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1. Introdução 
 
Amarasinghe et al. (2017) ressaltam que grupos de aprendizagem colaborativa bem estruturados 
com roteiro baseado em padrões de fluxo de aprendizagem colaborativa (CLFPs – Collaborative 
Learning Flow Pattern) geralmente resultam em resultados de aprendizagem colaborativa bem-
sucedidos. Fahmi e Nurjanah (2018) pontuam que a aprendizagem colaborativa é amplamente 
aplicada na educação, sendo um dos seus principais aspectos a formação de grupo. Ainda para 
estes autores, um desafio na formação de grupos é determinar os atributos e tipos de atributos 
apropriados para obter bons resultados de grupo. 

Isotani et al. (2009) enfatizam que a formação de grupo é o primeiro passo para projetar 

estratégias CSCL (sigla em inglês de Computer-Supported Collaborative Learning), onde os 

alunos podem aprender e participar de um grupo. Ainda para estes autores, pode-se analisar e 

combinar características como formação cultural, conhecimentos, habilidades, estilos, funções, 

para criar uma sinergia positiva entre os participantes que vai remeter a interações significativas e 

melhores situações de aprendizagem. Stahl et al. (2006), Monteserin et al. (2010), Reis et al. 

(2014) pontuam que apesar de existirem pesquisas com foco na determinação de parâmetros que 

podem afetar a aprendizagem colaborativa, ainda assim existem grandes desafios a serem 

vencidos, tais como a carência de abordagens, métodos e ferramentas computacionais para a 

formação de grupos considerando as características individuais de seus membros, como por 

exemplo aspectos culturais, aspectos sociais, ideológicos, políticos, étnicos, diferentes línguas, 

valores e questões relacionadas ao gênero. 

Owens et al. (1998) relevam que 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, e complementam que 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 Ounnas et al. 

(2008), Citadin et al. (2014), Reis et al. (2014).   

 

2. Justificativa 
 
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 (Reis, 2019). Ounnas et al. (2008) 
destacavam que diferentes abordagens vinham sido desenvolvidas para ajudar os professores a 
distribuir os alunos em grupos com base em um conjunto de restrições. No entanto, consideravam 
estes autores, que as ferramentas existentes muitas vezes não conseguiam a atribuir alunos para 
determinados grupos, criando um problema conhecido como “estudantes órfãos”. Dillenbourg 
(2002) pontua que formar grupos sem considerações cuidadosas muitas vezes provoca problemas 
como a participação desproporcional de indivíduos, desmotivação e resistência ao trabalho de 
grupo. 

Joseph et al. (2017) consideram que a aprendizagem colaborativa é amplamente aceita 
como uma abordagem para promover a eficácia da aprendizagem e a satisfação do aluno. No 
entanto, ainda para os autores, a qualidade e os resultados da colaboração dependem de vários 
fatores, entre os quais a formação do grupo desempenha um papel importante, e concluem que 



 
 

as abordagens existentes levam em consideração grupos formados por meio de alocação aleatória 
ou com base em certos critérios, como desempenho acadêmico, características e habilidades de 
comunicação. 

Bulbul e Unsal (2011) frisam que as técnicas de aprendizado de máquina (Machine 
Learning) tornam possível deduzir mais informações significativas dos dados processados pela 
mineração de dados, assim como tais informações significativas ajudam as organizações a 
estabelecer suas políticas futuras em uma base mais sólida e a obter vantagens importantes em 
termos de tempo e custo. Em Hurwitz e Kirsch (2018), tem-se que o aprendizado de máquina pode 
fornecer maneiras proativas de vulnerabilidades de segurança previstas que podem ser reparadas 
antes que o dano seja feito. 

Diante da contextualização, trazida através das Seções 1 e .2, 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 trabalho alicerça-
se nas áreas de Psicologia Positiva, Educação, Estatística e Ciência da Computação, desta, mais 
especificamente de Machine Learning, de forma a fundamentar a modelagem, implementação e 
validação do SAMFAR (Sistema Autônomo de Mensuração de Fitness de Autorrelatos), um 
componente da arquitetura geral do sistema HERMES de apoio à formação otimizada de grupos 
para a aprendizagem colaborativa. O HERMES é composto por três componentes: os Sistemas 
Autônomos, as Bases de Dados e as Interfaces de Visualização. A Figura 1 ilustra a arquitetura 
geral do sistema HERMES. 

