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Resumo: Cada vez mais cresce o número de aplicativos de apoio aos docentes e tutores 

visando auxiliá-los na tomada de decisões em ambientes ricos em tecnologias para uma 

aprendizagem participativa e colaborativa mais eficientes. Essa ocorrência é em parte 

impulsionada por evidências de que a aprendizagem colaborativa apoiada por 

computador, a denominada CSCL (do inglês Computer-Supported Collaborative 

Learning) pode melhorar o aprendizado do aluno e, também, motivada por uma 

tendência crescente de locais de trabalho mais colaborativos em indústrias e instituições 

de ensino. No entanto, a qualidade e os resultados da colaboração dependem de vários 

fatores, entre os quais a formação do grupo desempenha um papel importante. Enfrentar 

os desafios da formação de grupos eficientes tem sido crucial para o sucesso dos 

sistemas modernos de trabalho e educação em rede de computadores. A formação de 

grupos tem sido estudada por décadas em diferentes áreas como Psicologia, Sociologia 

e Educação e pode ser feita de diferentes maneiras e considerando diferentes 

abordagens, critérios e características dos indivíduos. Embora esta possa parecer uma 

tarefa simples, a formação de grupos torna-se complexa e importante à medida que 

cresce o número de indivíduos e/ou os critérios definidos para o agrupamento. Com o 

suporte à colaboração entre os indivíduos, em contextos de aprendizagem virtual, o 

campo CSCL pode fornecer relevantes contribuições, porém, ao mesmo tempo, traz 

alguns desafios para a área, tais como: a) qual seria a mais adequada representação 

afetiva dos alunos para aprendizagem colaborativa?, b) qual seria a melhor distribuição 

dos alunos em grupos, de forma a potencializar a aprendizagem de grupo? e c) como 

modelar e implementar computacionalmente as respostas para tais abordagens? Tem 

sido enfatizada a verificação da influência dos traços de personalidade dos alunos na 

formação de grupos e na criação de mecanismos para automatizar e apoiar a formação 

dos grupos em ambientes CSCL, na expectativa de contribuir para o design de cenários 

colaborativos mais efetivos e de melhor desempenho. Diferentes abordagens vem sendo 

desenvolvidas para ajudar os professores a distribuir os alunos em grupos com base em 

um conjunto de restrições. Entretanto, as ferramentas existentes muitas vezes não 

conseguem atribuir alunos para determinados grupos, criando um problema conhecido 

como “estudantes órfãos”. Portanto, formar grupos sem considerações cuidadosas, 

muitas vezes provoca problemas como a participação desproporcional de indivíduos, 

desmotivação e resistência ao trabalho de grupo. Para solucionar tais problemas técnicas 

de Machine Learning (em português, Aprendizado de Máquina) podem ser utilizadas 

para formar a comunidade virtual baseada em comportamentos de influência, suspeita e 

confiança com melhor precisão de classificação e menor consumo de tempo. A 

vantagem do aprendizado de máquina é que é possível utilizar algoritmos e modelos 

para prever resultados. Isso é garantindo que os cientistas de dados que fazem o trabalho 

estejam usando os algoritmos certos, ingerindo os dados mais apropriados (que sejam 

precisos e limpos) e usando os modelos de melhor desempenho. O valor do aprendizado 

de máquina é que ele permite que se aprenda automaticamente com os dados e preveja o 

futuro, assim como esse subcampo da Inteligência Artificial está sendo usado em todos 

os setores para melhorar e obter insights sobre padrões e anomalias nos dados. O 

aprendizado de máquina tornou-se um dos tópicos mais importantes nas organizações 

de desenvolvimento que procuram maneiras inovadoras de aproveitar os ativos de dados 



para ajudar a empresa obter um novo nível de entendimento. Com os modelos 

apropriados de aprendizado de máquina, as organizações têm a capacidade de prever 

continuamente as mudanças nos negócios, assim como em outras áreas, para que 

possam prever melhor o que virá a seguir. Diante do cenário trazido, esta pesquisa busca 

contribuir na atenuação dos problemas derivados da má formação de grupos para 

processos de ensino e aprendizagem colaborativa apoiada por computador (CSCL). Para 

tal, o estudo alicerça-se nas áreas de Psicologia Positiva, Educação, Estatística e Ciência 

da Computação, de forma a fundamentar a modelagem, implementação e validação do 

aprendizado de máquina no auxílio à formação otimizada de grupos para aprendizagem 

colaborativa quando leva em consideração perfis de autorrelatos positivos do indivíduo 

como atributos preditores para a colaboração. De forma a ajudar a compreender a 

intenção e os objetivos formulados no referente projeto, assim como alcançar seus 

