
1 

 

Universidade de Pernambuco - UPE 

Campus Garanhuns 

Curso de Licenciatura em Computação 

 

 

 

JOSÉ IGOR DE ARAUJO MELO 

 

 

 

 

 

UMA ABORDAGEM BASEADA EM ALGORITMO 

GENÉTICO PARA FORMAÇAO DE GRUPOS DE 

ESTUDOS EM AMBIENTES VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

Garanhuns – PE 

Junho, 2017. 



2 

 

JOSÉ IGOR DE ARAUJO MELO 

 

 

 

 

UMA ABORDAGEM BASEADA EM ALGORITMO 

GENÉTICO PARA FORMAÇAO DE GRUPOS DE 

ESTUDOS EM AMBIENTES VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: Andson Marreiros 

Balieiro 

 

 

 

Garanhuns - PE 

Junho, 2017 



3 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus por todas as oportunidades que tem me dado e pela força 
para cumprir meus objetivos.  

A Andson Marreiros - orientador, professor e amigo, pela paciência e ajuda que 
me foi dada na realização deste trabalho e para que eu finalizasse o curso.  

Ao coordenador Cleyton, pela atenção e o esforço para que eu pudesse chegar 
à conclusão do meu curso. 

À Aline Tenório por todo o incentivo e o apoio que me deu nos últimos anos, e 
que foram essências à esse momento. 

Aos meus familiares, por me incentivarem e estarem ao meu lado em todos os 
momentos da minha vida.  

A todo o corpo docente do curso de computação, pelos ensinamentos que me 
possibilitaram. 

E a todos que fizeram parte diretamente e indiretamente da minha formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

RESUMO 

O avanço da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) tem impulsionado 

o crescimento da modalidade de educação a distância (EAD). Ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVAs) são grandes aliados da EAD, pois buscam 

representar virtualmente a sala de aula, proporcionando a interação entre 

professores e alunos. Entretanto, algumas características do ensino presencial 

ainda são negligenciadas nos AVAs, tais como a formação de grupos de 

estudo, que são configurações de aprendizado autodidatas e objetivam suprir 

as dificuldades por meio de interações entre duas ou mais pessoas. Uma vez 

que proximidade física dos alunos não é um aspecto preponderante na EAD, a 

formação de grupos em AVAs deve considerar outras variáveis, que diferem 

daquelas dos ambientes presenciais. Neste aspecto, tanto informações 

estáticas (ex. idade, área de interesse do aluno), quanto informações 

dinâmicas (ex. tempo e hora de acesso) podem ser considerados no processo 

de formação de grupos em tais ambientes. Neste aspecto, este trabalho propõe 

uma abordagem para formação de grupos em AVAs baseada em algoritmo 

genético (AG). Este é um problema NP-difícil e o AG, através dos operadores 

genéticos (seleção, cruzamento e mutação), combina diferentes soluções em 

busca de uma solução ótima ou sub-ótima pra o problema. Para validá-la, 

diferentes experimentos foram realizados. Os resultados obtidos mostram a 

sua superioridade em relação ao aleatório em até 25% e indicam que a sua 

utilização proporciona a formação de grupos mais homogêneos.  

 

 

Palavras-chave: Algoritmo Genético, AG, AVA, Ambientes Virtuais, 

Agrupamento, Função de Fitness. 
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ABSTRACT 

 

The advancement of Information and Communication Technology (ICT) has 

boosted the growth of the modality of distance education (DE). Virtual Learning 

Environments (VLE) are great allies of the DE, because they seek to represent 

virtually the classroom, providing interaction between teachers and students. 

However, some characteristics of face-to-face teaching still are neglected in the 

VLE, such as the formation of study groups, which are self-taught learning 

configurations and aim to overcome the difficulties Through interactions 

between two or more people. Since physical proximity of students is not a 

preponderant aspect in the DE, the group formation in VLE should consider 

other variables, that differ from those of the presential environments. In this 

aspect, both static information (age, area of interest of the student) as dynamic 

information (time of access) can be considered in the process of forming groups 

in such environments. In this aspect, this paper proposes an approach for the 

formation of groups in VLE based on genetic algorithm (GA). This is an NP-

difficult problem and the GA, Through genetic operators (Selection, crossing 

and mutation), combines different solutions in search of an optimal or sub-

optimal solution to the problem. To validate it, different experiments were 

performed. The obtained results show their superiority in relation to the random 

one in up to 25% and indicate that their use provides the formation of more 

homogeneous groups. 

