 Importa também referir a contribuição para com a plataforma Campus, que 

apresenta, agora, um novo sistema de Chat, com um conjunto de funcionalidades que 

visam oferecer uma interação mais fluída entre utilizadores e respetivas comunidades, 

beneficiando toda a interação e ampliando a gama de ferramentas que o serviço oferece a 

todos os perfis de utilizadores presentes no contexto educativo.  

 

 De um ponto de vista mais pessoal, o desenvolvimento desta dissertação acabou 

por se revelar um processo bastante enriquecedor para a formação e aquisição de 

conhecimentos do autor. O facto de a componente de desenvolvimento ter sido realizada 

em parceria com a equipa de desenvolvimento da AlticeLabs@UA revelou-se igualmente 

enriquecedor, na medida em que permitiu o contacto constante com outros profissionais 

que, no seu dia-dia, privilegiam o desenvolvimento de soluções tecnológicas com níveis 

elevados de exigência e desempenho. Os resultados, por sua vez, motivaram uma 

satisfação acrescida no autor na medida em que demostraram a  forma positiva como o 

produto final foi recebido pelo potencial público alvo e a forma como este reconhece a 

importância da aplicação e investigação do tipo de sistemas abordados ao longo desta 

dissertação.  

 

 Resumidamente, considera-se os resultados obtidos com este trabalho positivos, 

tendo em conta que os mesmos apresentam o potencial de contribuir para futuras 

investigações no ramo da inteligência artificial, nomeadamente na área da educação. 

Apesar de não ter sido desenvolvido um mecanismo capaz de resolver todas as 

adversidades das plataformas educativas, contribui-se com a aplicação de um caso de 

estudo concreto, no qual toda a estrutura técnica se encontra disponível open source, 

podendo ser testada e utilizada, como contributo, em futuras investigações. 
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7.1. Limitações 

 Durante o decorrer desta investigação foram surgindo alguns problemas e 

obstáculos, que limitaram o plano traçado para o correto fluxo de implementação e estudo. 

  

 Apesar de já referido várias vezes ao longo deste documento, o contacto com 

crianças requer um cuidado especial, sendo que, para além de autorizações por parte de 

instituições ou escolas, é necessário obter previamente autorização dos respetivos 

encarregados de educação. Estas autorizações revelaram-se um enorme desafio, tendo em 

conta que, para cada uma das sessões realizadas, foi necessário solicitar a diversas 

instituições o contacto com os encarregados de educação. Este contacto contemplou uma 

breve descrição do projeto, em papel, acompanhado por uma secção de autorização que 

requeria a assinatura dos encarregados de educação. Foram distribuídos cerca de 50 

pedidos de autorização, sendo que apenas 20 foram devolvidos, o que limitou o número de 

crianças envolvidas no estudo.  

  

 Por outro lado, é importante frisar a dificuldade de criação de um ambiente de 

testes similar a um ambiente digital de conversa natural, onde os utilizadores comunicam 

abertamente, com os seus amigos.  O cenário ideal envolvia a recolha de fragmentos de 

conversações e respetivas interações dos utilizadores para com o bot, num cenário real. 

Contudo, este tipo de recolhas envolve um complexo conjunto de burocracias que, dado o 

limite temporal e cariz da investigação, não foram possíveis de obter. Foi, no entanto, 

procurado simular, da melhor forma possível um ambiente relaxado e calmo, privilegiando 

a liberdade de expressão e interação dos utilizadores, de forma a obter os resultados mais 

fidedignos possíveis. 
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7.2. Trabalho futuro 

 O campo de estudo abordado ao longo desta investigação corresponde a um tema 

bastante recente, tendo sido, nos últimos anos, vastamente debatido pela comunidade 

científica. A aplicação de mecanismos de deteção de emoções em plataformas é um campo 

de investigação complexo, sendo que existem ainda bastantes obstáculos e desafios que 

dificultam a sua aplicação em pleno.  

  

 No caso concreto desta investigação, considera-se prioritário, como próximo passo, 

o desenvolvimento e/ou aplicação de um modelo de machine learning, capaz de suportar e 

aplicar as ideias discutidas durante a secção “Crowdsourcing e machine learning”. Esta 

aplicação beneficia da estratégia utilizada durante a implementação do sistema de chat. 

Relembrando um pouco esta estratégia, foi priorizada a possibilidade de implementação do 

sistema em plataformas diferentes e independentes, como o Campus. Este fator, para além 

de todos os benefícios e vantagens para os próprios utilizadores, constitui ainda uma 

oportunidade de expandir as capacidades do próprio sistema de deteção de emoções, 

fornecendo, simultaneamente, uma fonte de informação para o próprio. Para além do 

Campus, são exemplos, ainda dentro do contexto educacional, a aplicação de mecanismos 

inteligentes em LMS ou PLEs, para a compreensão das reações e comportamentos dos 

alunos consoante publicações, tarefas ou fluxos de estudo dentro das próprias plataformas.  

