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Resumo. A aprendizagem colaborativa é uma abordagem altamente eficaz 

na troca de conhecimentos. Por outro lado, agrupar as equipes é um 

processo altamente complexo e torna-se uma dificuldade à sua utilização. 

Este trabalho apresenta uma revisão literária acerca de métodos 

computacionais capazes de otimizar o processo de agrupamento das equipes 

de modo que favoreça à implementação da aprendizagem colaborativa. 
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Abstract. Collaborative learning is a highly effective approach in knowledge 

exchange. On the other hand, grouping teams is a highly complex process 

and becomes a difficulty in its use. This paper presents a literary review on 

the computational methods capable to optimize the teams grouping process 

in a way that favors the implementation of collaborative learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A utilização de equipes em salas de aula como mecanismo de auxílio na 
aprendizagem trata-se de um aspecto histórico no meio educacional [1]. 
Costumeiramente, os alunos são agrupados com um propósito comum, seja para 
resolução de atividades e problemas, para oficinas de trabalho ou em dinâmicas 
interativas. É por meio da aprendizagem colaborativa que os alunos realizam 



 

trocas constantes de informações, pontos de vista e questionamentos, construindo 
coletivamente seu conhecimento [2]. 
Usualmente, tomando como base as características dos alunos, as equipes são 
divididas de forma homogênea ou heterogênea. Os métodos de agrupamento mais 
comuns adotados pelos professores prevalecem o fator de homogeneidade, sendo 
baseados em escolha aleatória, escolha por afinidade entre os indivíduos ou 
escolha guiada pelo próprio educador. Contudo, tais métodos reúnem indivíduos 
com as mesmas competências e dificuldades, podendo ocorrer a existência de 
alguma atividade que nenhum desses sejam capazes de executá-las por não 
possuir as habilidades necessárias [3]. Visando minimizar este problema, as 
equipes heterogêneas mostram-se como um método que agrega alunos com 
diferentes competências, habilidades e conhecimentos, almejando melhores 
resultados de aprendizado aos indivíduos. 
Muito embora os agrupamentos em equipes sejam favoráveis ao aprendizado dos 
alunos, um empecilho à sua utilização é dada pela complexidade do processo de 
agrupamento. Tendo como exemplo o método de escolha aleatório, uma turma 
típica de 40 alunos agrupados em 5 equipes distintas gera um total de 658.008 
combinações possíveis, visto sua natureza combinatória de ordem fatorial, 
tornando-se assim imprópria a verificação manual de todas as possibilidades. 
Dessa forma, este trabalho tem como principal objetivo realizar uma revisão 
literária acerca de técnicas capazes de otimizar o problema de agrupamento de 
estudantes a fim de favorecer a aprendizagem colaborativa. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Nos últimos anos, o campo educacional sofreu diversas influências de variados 
métodos computacionais voltados ao problema de agrupamentos de alunos. 
Dentre esses, destacam-se as técnicas baseadas em metaheurísticas, análise de 
agrupamentos, algoritmos evolutivos, otimização por enxame de partículas (PSO), 
modelos matemáticos, programação com restrições e técnicas lógica fuzzy. 
 Em [4], os autores definem a análise de agrupamentos como um método de 
criação de grupos de objetos, onde objetos em um mesmo grupo são bastante 
similares e objetos de grupos distintos são bastante diferentes. As metaheurísticas 
tratam-se de algoritmos heurísticos genéricos ‒ algoritmos genéticos, busca tabu, 
PSO ‒ e são utilizadas na busca de solução de problemas complexos de otimização 
[5]. Segundo [6], os algoritmos evolutivos baseiam-se nos processos naturais de 
evolução natural, utilizando-os como modelos computacionais para resolução de 
problemas, por exemplo, algoritmos genéticos. De acordo com [7], a programação 
com restrições é um poderoso paradigma para resolução de problemas de busca 
combinatória e consiste na solução de restrições informadas pelo usuário, isto é, 
critérios a serem cumpridos. Por fim, a lógica fuzzy utiliza de conceitos lógicos 
para quantificar variáveis linguísticas e realizar tomadas de decisão. 
 Diante desse contexto, o Quadro 1 apresenta o levantamento de trabalhos 
realizados nos últimos sete  anos que utilizaram das técnicas apresentadas para 
solucionar o problema em questão neste trabalho. 
 