 

 

 

 

Keywords: Genetic Algorithm, GA, VLE, Virtual Environments, Grouping, 

Fitness Function. 
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1. Introdução 

  Nos últimos anos, o avanço da tecnologia de informação e comunicação 

(TIC) tem proporcionado mudanças na forma como se pensa e faz educação. 

Entre elas, está o desenvolvimento da modalidade de educação à distância 

(EAD), que possibilita novas formas de aprender, modificando os métodos 

tradicionais de ensino, onde o acesso à educação não fica limitado aos 

espaços físicos da sala de aula (Viana e Oliveira, 2015).  

Dados do censo de 2012 indicam que quase seis milhões de estudantes 

estão matriculados em cursos de EAD no Brasil (Globo.com, 2014). Segundo a 

Lei e Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), a educação a distância 

é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica dos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de TICs, onde 

estudantes e professores desenvolvem suas atividades educativas em lugares 

e tempos diversos (BRASIL, 1996). Essa modalidade se organiza de forma a 

suprir presença física pela presença virtual, disponibilizando vários recursos 

online que melhoram a interação entre professores e alunos, e entre os 

próprios alunos. Além disso, ela facilita o processo de aprendizagem para um 

grande número de alunos que se encontram em lugares diversos. Dentre os 

vários motivos para a escolha de um curso na EAD, destacam-se a flexibilidade 

de horário e preços. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) são grandes aliados da 

EAD. Os AVAs buscam representar virtualmente a sala de aula, provendo a 

interação entre professor e aluno através de ferramentas como fóruns, chats, 

mecanismos de avaliação e áreas com os materiais usados no curso (Viana e 

Oliveira, 2015). 

Embora existam características da sala de aula representadas nos 

AVAs, algumas ainda são negligenciadas. A formação de grupos de estudo de 

alunos é uma delas. Uma aproximação dessa característica colaborativa são os 

fóruns de discussão, entretanto eles são criados para proporcionar interação 

entre uma turma toda e não entre um grupo particular. Grupos de estudo são 

configurações de aprendizado autodidatas. Eles têm o objetivo de suprir 

dificuldades por meio de interações entre duas ou mais pessoas, as quais se 

diferenciam por vários fatores, como nível de conhecimento do assunto e tipos 
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de tomada de decisão, por exemplo. O estudo em grupo é bastante utilizado 

para ampliar o conhecimento fora de aula (Thomaz, 2016).  

Ainda que existam trabalhos na literatura que propõe a formação de 

grupos para aprendizagem colaborativa, poucos são os voltados para EAD/ 

AVAs. Uma vez que proximidade física dos alunos não é um aspecto 

preponderante na EAD, a formação de grupos em AVAs deve considerar outras 

variáveis, que diferem daquelas dos ambientes presenciais, como, por 

exemplo, o tempo de acesso e a hora de acesso dos alunos ao AVA. 

A formação de grupos é um problema NP-difícil (Yannibelli e Amandi, 

2012) e ter grupos adequados possibilita boa interação entre os seus membros 

e é fundamental para obter apropriados resultados de aprendizagem. Neste 

aspecto, este trabalho propõe um esquema de sugestão de formação de 

grupos baseado em algoritmo genético (AG) para AVAs. O esquema considera 

informações estáticas (ex. idade, área de interesse), inseridas pelo usuário na 

criação do seu perfil, e dinâmicas (ex. tempo de acesso, hora de acesso) dos 

alunos, capturadas pelo próprio ambiente, e sugere formação de grupos de 

estudos aos usuários. Resultados mostram a viabilidade do esquema proposto 

para tratar do problema de formação de grupos e a sua superioridade em 

comparação com uma abordagem aleatória.   

1.1 Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho é compor grupos de estudos de 

alunos em ambiente virtuais de aprendizagem considerando informações de 

contexto. Para isso, os seguintes objetivos específicos têm sido definidos: 

 Apresentar as características do problema de formação de grupos 

de alunos em AVAs e formulá-lo matematicamente.  

 Propor e avaliar um esquema baseado em Algoritmos Genéticos 

para formação de grupos automática em AVAs. 