 

 
Figura 1: Arquitetura geral do Sistema HERMES. 

Fonte: O autor (2021). 
 

Após a identificação das áreas de pesquisa e dos problemas e desafios envolvendo a 
formação otimizada de grupos, para contextos de aprendizagem colaborativa apoiada por 
computador, a referente pesquisa se norteia pela seguinte questão investigativa que segue:  

“É possível o Machine Learning auxiliar a formação otimizada de grupos para 
potencializar a aprendizagem colaborativa apoiada por computador quando considera os 
construtos positivos esperança, autoestima e autoeficácia do aluno?” 
 
3. Objetivos 
 
3.1 Geral: Desenvolver um sistema autônomo de aprendizado de máquina como ferramenta de 
apoio à formação otimizada de grupos para a aprendizagem colaborativa. 
3.2 Específicos: 

https://cicerocq.files.wordpress.com/2021/05/projposdoc.pdf


 
 

● considerar construtos positivos esperança, autoestima e autoeficácia do aluno na construção de 
modelos de regressão múltipla preditores da colaboração de grupo; 
● validar os pressupostos de regressão dos modelos preditores da colaboração de grupo; 
● treinar a máquina nos modelos de regressão múltipla preditores da colaboração de grupo; 
● avaliar o desempenho dos modelos de regressão múltipla preditores da colaboração de grupo; 
● publicar os resultados da pesquisa em periódicos (revistas e/ou jornais) e eventos (conferências, 
simpósios, workshop) da área de Informática na Educação. 
 
4. Caracterização metodológica da pesquisa 
 
Koche (2011) destaca que a ciência se apresenta como um processo de investigação que procura 
atingir conhecimentos sistematizados e seguros. Para que se alcance esse objetivo é necessário 
que se caracterize e planeje o processo de investigação. Ainda para este autor, planejar significa, 
aqui, traçar o curso de ação que deve ser seguido no processo de investigação científica. O 
planejamento de uma pesquisa depende tanto do problema a ser investigado, da sua natureza e 
situação espaço-temporal em que se encontra, quanto da natureza e nível de conhecimento do 
investigador, conclui (Koche, 2011). Portanto, baseado nos estudos de Marconi e Lakatos (2003), 
Da Silva e Menezes (2005) e Koche (2011), acerca da metodologia da pesquisa científica, a Figura 
2 traz a caracterização geral metodológica da referente pesquisa. 
 
 

 
Figura 2: Caracterização metodológica da pesquisa 

Fonte: O autor (2021) 
 

Baseado na caracterização metodológica trazida, métodos e instrumentos são 

necessários, de forma a nortear, sistematicamente, através de etapas e passos metodológicos, o 

alcance dos objetivos e resposta à questão de pesquisa formulada. São eles: a) Planejamento 

estatístico, b) Planejamento de Machine Learning e c) Avaliação da otimização de formação de 

grupos. As supracitadas etapas metodológicas são descritas a seguir: 

a) Planejamento estatístico: a.i) definição da amostra populacional, a.ii) coleta 

de dados (mensuração das variáveis psicológicas positivas esperança, 

autoestima e autoeficácia), a.iii) montagem do dataset “Autorrelatos” 

(estruturação, transformação e carregamento) – contém os atributos preditores 



 
 

(variáveis explicativas) e a classe especial (variável resposta, variável 

preditiva), a.iv) análise exploratória de dados multivariada, a.v) construção dos 

modelos matemáticos de regressão linear múltipla, a.vi) validação dos 

modelos de regressão linear múltipla (uso de métricas de desempenho da 

predição (acurácia) do modelo (análise da matriz de confusão, análise de 

sensitividade, análise de especificidade, análise da curva ROC (do inglês 

Receiver Operating Characteristic), análise de significância estatística do 

modelo preditor (teste Qui-Quadrado e estatística z de Wald); 

 

b) Planejamento de Machine Learning: b.i) definição do problema, b.ii) 

preparação dos dados, b.iii) definição dos algoritmos3 de aprendizado de 

máquina, b.iv) melhorando os resultados e b.v) apresentando os resultados. 