  

 Para além disso, é necessário investigar e testar novas formas de aplicação deste 

tipo de sistemas, que não apenas no Chat. Por exemplo, a aplicação noutros contextos da 

própria plataforma. Um cenário ideal envolveria a construção de uma espécie de “perfil 

social” relacionado com cada um dos utilizadores, cuja pontuação iria variar consoante as 

suas interações e comportamentos na plataforma. No entanto, este tipo de ideias carece de 

processos de investigação complexos que permitem suportar e apoiar a implementação 

deste tipo de sistemas.  

 

 Abordando concretamente o sistema de Chat que foi desenvolvido ao longo desta 

investigação relembram-se alguns dos requisitos funcionais avançados que, devido ao 

limite temporal da investigação, acabaram por não ser implementados, representando 

algumas das funcionalidades que irão ser acrescentadas no futuro: 
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• Permitir um sistema de respostas/threading39; 

• Permitir a identificação de pessoas/comunidades/grupos; 

• Permitir a integração de mensagens de aviso de tarefas nas conversas de 

grupo/comunidades. 

• Permitir a reação a mensagens; 

  

 Finalmente, consideram-se ainda importantes o desenvolvimento de mecanismos de 

gestão e estatísticos referentes a índices de cyberbullying que permitam, aos 

administradores e responsáveis das diversas comunidades e grupos da plataforma, ter 

noção e realizar uma gestão coerente das situações registadas pelo sistema de deteção de 

cyberbullying implementado.   

 

 

 

 
39 Organização/segmentação de respostas. 
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Apêndice 1 – Documento de autorização aos encarregados de 
educação 

 
Convite à participação no projeto de investigação - Deteção de emoções e sua 

aplicação em plataformas digitais de contexto educativo. 

 
 

Ex.mo Senhor Encarregado de Educação, 
 

Este é um convite para, juntamente com o seu educando, participar no 
estudo “Deteção de emoções e sua aplicação em plataformas digitais de contexto 
educativo”. Este estudo, desenvolvido no âmbito de uma dissertação de Mestrado 
em Comunicação Multimédia da Universidade de Aveiro procura compreender a 
forma como sistemas inteligentes de deteção de emoções podem revelar-se 
importantes no combate a vários problemas sociais, nomeadamente, o cyberbullying 
entre crianças e jovens nas redes sociais. 

 
Como prova de conceito inicial, foi desenvolvido um protótipo de um chat, 

agregado a um sistema de deteção de cyberbullying que, através de um mecanismo 
de inteligência artificial, é capaz de detetar expressões maliciosas e agressivas, 
oferecendo feedback e alertas, que procuram tanto educar os agressores como 
proteger as potenciais vítimas. 

 
Desta forma, foi estabelecida uma parceria com a Associação Abrigo 

Seguro, com o intuito de realizar uma sessão de avaliação desta tecnologia com 
crianças, jovens e respetivos encarregados de educação. A sessão será realizada 
sob a forma de um workshop, no dia 25 de Setembro de 2019, com duração de cerca 
de 1 hora. Os participantes serão convidados a interagir num sistema de chat, e 
pretende-se recolher as suas reações em situações de cyberbullying ou abusos 
textuais através do sistema de chat. 

 
É importante referir que a identidade e informações pessoais dos 

participantes será mantida em sigilo, sendo garantido o total anonimato dos 
participantes. A sessão representa um teste à tecnologia e não ao participante, não 
sendo, de nenhuma forma, armazenados ou partilhados quaisquer tipos de dados. A 
opinião e contributo dos jovens é extremamente relevante para melhorar a eficiência 
do sistema procurando, assim, compreender as suas ideias e salvaguardar a 
interação digital das crianças nas redes sociais. 

 
Muito obrigado pela atenção, 

Vasco Silva 
vascosilvaa@gmail.com 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Eu,   , encarregado de 
educação de  , compreendi a explicação que me 
foi dada sobre a investigação que está a ser realizada e que as informações 
recolhidas são anónimas. Entendo que os dados recolhidos durante o estudo podem 
ser publicados em revistas científicas, apresentados em reuniões / eventos 
científicos e usados em outras atividades de investigação, sem qualquer violação de 
confidencialidade/anonimato. 

 
Encarregado de educação 
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Apêndice 2 – Questionário aos encarregados de educação 

 
Indique o ciclo de educação do(a) seu(sua) educando(a): 

 
◻ 1º ciclo (1º - 4º ano); 

◻ 2º ciclo (5º - 9º ano); 

◻ 3º ciclo (10º - 12º ano). 

 
Indique-nos uma estimativa do número de horas, em média, que o seu educando 
despende, por dia, em dispositivos tecnológicos com conexão à internet? (por 
exemplo: smartphone, computador, tablet). 

 
◻ 0 horas; 

◻ 1-2 horas; 

◻ 3-5 horas; 

◻ Mais de 6 horas; 

◻ Não sei; 

◻ Sem resposta. 

 
Considera que tem controlo sobre os conteúdos que o seu educando 
consulta/partilha nas redes sociais? 