1.2 Organização deste trabalho 

Este trabalho está assim organizado. O Capítulo 2 apresenta a 

fundamentação teórica deste trabalho, que inclui uma breve descrição de dois 

AVAs amplamente adotados no Brasil, formação de grupos (agrupamento) e 

uma revisão sobre Algoritmos Genéticos (AGs O Capítulo 3 descreve o 



10 

 

problema de formação de grupos de estudos em AVAs, apresenta o esquema 

proposto para resolver este problema e discute os trabalhos relacionados. A 

avaliação do esquema proposto é descrita no Capitulo 4. Por fim, a Capítulo 5 

conclui este trabalho e direciona trabalhos futuros. 
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2. Fundamentação Teórica  

 Este capítulo apresenta os conceitos necessários para que o leitor tenha 

uma boa compreensão deste trabalho. Ele inicia conceituando o que são os 

chamados ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs), destacando dois AVAs 

amplamente adotados pela comunidade acadêmica. Em seguida, conceitos 

sobre contexto, formação de grupos (agrupamento) e estrutura e 

funcionamento dos algoritmos genéticos são apresentados. Por fim, este 

capítulo finaliza com a discussão dos trabalhos relacionados, a qual destaca 

alguns mecanismos para formação de grupos de estudos e propostas que 

adotam AGs no campo educacional. Ela busca clarificar as diferenças deste 

trabalho e os presentes na literatura. 

2.1 Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

Ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) são softwares educacionais 

via internet, para apoio das atividades de educação à distância. Eles 

apresentam um conjunto de tecnologias de informação e comunicação, para 

desenvolver atividades no tempo de cada estudante. Os AVAs possibilitam 

interações além da sala de aula. Segundo Moraes (2002, p203) a interação 

entre os participantes é de extrema importância em qualquer situação de 

aprendizagem.  A seguir, apresentam-se as características de dois ambientes 

muito usados no Brasil. 

2.1.1 Moodle 

De acordo com Sabbatini 2007, o Moodle é uma plataforma de 

aprendizagem à distância baseada em software livre. É um acrônimo de 

ambiente modular de aprendizagem dinâmica orientada a objetos (do inglês 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Ele é continuamente 

desenvolvido por uma comunidade dede programadores em todo o mundo, e 

que também dão suporte aos usuários. A empresa e a fundação Moodle 

fornecem o apoio para o desenvolvimento do software e tradução para dezenas 

de idiomas, e apoio profissional à sua instalação, respectivamente. 
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Atualmente, o Moodle é um sistema bastante conceituado, com mais de 

25 mil instalações e mais de 4 milhões de alunos em 155 países (SABBATINI, 

2007). Algumas universidades baseiam as suas estratégias de ensino a 

distância na plataforma Moodle. Ele é extremamente robusto, suportando 

dezenas de milhares de alunos em uma única instalação. 

 A Fig. 1 ilustra um exemplo de uma tela inicial do Moodle, onde os 

seguintes elementos podem ser identificados:  

 Identificação da universidade  

 Descrição do site (quem somos, manuais do aluno e do professor, 

política de privacidade, política de direitos intelectuais, etc.) 

 Últimas notícias e informações sobre a Universidade  

 Calendário de eventos 

 Últimas modificações realizadas  

 Catálogo de cursos e disciplinas, agrupados hierarquicamente 

 Ferramenta de busca por palavras-chave nos fóruns 

·  

 

 

Figura 1 – Tela inicial do moodle 

 

Fonte: Sabbatini, Ambiente de Ensino e Aprendizagem via Internet A Plataforma 

Moodle 
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O Moodle dispõe de uma variedade recursos para avaliação e interação.  

Tais recursos podem ser configurados pelo professor através de plug-ins que 

podem ser baixados do site Moodle.org. A seguir, destacam-se os recursos 

mais adotados de acordo com o tipo/finalidade deles.   

 

Conteúdo instrucional (materiais e atividades) 

 Páginas simples de texto; 

 Acesso a arquivos em qualquer formato (PDF, etc) e links externos 

(URLs); 

 Acesso a pastas de arquivos no servidor; 

 Lições interativas e livros eletrônicos; 

 Wikis (textos colaborativos) glossários; 

 Perguntas freqüentes. 

 

Ferramentas de avaliação: 

 Avaliação do curso 

 Questionários de avaliação 

 Ensaios corrigidos 

 Tarefas e exercícios 

Ferramentas de interação 

 Chat (batepapo) 

 Fórum de discussão 

 Diários 

 

Além dessas, o Moodle apresenta também os seguintes recursos: 

 Avaliação por acessos: o Moodle possui uma ferramenta chamada “log 

de atividades”, que permite visualizar o acesso dos usuários do site em 

gráficos, as ferramentas eles utilizaram, materiais ou atividades 

acessadas, bem como a data e a hora da visualização.  

 

 Suporte aos cursos presenciais: a base de dados que contém a lista 

de usuários matriculados e as ementas da disciplina, é importada e 
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atualizada periodicamente através de um software especifico. Além 

disso, fórum de dúvidas, diário dos alunos, vídeos e áudios das aulas e 

calendário podem ser disponibilizados. 

Em termos de informações de contexto do usuário, o Moodle apresenta as 

seguintes informações: 

 Nome do usuário – Login de acesso. É único para cada usuário. Não 

deve ter duplicação.   