Dentre os diversos algoritmos de aprendizado de máquina existentes, esta 

pesquisa emprega os algoritmos de regressão. Os algoritmos de regressão 

são comumente usados para análises estatísticas e são algoritmos chave para 

uso em aprendizado de máquina. Os algoritmos de regressão ajudam os 

analistas a modelar relacionamentos entre pontos de dados. Os algoritmos de 

regressão podem quantificar a força da correlação entre as variáveis em um 

conjunto de dados. Além disso, a análise de regressão pode ser útil para prever 

os valores futuros dos dados com base nos valores históricos (Hurwitz e 

Kirsch, 2018); 

 

c) Validação da pesquisa: a pesquisa culmina com experimentos para validar a 
eficácia do aprendizado de máquina na formação otimizada de grupos para 
aprendizagem colaborativa. A realização de ações metodológicas, como 
planejamento e execução de experimentos, apresentação e análise de 
resultados são descritos nessa etapa, com objetivo de remeter às 
contribuições, conclusões e perspectivas de trabalhos futuros. As supracitadas 
ações são descritas a seguir: (i) Planejamento e execução de experimentos: 
nessa etapa se define onde e como são realizados os experimentos da 
validação da eficácia do aprendizado de máquina no auxílio à formação 
otimizada de grupos para aprendizagem colaborativa. Para tal, são 
demandadas, planejadas e executadas ações metodológicas, a saber: a) 
definição da população (universo da pesquisa), b) definição das amostras 
populacionais (n), c) instrumentos de coleta de dados utilizados (escalas de 
autorrelatos), d) mensuração de autorrelatos esperança, autoestima e 
autoeficácia (perfil de autorrelato do indivíduo), e) abordagens de formação de 
grupos (aleatória – ou randômica, sistema – a partir da formação desejada pelo 
professor ou sistema computacional, livre – os alunos escolhem seus próprios 
pares de trabalho), f) critérios ou restrições de formação de grupos (% de cada 
perfil de esperança, autoestima e autoeficácia em cada grupo?), g) preparação 
do AVEA (Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – criação dos grupos, 
disponibilização de conteúdos de ensino e aprendizagem, avaliações de 
aprendizagem, ferramentas de TICs – Tecnologias de Informação e 
Comunicação), h) script de avaliação da colaboração de grupo, i) 
apresentação de resultados e j) análise e discussões de resultados.    
  



 
 

5. Infraestrutura disponível para o desenvolvimento da pesquisa 
 
A referente pesquisa, assim como as atividades dos planos de trabalho dos bolsistas de iniciação 
científica serão realizadas nas dependências físicas do curso de Engenharia de Computação, 
localizado no Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA). O Curso de Engenharia de Computação conta com a estrutura física do laboratório de 
Tecnologia da Informação (TI) e Engenharia de Software. Há espaço físico para vinte alunos e 
conta com os seguintes equipamentos: 16 (dezesseis) computadores, 1 (uma) impressora laser, 1 
(um) scanner, 2 (dois) datashows multimídia, 2 (dois) ar-condicionados, infraestrutura de redes e 
acesso à Internet de alta velocidade e ainda material bibliográfico disponível para pesquisa pelos 
alunos. 

 O bolsista pode utilizar a biblioteca central da UEMA, além da biblioteca particular do 
professor orientador da pesquisa, localizada em sua sala de trabalho, no curso de Engenharia de 
Computação/CCT/UEMA, que contém todos os livros textos da área da pesquisa dos alunos 
bolsistas, bem como para atender as demandas teóricas de seus respectivos planos de trabalho. 
Os alunos bolsistas terão acesso aos periódicos da CAPES, através do serviço online oferecido 
pelo site da biblioteca central da UEMA, de forma que possam construir uma sólida base de 
estudos para o desenvolvimento de seus respectivos planos de trabalho de iniciação científica. 
 O curso de Engenharia de Computação possui uma impressora a laser para atender as 
demandas de impressão de seus professores, desta forma, o professor orientador desta pesquisa 
terá cota o suficiente para imprimir documentos inerentes ao projeto para atender as demandas 
de impressão da pesquisa. Na necessidade de tirar alguma xerox de documento, o CCT tem uma 
xerox terceirizada com capacidade de atender às necessidades de cópias-xerox dos alunos 
bolsistas. No caso de impedimento da execução da pesquisa de forma presencial, em virtude das 
restrições impostas pela Pandemia da Covid-19 (SARS-CoV-2), as plataformas virtuais 
disponíveis, tais como Google Meet, MS-Teams e o SigUEMA serão utilizados. 
 