QUADRO 1 - Revisão bibliográfica de trabalhos relacionados ao problema 



 

 

Artigo Autor(es) País(es) Ano Técnica utilizada 

[8] Yen-Ting Lin et al. Taiwan 2010 PSO 

[9] Roland Hübscher EUA 2010 Metaheurística 

[10] Tsu-Feng Ho et al. Taiwan 2010 PSO 

[11] Pedro Paredes et al. Espanha 2010 Análise de agrupamento 

[12] Oscar Ardaiz-Villanueva et al. Espanha 2011 Análise de agrupamento 

[13] Luis E. Agustín-Blas et al. Espanha 2011 Algoritmos Genéticos 

[14] Julián Moreno et al.  Brasil, Colômbia 2012 Algoritmos Genéticos 

[15] V. Yannibelli. e A. Amandi. Argentina 2012 Algoritmo evolucionário 

[16] M. Cocea. e G. D. Magoulas. Reino Unido 2012 Análise de agrupamento 

[3] Huliane Silva Brasil 2013 Análise de agrupamento 

[17] Maria-Iuliana Dascalu et al. Romênia, Grécia, Espanha 2014 PSO 

[18] Dragan Urošević Sérvia 2014 Metaheurística 

[19] Chen Long e Yang Qing-hong China 2014 Análise de agrupamento 

[20] T. M. Roeder; R. M. Saltzman EUA 2014 Programação com Restrições 

[21] H. Sadeghi. e A. A. Kardan. Irã 2015 BIP (modelo matemático) 

[22] I. Srba e M. Bielikova Eslováquia 2015 Análise de agrupamento 

[23] D. M. Liu et al. Emirados Árabes 2015 Baseado em teoria fuzzy 

[24] A. A. Kardan. e H. Sadeghi Irã 2016 Modelo matemático 

[25] Yu-Shih Lin et al. Taiwan 2016 Algoritmos Genéticos 

[26] Yaqian Zheng et al. China 2016 PSO e AG (híbrido) 

[27] Putu I. Ciptayani et al. Indonésia 2016 Algoritmos Genéticos 

[28] Hamad A. e Mohamed Menai Arábia Saudita 2016 PSO 

[29] Pasquale de Meo et al. Itália 2017 Análise de agrupamento 

[30] M. Mutingi. e C. Mbohwa. Suíça 2017 Algoritmos Genéticos 

 
Fonte: o autor 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 



 

 Para realização do levantamento bibliográfico, aplicou-se uma revisão narrativa 
superficial acerca de trabalhos relacionados ao problema de agrupamento de 
equipes com foco na aprendizagem colaborativa. Como mecanismo de busca e 
obtenção dos trabalhos, utilizou-se a ferramenta Scholar Google, sem critérios e 
refinamentos nas buscas, exceto nos anos de publicação, no intervalo de tempo de 
2010 a 2017. 
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

 A educação é um campo vasto para realização e aplicação de pesquisas 
inovadoras que visam efetuar mudanças significativas em sua estrutura ou modo 
na qual é aplicada. Apesar de tratar-se de um problema antigo, percebe-se cada 
vez mais o desenvolvimento de trabalhos voltados ao agrupamento de alunos em 
equipes em prol da aprendizagem colaborativa, sendo ainda uma questão 
pesquisada atualmente. Por fim, vê-se que não há uma limitação específica para 
um determinado método computacional a ser utilizado, mas sim uma diversidade 
deles, podendo ser realizados estudos comparativos a fim de obter resultados 
ainda mais precisos e eficazes ao problema. 
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