 Senha – Senha de acesso 

 Nome – Nome do usuário 

 Sobrenome – Sobrenome do usuário 

 Endereço de E-mail – Assim como login, e-mail deve ser único para 

cada usuário. Não deve ter duplicação. 

 Cidade/Município – Nome da cidade do usuário 

País – Seleciona o país numa lista de países. 

 Os registros (log) do moodle são salvos quando algum usuário 

modifica ou acessa algum recurso. Os filtros com esses dados auxiliam a 

análise das atividades dos usuários e podem ser divididos por data, hora, 

usuário ou atividade. É possível filtrar as informações para conseguir alguns 

indicadores numéricos, tais como: 

 

 Ação por dia; 

 Ação por usuário ativo; 

 Ação por dia; 

 Ação por usuários ativos; 

 Relação de usuários ativos por total de usuários; 

 Média de ações por dia específico; 

 Média de ação por usuário ativo por dia específico; 

 Ações por dia por município; 

 Ações por dia por instituição; 

 

 Além disso, o Moodle permite criar mais campos adicionais, 

possibilitando o cruzamentos de dados dos usuários, como: 

 Ação por dia por profissão; 
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 Ação por dia por estado; 

 Ação por dia por idade; 

 Ação por dia por sexo; 

 Ação por dia por nacionalidade; 

 

2.1.2 TelEduc 

O TelEduc, assim como o Moodle, é um ambiente para EAD e apoio à 

educação presencial. Ele é um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Informática 

Aplicada a Educação (NIED) e Instituto de Computação da UNICAMP 

(MORAES, 2002). O ambiente fornece o controle o acesso de professores, 

aprendizes, convidados e visitantes através de um esquema de autenticação 

de acesso aos cursos.  

A seguir, temos uma descrição das ferramentas disponíveis para todos 

os que acessam o sistema: 

 

Conteúdo instrucional: materiais e atividades 

 Estrutura do ambiente: Informações sobre o funcionamento das 

ferramentas do ambiente TelEduc; 

  Dinâmica do curso: informações sobre a a organização geral do curso 

visitado; 

 Agenda: Página inicial do ambiente e do curso em andamento. 

Apresenta o cronograma de um período do curso; 

 Material de apoio: Informações e materiais relacionados do curso;  

 Leituras: Artigos relacionados ao curso (artigos, jornais, revistas, sites); 

 Perguntas frequentes: Dúvidas mais comuns e respostas dada pela 

comunidade; 

 Parada obrigatória: Materiais que visam desencadear reflexões e 

discussões entre os participantes. 

 

Ferramentas de interação: 

 Mural: espaço para os participantes dividirem informações consideradas 

relevantes para o contexto do curso; 
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 Fóruns de discussão: Página que contém tópicos que estão em 

discussão naquele momento do curso. O acompanhamento da 

discussão se dá por meio da visualização de forma estruturada das 

mensagens já enviadas, e envio de mensagens; 

 Bate-papo: Ferramenta que permite uma conversa em tempo-real entre 

os alunos do curso e os formadores; 

 Correio: Sistema de correio eletrônico do ambiente; 

 Grupos: Ferramenta para criação de grupos de pessoas para facilitar a 

distribuição e desenvolvimento de atividades; 

 Perfil: Espaço reservado para que o participante do curso possa se 

apresentar aos demais, com descrições de suas características e dados 

pessoais. É uma ferramenta importante para a criação dos grupos no 

ambiente, já que possui informações que podem ajudar os participantes 

a se conhecerem, dados seus interesses em comum.  

 Diário de bordo: Área reservada para que o usuário registrar suas 

experiências ao longo do curso, como dificuldades, dúvidas, sugestões, 

etc; 

 Portfólio: Ferramenta para armazenamento de textos e arquivos 

utilizados ou desenvolvidos no curso. Podem ser feitos individualmente 

ou em grupo. 

 

Avaliação por acessos: 

 Acessos: Apresenta a freqüência de acesso dos usuários ao curso e às 

suas ferramentas.  

Ferramentas de avaliação: 

 Exercícios: ferramenta para criação, edição e gerenciamento de 

exercícios com questões dissertativas, de múltipla-escolha, de associar 

colunas e de verdadeiro ou falso; 

 Enquetes: ferramenta para criação de enquetes; 

 Avaliações: lista as avaliações em andamento no curso; 

 Atividades: apresenta as atividades a serem realizadas durante o curso; 

 Grupo: a ferramenta de formação de grupo no TelEduc funciona de 

forma bastante manual, onde o usuário é quem administra os 
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participantes do grupo. Não possui um sistema de sugestão de usuários, 

o criador do curso é quem adiciona os novos membros.  