6. Descrição dos custos e origem dos recursos 
 

Tabela 1: Custos Vs. Origem dos recursos da pesquisa. 
Fonte: O autor (2021) 

Custos (R$) Origem dos recursos 

Encadernação de relatórios 

técnicos  do bolsista Bolsa PIBIC  

(Cota 2021-2022) 
Xerox de materiais de estudos 

Inscrição em eventos 

Científicos (Local, Regional e/ou Nacional) 

Solicitação de auxílios (UEMA e/ou FAPEMA) via 

Editais e/ou auxílio interno à UEMA para 

professores  (via solicitação) 

Apresentação de trabalhos científicos da 

pesquisa (se for o bolsista defender) 

Bolsa PIBIC 

(Cota 2021-2022) 

Apresentação de trabalhos científicos (se for 

o professor orientador) 

Solicitação de auxílios (UEMA e/ou FAPEMA) via 

Editais e/ou auxílio interno à UEMA para 

professores (via solicitação) 

https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/?option=com_plogin&ym=3&pds_handle=&calling_system=primo&institute=CAPES&targetUrl=https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br&Itemid=155&pagina=CAFe
https://www.biblioteca.uema.br/


 
 

Passagens e diárias para apresentar 

trabalhos científicos da pesquisa (se for o 

bolsista) 

 

Bolsa PIBIC 

(Cota 2021-2022) 

Passagens e diárias para apresentar 

trabalhos científicos da pesquisa (se for o 

professor orientador) 

Solicitação de auxílios (UEMA e/ou FAPEMA) via 

Editais e/ou auxílio interno à UEMA para 

professores  (via solicitação) 

Banner para apresentação de trabalhos 

científicos da pesquisa 

Bolsa PIBIC 

(Cota 2021-2022) 

Participação em congressos da área da 

pesquisa (se for o bolsista) 

Bolsa PIBIC 

(Cota 2021-2022) 

 
 

7. Cronograma de execução 
 

Tabela 2: Cronograma de execução da pesquisa. 
Fonte: O autor (2021) 

 Meses/2021 Meses/2022 

Atividades 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fundamentação teórica X X           

Planejamento e execução da Estatística Multivariada   X X         

Planejamento e execução do Aprendizado de Máquina ( 

Machine Learning) 
    X X X      

Validação do Aprendizado de Máquina (Machine Learning)        X X    

Escrita de artigo científico          X X  

● Submissão de artigo científico a Periódicos (Revistas ou 

Jornais) e/ou Conferências da área de Informática na 

Educação e/ou de Inteligência Artificial; 

● Escrita do Relatório Final da pesquisa 

           X 

 
8. Aspectos éticos 
 
A referente pesquisa científica envolve seres humanos (indivíduos alunos) e, desta forma, 
contempla procedimentos e instrumentos que asseguram a confidencialidade e a privacidade dos 
indivíduos envolvidos no desenvolvimento da mesma, garantindo, assim, a proteção da sua 
imagem, a sua estigmatização e a não utilização das informações em prejuízo dos indivíduos e/ou 
das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de caráter econômico e/ou financeiro. Como 
métodos e instrumentos de coleta de dados, utiliza-se o TCLE e Escalas de Autorrelatos, 
respectivamente. O TCLE (Termo de Consentimento Livre Esclarecido) consiste no consentimento 
livre por não haver nenhuma limitação que possa influenciar a vontade e a decisão do voluntário 
em participar da pesquisa e esclarecido, porque considera que o compromisso com o voluntário 
não é apenas o de informar, mas também o de esclarecer os riscos e os benefícios de sua 
participação. Deverá, portanto, ser apresentado em linguagem acessível e que inclua a 



 
 

justificativa, os benefícios e os procedimentos a serem utilizados na pesquisa, assim como os 
desconfortos, os riscos possíveis e os benefícios esperados. Finalmente, Escalas de Autorrelatos 
são instrumentos de avaliação para o processo de coleta de informações, às quais auxiliam a 
conhecer melhor o indivíduo (aluno). No contexto desta pesquisa, para a mensuração dos 
construtos positivos esperança, autoestima e autoeficácia do aluno são utilizadas as escalas de 
Esperança Disposicional, a Escala de Autoestima e a Escala de Autoeficácia Geral. As 
supracitadas escalas foram construídas e validadas pelo Laboratório de Mensuração2, do Instituto 
de Psicologia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Reforçando os 
compromissos desta pesquisa com os aspectos éticos de pesquisa, é trazido como anexo o 
Comprovante de Submissão ao CEP Nacional, através da Plataforma Brasil.  
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