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Cada vez mais cresce o número de aplicativos de apoio aos tutores visando auxiliá-los 

na tomada de decisões em ambientes ricos em tecnologia para uma aprendizagem 

participativa e colaborativa mais eficiente [19]. Essa ocorrência é em parte 

impulsionada por evidências de que a aprendizagem colaborativa apoiada por 

computadores (CSCL - Computer Supported Collaborative Learning) pode melhorar o 

aprendizado dos alunos e, também, motivada por uma tendência crescente de locais de 

trabalho mais colaborativos na indústria [13]. 

 

Quando o trabalho é realizado em grupo de forma colaborativa, as habilidades 

individuais podem ser complementadas pelo conhecimento e pela experiência de outros 

membros do grupo. Além disso, a interação entre eles permite que sejam identificadas 

inconsistências e falhas em seus pensamentos ao encontrar outros pontos de vistas e 

entendimentos [21], [9]. 

Do ponto de vista pedagógico, o importante é considerar processos colaborativos, 

menos hierárquicos e menos formatados, que combinam o melhor dos percursos 

individuais com momentos de aprendizagem em grupo [15]. Os métodos de ensino e 

aprendizagem centrados nos alunos, torna-os protagonistas do processo, dando forte 

ênfase nas suas interações colaborativas em grupo e na efetiva participação do professor 

na implementação de estratégias para que eles entendam melhor os materiais de estudo, 

assim como capacitá-los a trabalhar numa sinergia única para resolver problemas, 

atribuições e criação de novos produtos [18].  

 

Enfrentar estes desafios na formação de grupos eficientes tem sido crucial para o 

sucesso dos sistemas modernos de trabalho e educação em rede de computadores. A 
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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 [17]. 

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 [16], [4], [22]. Uma formação sem critérios bem definidos pode 

gerar problemas, tais como a participação desproporcional de indivíduos, desmotivação 

e resistência ao trabalho de grupo [6].  

 

Constata-se que a formação de grupos mais eficientes, alicerçada no modelo de perfil do 

aluno envolvendo variáveis, tais como: estilos de aprendizagem; nível de interatividade 

no grupo; dedicação, nível de participação e tempo gasto na realização de tarefas, 

implica na necessidade de desenvolvimento de novas abordagens e, assim, garantir 

processos colaborativos mais intensos [16].  

A resolução do problema da formação de grupos para aprendizagem colaborativa em 

ambientes computadorizados foi abordada como um problema de otimização baseado 

em algoritmos genéticos, considerando fatores pedagógicos associados aos estilos de 

aprendizagem dos alunos, como grau de cooperação, conhecimento e de liderança [11], 

[27].  

 

Em geral, os métodos de formação de grupo que têm sido propostos, baseado somente 

em indicadores de atividades colaborativas de cada aluno membro do grupo, apresentam 

resultados que merecem mais atenção [12]. É que as abordagens existentes muitas vezes 

não conseguem atribuir (ou alocar) alguns alunos a grupos, criando-se um problema 

conhecido como “estudantes órfãos” [16]. Ademais, quando não levadas em 

consideração, as características individuais dos alunos associadas as suas habilidades 

cognitivas, podem influenciar o desempenho do grupo [14]. A inclusão destas 

habilidades pode ser um elemento chave para alcançar uma colaboração bem sucedida 

[12].  

Recentemente, 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 [21]. 

 

Este trabalho de pesquisa enquadra-se nesta temática ao apresentar um estudo de 

otimização para formação de grupos colaborativos baseado em perfis de autorrelatos 

esperança, autoestima e autoeficácia do aluno, apoiado por método estatístico 

Correlação e Regressão Linear Múltipla.  

Além da Seção I, já descrita, este trabalho é estruturado em mais três seções, a saber: a 

Seção II descreve conceitos da área de Psicologia Positiva, métodos estatísticos de 

correlação e regressão linear múltipla e os experimentos realizados; na Seção III são 

apresentados os resultados e discussão da pesquisa e na Seção IV, as conclusões e 

trabalhos futuros são apresentados. 
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