 

2.2 Agrupamento 

 

 A análise de grupos ou categorização é um processo bastante utilizado 

para resolver problemas de obter grupos a partir de um conjunto de dados. Em 

linhas gerais, ela consiste em organizar objetos de um dado universo em 

grupos ou categorias com um propósito especifico (MONTENEGRO, 2006).  

O problema de agrupamento consiste na criação de um dado número de 

grupos que reúnam o maior número de características em comum de 

indivíduos agregados. Assim, os indivíduos de cada grupo resultante deverão 

possuir o mais alto grau de homogeneidade entre si (Montenegro, 2006). 

Para isso, é necessário encontrar algum parâmetro de semelhança ou 

diferença, para quantificar o grau de associatividade entre eles. A procura por 

um agrupamento ótimo pode ser impraticável devido ao grande número de 

possibilidades de formação de grupos em alguns casos.  

Os algoritmos para solucionar o problema de agrupamento são divididos 

em hierárquicos e não hierárquicos. Os algoritmos hierárquicos buscam grupos 

de forma hierárquica, isto é, considerando um número máximo de K grupos, 

onde cada grupo é composto apenas por um objeto e gradativamente agrupa 

cada par de grupos em um novo, reduzindo o número de grupos restantes. 

Outra possibilidade é ter um único grupo de indivíduos e iniciar um processo de 

subdivisões até que todos estejam agrupados (Montenegro et al, 2006).   

A escolha do par de grupos que será agrupado ou do grupo que será 

dividido é feita pelo valor da função objetivo, obtida pelo agrupamento ou pela 

divisão. Uma desvantagem dos métodos de agrupamento hierárquicos é que 

eles podem ser inviáveis devido à grandes números de dados (Montenegro et 

al, 2006).  

Métodos não hierárquicos fazem de forma direta uma divisão 

aproximadamente ótima dos objetos sem fazer associações hierárquicas. 

Criam-se N grupos e depois é selecionada uma partição dos objetos nesses 
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grupos, otimizada com base em algum critério.  Mais informações sobre 

técnicas de agrupamento podem ser encontradas em: Montenegro (2006). 

 

2.3 Algoritmos Genéticos 

Os Algoritmos Genéticos (AGs) são métodos de otimização e busca 

heurística inspirados nos mecanismos de evolução natural das espécies 

definidos por Charles Darwin, onde os indivíduos mais aptos têm mais chance 

de sobrevivência em um ecossistema especifico. Os AGs foram introduzidos 

por John Holland [Holland, 1975] e popularizados por David Goldberg 

[Goldberg, 1989].  

No algoritmo genético, cada possível solução é descrita como um 

indivíduo ou cromossomo, e possui uma taxa de aptidão (fitness), um valor real 

que expressa sua adequação para resolver um problema. Os AGs operam 

sobre uma conjunto de soluções (população de indivíduos) e não sobre uma 

solução isoladamente. Tais soluções evoluem através dos operadores 

genéticos (seleção, cruzamento e mutação) com o intuito de se alcançar uma 

solução ótima ou sub-ótima para o problema em questão. 

O fluxo do AG (ver Figura 2) começa com uma população inicial gerada 

aleatoriamente, de acordo com o domínio do problema. A cada iteração 

(geração), os indivíduos são avaliados e evoluídos através de operadores 

genéticos tais como seleção, crossover e mutação, que buscam simular 

aqueles definidos na teoria de Darwin, e assim encontrar uma boa solução para 

o problema.  Após essas operações, uma nova população é formada, que será 

usada na próxima geração. Esse processo de evolução é repetido até que o 

critério de parada seja satisfeito, que pode ser: um determinado número de 

gerações é alcançado, grau de evolução dos indivíduos de diferentes gerações 

ou um fitness esperado (Balieiro et al., 2015). Quando o critério de parada é 

alcançado, o melhor indivíduo da população é definido como solução do 

problema. 
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Figura 2 – Fluxograma do Algoritmo Genético 

Fonte: O autor  

O AG pode ser definido de acordo com os seguintes elementos básicos: 

estrutura do cromossomo, função de fitness, seleção, mutação e crossover. Em 

geral, algumas leves adaptações nestes elementos são realizadas para 

adequar o AG ao problema. Nas Seções 2.4 – 2.7 uma breve descrição destes 

elementos é apresentada 

 

2.3.1 Representação dos cromossomos 

O algoritmo genético trabalha com populações de cromossomos, que 

representam possíveis soluções para um determinado problema. Cada pedaço 

indivisível de um cromossomo é chamado de gene, e a informação que ele 
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pode assumir é chamada de alelo. O cromossomo traduz a informação do 

problema em uma maneira viável de ser codificada (Balieiro et al., 2015). 