resultados esperados, a seguinte questão de pesquisa é construída: “É possível o 

machine learning auxiliar a formação otimizada de grupos para potencializar a 

aprendizagem colaborativa apoiada por computador quando considera as 

características positivas do indivíduo esperança, autoestima e autoeficácia?”. A 

pesquisa tem características quantitativa quanto à abordagem do problema, aplicada 

quanto à natureza, explicativa quanto aos seus objetivos e experimental do ponto de 

vista dos procedimentos técnicos. Quanto a resultados esperados, estima-se modelos 

matemáticos preditivos e descritivos de Machine Learning da capacidade de 

colaboração de grupos, ferramenta de apoio à tomada de decisão para a implantação de 

políticas públicas mais eficazes para processos de ensino e aprendizagem baseados na 

Web, ferramenta de apoio para projetistas de ambientes de aprendizagem colaborativa 

apoiada por computador. 

 Abstract: Increasingly, the number of applications to support teachers and tutors to 

assist them in making decisions in environments rich in technologies for more efficient 

participatory and collaborative learning. This occurrence is partly driven by evidence 

that computer-supported collaborative learning, the so-called CSCL (Computer-

Supported Collaborative Learning) can improve student learning and is also driven by 

an increasing trend towards more collaborative workplaces in industries and educational 

institutions. However, the quality and results of the collaboration depend on several 

factors, among which the formation of the group plays an important role. Facing the 

challenges of forming efficient groups has been crucial to the success of modern 

computer networked education and work systems. The formation of groups has been 

studied for decades in different areas such as Psychology, Sociology and Education and 

can be done in different ways and considering different approaches, criteria and 

characteristics of individuals. Although this may seem like a simple task, the formation 

of groups becomes complex and important as the number of individuals and / or the 

criteria defined for grouping grows. With the support for collaboration between 

individuals, in virtual learning contexts, the CSCL field can provide relevant 

contributions, but at the same time, it brings some challenges to the area, such as: a) 

what would be the most appropriate emotional representation of students for 

collaborative learning ?, b) what would be the best distribution of students in groups, in 



order to enhance group learning? and c) how to model and implement the computational 

responses to such approaches? It has been emphasized the verification of the influence 

of students' personality traits in the formation of groups and in the creation of 

mechanisms to automate and support the formation of groups in CSCL environments, in 

the hope of contributing to the design of more effective and better performing 

collaborative scenarios . Different approaches are being developed to help teachers 

distribute students into groups based on a set of restrictions. However, existing tools 

often fail to assign students to certain groups, creating a problem known as "orphaned 

students". Therefore, forming groups without careful considerations often causes 

problems such as the disproportionate participation of individuals, demotivation and 

resistance to group work. To solve such technical problems, Machine Learning (in 

Portuguese, Machine Learning) can be used to form the virtual community based on 

behaviors of influence, suspicion and trust with better classification accuracy and less 

time consumption. The advantage of machine learning is that it is possible to use 

algorithms and models to predict results. This is ensuring that the data scientists who do 

the work are using the right algorithms, ingesting the most appropriate data (which is 

accurate and clean) and using the best performing models. The value of machine 

learning is that it allows you to learn automatically from the data and predict the future, 

just as this subfield of Artificial Intelligence is being used in all sectors to improve and 

gain insights into patterns and anomalies in the data. Machine learning has become one 

of the most important topics in development organizations looking for innovative ways 

to leverage data assets to help the company gain a new level of understanding. With the 

appropriate machine learning models, organizations have the ability to continuously 

predict changes in business, as well as in other areas, so they can better predict what 

will come next. Given the scenario brought up, this research seeks to contribute to the 

mitigation of problems arising from the malformation of groups for computer-supported 

collaborative teaching and learning (CSCL) processes. To this end, the study is 

grounded in the areas of Positive Psychology, Education, Statistics and Computer 

Science, in order to support the modeling, implementation and validation of machine 

learning in assisting the optimized formation of groups for collaborative learning when 

taking into account positive self-report profiles of the individual as predictive attributes 

for collaboration. In order to help understand the intention and objectives formulated in 

the referred project, as well as achieve its expected results, the following research 

question is constructed: “Is it possible for machine learning to assist the optimized 

formation of groups to enhance collaborative learning supported by computer when 

considering the positive characteristics of the individual hope, self-esteem and self-

efficacy? ”. The research has quantitative characteristics regarding the approach the 

problem, applied as to nature, explanatory as to its objectives and experimental from the 

point of view of technical procedures. As for expected results, predictive and descriptive 

mathematical models of Machine Learning are estimated for the ability of groups to 

collaborate, a tool to support decision making for the implementation of more effective 

public policies for Web-based teaching and learning processes, support for designers of 

computer-supported collaborative learning environments. 