 
◻ Sim; 

◻ Não; 

◻ Não sei; 

◻ Sem resposta 

 
Considera que o seu educando está seguro nas redes sociais? 

 
◻ Sim; 

◻ Não; 

◻ Não sei; 

◻ Sem resposta; 

 
Se respondeu não, indique as razões que o fazem considerar que o seu educando 
não está seguro nas redes sociais. 

 
◻ Fraudes/Burlas; 

◻ Cyberbullying; 

◻ Pedofilia; 

◻ Conteúdos maliciosos/perturbadores; 

◻ Pornografia; 
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◻ Consumo excessivo; 

◻ Outro(s):    

 

Conhece o conceito de Cyberbullying? 
 

◻ Sim; 

◻ Não. 

 
Se sim, considera o cyberbullying uma ameaça séria a crianças e jovens nas redes 
sociais? 

 
◻ Sim; 

◻ Não. 

 
Numa escala de 0 a 10, indique o seu nível de preocupação com a problemática do 
cyberbullying. 
 

 
 
      Nada preocupado/a                         Razoavelmente preocupado/a                                Muito 
preocupado 
 
 

Gostava de ser informado(a), caso o seu educando fosse vítima numa situação de 
cyberbullying? 

 
◻ Sim; 

◻ Não. 

 
Gostava de ser informado(a), caso o seu educando fosse agressor numa situação de 
cyberbullying? 

 
◻ Sim; 

◻ Não. 
 

Concorda com a investigação e implementação de sistemas inteligentes de 
deteção de cyberbullying nas redes sociais? 

 
◻ Sim; 

◻ Não. 

 
Permitia o seu educando utilizar um chat com um mecanismo de deteção de 
cyberbullying? 

 
◻ Sim; 

◻ Não. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Confiaria numa entidade (neste caso, Universidade de Aveiro), para 
desenvolver este mecanismo de forma apropriada e segura? 

 
◻ Sim 

◻ Não. 
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Apêndice 3 – Guião da sessão de avaliação do sistema 

 
Onde se irá realizar a sessão? 
A sessão será realizada nas instalações da Abrigo Seguro – Instituição Particular de Sociedade 
Social. 
 
Qual o equipamento necessário? 
2 computadores com ligação à internet. 
 
Entrevista inicial  

1. Que idade tens? 
2. Em que ano letivo estás? 
3. Sabes o que é um chat? 
4. Costumas utilizar sistemas de chat? 

a. Quais? 
b. Para quê? 

5. Costumas usar redes sociais? 
a. Quais? 
b. Para quê? 

6. Como comunicas com os teus amigos? 
7. Como comunicas com os teus professores? 

 
Apresentação do chat 

• Apresentar a interface do chat. 
• Solicitar ao participante para começar a conversar com o par (auxiliar da sessão).  
• Solicitar o envio de vários tipos de multimédia (ficheiros, imagens, vídeo). 
• Solicitar a utilização dos vários mecanismos do sistema. 
• Liberdade para utilizar o chat durante alguns minutos – caso surjam debilidades ou 

problemas, apontar, sem interferir com a experiência de avaliação. 
 
Apresentação do kind 

• Solicitar, caso o participante ainda não o tenha feito, para clicar no botão que abre a tour 
tutorial de explicação do kind. 

• Introdução explanatória do funcionamento do kind.  
• O par (auxiliar da sessão) deve adotar um comportamento agressivo – deve-se anotar a 

reação do participante. 
• Caso o participante decida por adotar um comportamento agressivo de resposta, 

observar e anotar as suas ações para com o sistema. 
• Liberdade para continuar a usar o chat durante alguns minutos. 
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Entrevista - Análise do comportamento do kind 
1. Concordas com os conselhos/ajudas/intervenções do bot? 
2. Achas que o bot é teu amigo? 

a. Porquê? 
3. Achas que o bot é chato? 

a. Porquê? 
4. Gostavas de ver as mensagens escondidas? 
5. Achas que faz sentido elas aparecerem escondidas? 
6. Se usares este chat no futuro, vais clicar sempre para ver as mensagens escondidas? 

 
Entrevista - Experiência de cyberbullying 

1. Sabes o que é cyberbullying? 
2. Já foste vítima de cyberbullying? 
3. Sabes o que é bullying? 
4. Já foste vítima de bullying? 
5. Se utilizares este chat no futuro, vais ter mais cuidado com as mensagens? 
6. Tens medo ou receio que o kind veja as tuas mensagens? Isso faz com que tenhas mais 

cuidado com as mensagens? 
7. Gostaste deste sistema? 

a. Porquê? 
8. Gostavas que outras redes sociais (Facebook, Whatsapp, Instagram, etc) tivessem este 

tipo de bots? 
 
 
Obrigado!! 
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Anexo 1 – Resultados da sessão de avaliação com educandos 
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Anexo 2 – Resultados do questionário aos encarregados de 
educação 
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cyberbullying?
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Gostava de ser informado caso o seu 
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