O tipo mais comum de representação de cromossomo é a binária. Nesse 

tipo de representação os cromossomos são sequencias de bits, onde os 

valores dos alelos podem ser 0 ou 1. A Figura 3 ilustra um exemplo de um 

cromossomo binário, onde os conceitos de gene e alelo são identificados. 

 

Figura 3 – Representação do Cromossomo 

 

Fonte Balieiro (2016) 

Além da binária, existem várias representações de cromossomos, como 

real e hexadecimal, que são selecionadas de acordo com o problema. Quanto 

mais adequada ao problema a representação do cromossomo for, melhores 

serão os resultados encontrados.  

 

2.3.2 Função de fitness 

Também conhecida como função de custo, aptidão, a função de fitness é 

a avaliação de cada cromossomo para encontrar a solução de um determinado 

problema. Como descreve Miranda [ca. 2008], este valor serve como nota e 

determina a qualidade do indivíduo para a solução do problema.  

A função de fitness guia o processo evolutivo do cromossomo de acordo 

com as metas de desempenho definidas, e tem grande influência na efetividade 

do AG (Balieiro et al., 2015). Portanto, a escolha da função de fitness é uma 

fase importante na construção do AG, já que diferentes funções podem levar a 

diferentes soluções.  

 

2.3.3 Operador de seleção 

O operador de seleção define quais cromossomos participarão do 

processo de reprodução (cruzamento). Existem vários tipos de operadores de 



21 

 

seleção como roulette wheel, torneio, híbridos e outros, sendo os dois primeiros 

os mais utilizados (Carmo et al, 2004). 

No Roulette Wheel, uma roleta virtual é criada, onde cada cromossomo 

recebe um pedaço proporcional ao seu valor de Fitness. A soma dos pedaços 

resulta em 100%. Em cada giro da roleta o indivíduo sobre o qual ela parar é 

selecionado.  

Na seleção baseada em torneio, n indivíduos da população são 

selecionados aleatoriamente e o cromossomo com maior aptidão é escolhido 

para compor a população intermediaria. Este processo se repete até que a 

população intermediaria seja preenchida.  

 

2.3.4 Crossover  

O processo de crossover (cruzamento) ocorre após o operador de 

seleção e atua sobre a população intermediaria. Nele, os cromossomos são 

combinados para formar indivíduos da próxima população. O objetivo é simular 

a troca de material genético que ocorre durante a reprodução das espécies 

(Balieiro et al., 2015). 

Em geral, nesse processo, são selecionados dois indivíduos (pais) para 

combinação do material genético, resultando em dois outros indivíduos (filhos). 

O crossover é aplicado a dois indivíduos de acordo com uma probabilidade, 

probabilidade de crossover. Essa probabilidade expressa chance de um 

cruzamento ocorrer. Para selecionar os indivíduos, um número aleatório entre 0 

e 1 é sorteado. Caso esse número for menor que a probabilidade de 

cruzamento, o crossover é realizado, resultando em dois novos indivíduos. 

Caso contrário, os pais continuam na próxima geração. 

 Existem vários operadores de crossover propostos na literatura (Balieiro 

et al., 2015). Dentre estes, os mais conhecidos são de um ponto, dois pontos e 

uniforme. A seguir, apresenta-se uma descrição de cada um.  

Crossover de um ponto: neste operador apenas um ponto de corte é 

definido. Este corte representa a posição onde o material genético de um dos 

pais será usado. Na outra metade do cromossomo, serão usados os genes do 

outro pai. A Fig. 4 ilustra o funcionamento do crossover de um ponto. 
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Figura 4 – Crossover de Um Ponto 

 

Fonte: O autor 

Crossover 2 pontos: dois pontos de corte são definidos. Isso permite 

uma maior combinação do material genético dos pais na composição dos 

filhos. A Fig. 5 ilustra o operador de dois pontos. 

 

Figura 5 – Crossover de dois pontos 

Fonte: O autor 

Crossover uniforme: neste operador é definida uma máscara de 

combinação de tamanho igual ao cromossomo, que indica como os pais serão 

combinados para gerar os filhos. Esta mascará pode ser gerada 

aleatoriamente. 

Para o primeiro filho, se o bit da máscara é 0 (zero), o código do primeiro 

pai é usado na respectiva posição do filho.  Se for 1, o código do segundo pai é 

usado na referida posição. Isso ocorre para todas as posições. Para o segundo 

filho, se a máscara tem o bit 0, o código do segundo pai é usado para 

preencher a posição do filho. Caso contrário, o código do primeiro pai é 

adotado para compor a referida posição. A Fig. 6 ilustra o funcionamento do 

operador uniforme.  
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Figura 6 – Crossover Uniforme 

 

 

Fonte: O autor 

 

2.3.5 Operador de mutação 

O operador de mutação é um dos pontos chaves do algoritmo genético, 

já que determina as direções de busca e evita a convergência a ótimos locais, 

aplicando diversidade no processo de busca do melhor resultado (Silva, 2013). 

Na representação binária, a mutação mais comum é a de bit. Nela, cada bit do 

indivíduo pode sofrer mutação, cuja probabilidade de isso acontecer é expressa 

pela probabilidade de mutação. Para cada bit do indivíduo, um número 

aleatório é sorteado e comparado a probabilidade de mutação definida. Caso o 

número gerado for menor ou igual a probabilidade de mutação, o bit sofre a 

mutação (seu valor é invertido). Do contrário, permanece inalterado. A Figura 7 

ilustra o processo de mutação onde os gentes 1 e 5 sofrem mutação. 

 

 

 

Figura 7 - Mutação 

 

Fonte: O autor 
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3. Formação de Grupos em AVA 

Os AVAs têm sido uma valiosa ferramenta para o desenvolvimento de 

cursos na modalidade à distância. Eles possuem diversos mecanismos que 

buscam virtualizar o ambiente de sala de aula e prover boa interação entre 

professores e alunos. Entretanto, em geral, mecanismos automáticos de 

formação de grupos ainda são negligenciados nestes ambientes. A formação 

de grupos em AVAs difere do ambiente presencial, pois, como não há 

necessariamente o contato físico entre os alunos, outras características devem 

ser consideradas para proporcionar uma boa formação de grupos. Neste 

aspecto, tanto informações estáticas, como nome, idade, área de interesse e 

cidade, por exemplo, que são definidas no perfil dos alunos, quanto dinâmicas, 

como tempo de acesso, hora de acesso do usuário, tipo de dispositivo adotado 

no acesso, por exemplo, que são capturadas automaticamente pelos, devem 

ser consideradas no processo de formação de grupos em tais ambientes. Além 

disso, o número de alunos nos AVAs pode ser muito maior do que em 

ambientes presenciais, sala de aula, por exemplo. 

 

3.1. Formulação do Problema e Normalização 

O problema de formação de grupos em AVAs pode ser visto como sendo 

a construção de um dado número de grupos que reúnam o maior número de 

características (estáticas e dinâmicas) similares de alunos no mesmo grupo. 

Dessa forma é necessário analisar tais características e aplicar uma 

normalização nos valores assumidos por elas. A normalização dos dados é um 

processo importante, uma vez que os valores das características podem 

apresentar magnitudes diferentes ex. idade, em anos, e altura em metros), faz-

se necessário normalizá-los antes de computar o nível de semelhança entre os 

alunos, garantindo que todas as características tenham o mesmo peso 

(importância) no agrupamento.   

Para a normalização de características que assumem valores 

linguísticos, uma associação de valores numéricos aos linguísticos deve ser 

previamente realizada. No esquema proposto, a característica “área de 

interesse” passa por esse mapeamento conforme ilustrado na Tabela 1. 
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Dado K alunos,  1 2 3, , ,..., KA a a a a , com cada aluno possuindo P  

características, isto é,  1, 2, 3, ,...,i i i i iPa a a a a , com 1,2,...,i K , neste trabalho, os 

valores das características foram normalizados no intervalo [0 1] de acordo 

com o Eq. 1, onde 
ija  e 

*

ija  são os valores real e normalizado, respectivamente, 

da característica  j  do aluno i .
 

,
1,2,...,
min { }t j

t z
a


 e 

 
,

1,2,...,
max { }t j

t z
a


representam o menor 

e o maior valor da característica j  considerando todos os alunos. 
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1,2,...,
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1,2,...,1,2,...,
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max { } min { }
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ij

t j t j
t zt z

a a

a
a a










 

  

Uma vez efetuada a normalização dos valores e adotando a distância 

euclidiana como medida de semelhança para quantificar o grau de 

associatividade entre os alunos, é possível descrever o agrupamento de alunos 

como o seguinte problema de otimização. Dado K  alunos (conjunto A ), com 

P  características e G  grupos para formar, encontrar uma partição X  de A  

em G  grupos ( hA , com 1,2,..,h G ) de forma que a soma das distâncias 

euclidianas entre cada aluno ia  e o centróide ha  do grupo hA  seja mínima. 

Formalmente, tem-se (ver Eq. 2)  

1

  ( )
i h

G

i h

h a A

Minimizar f X a a
 

  
 

 

3.2 Características dos Alunos  

Para prover sugestão automática de formação de grupos de usuários 

baseada em contexto, faz-se necessário definir que informações são relevantes 

e como elas podem ser obtidas. Neste processo, vários níveis de abstração 

podem ser adotados. Considerar um nível de detalhamento maior sobre o 

contexto do usuário pode conduzir a melhores resultados, mas em 

contrapartida a aumento de complexidade do sistema. Por outro lado, uma 

abordagem menos detalhista simplifica o projeto do sistema, mas os resultados 

obtidos podem não ser satisfatórios. Assim, alcançar um bom compromisso 

(1) 

(2) 
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entre complexidade e abstração deve ser pensado na elaboração de sistemas 

conscientes de contexto. 

Em nossa abordagem, 4 características dos alunos inscritos no AVA 

foram consideradas, as quais são: idade, área de interesse (disciplina), tempo 

de acesso e hora de acesso. A idade é um aspecto importante a ser 

considerado na formação de grupos, pois em geral, as pessoas tendem a 

formar grupos com outras de faixas etárias similares.  

A área de interesse (representado pela “disciplina”) dos alunos é outro 

ponto relevante. Sabendo a preferência do usuário, é possível aloca-lo com 

outros usuários que tenham a mesma afinidade. Em termos de área de 

interesse pode-se definir diversas possíveis em que o usuário pode configurar 

durante a criação do seu perfil no sistema. Neste trabalho, consideraram-se 4 

disciplinas (áreas de interesse), português, literatura, matemática e física, 

representadas por números inteiros de 1 a 4, respectivamente. Elas são 

relacionadas aos cursos do ensino básico brasileiro. Os valores numéricos 

configurados para a área de interesse buscam expressar a proximidade ou 

relação entre elas, como por exemplo, nos valores atribuídos ao par 

matemática e física, cuja a diferença é 1.  

As duas últimas características, que indicam quando houve acesso e a 

sua duração no AVA, proporcionam que estudantes que tenham padrões 

similares de acesso e maior possibilidade de contato online no sistema possam 

ser inseridos no mesmo grupo de estudos.   

Quanto às formas de obtenção das características, as duas primeiras 

podem ser obtidas através de informação de perfil do aluno, indicadas durante 

a criação de conta no AVA. As duas últimas podem ser capturadas pelo AVA 

durante a utilização do ambiente pelo usuário. É importante ressaltar que 

embora este trabalho adote apenas 4 características, o esquema proposto é 

facilmente extensível para englobar mais aspectos dos alunos. 

A Tabela 1 sumariza as informações de contexto adotadas no esquema 

de formação automática de grupos, indicando as faixas de valores admitidos 

para cada uma, como obtê-las e observações.  Embora neste trabalho apenas 

quatro informações de contexto são utilizadas, o esquema proposto é esquema 

é facilmente extensível para englobar mais aspectos do contexto dos alunos. 
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Tabela 1. Informações do contexto do usuário adotadas no 

esquema proposto 

Fonte o autor 

3.3 Esquema proposto 

Um esquema baseado em Algoritmo Genético (AG) para resolver 

problema de formação de grupos em AVAs é proposto. AG é um algoritmo de 

busca baseado nos princípios de seleção natural e genética das espécies. Ele 

atua evoluindo um conjunto de soluções, representadas pelos chamados 

cromossomos, durante um período de tempo (número de gerações). 

Eventualmente, através dos operadores genéticos (seleção, cruzamento e 

mutação) uma boa solução é encontrada através da combinação de diferentes 

possíveis soluções (Chen et al., 2010; Balieiro et al., 2014). Embora o AG seja 

Informação Faixa de valores Forma de obtenção Comentários 

 

 

 

Área de interesse 

Português (1), 

Literatura (2), 

Matemática (4), 

Física (5). 

 

 

Perfil do usuário 

Possibilita a 

alocação de usuários 

com afinidades 

similares em um 

mesmo grupo. 

 

 

Idade 

 

 

>10 Anos 

 

 

Perfil do usuário 

A proximidade das 

idades entre os 

integrantes do grupo 

pode facilitar a 

comunicação entre 

eles. 

 

 

Horário de acesso 

 

 

1 a 24 Horas 

 

 

Logs de atividade 

Permite que 

estudantes com 

horários de acesso 

similares sejam 

agrupados. 

 

 

Tempo de acesso 

 

 

0 à 300 Minutos 

 

 

Logs de atividade 

Possibilita que 

usuários com 

duração de acesso 

similares sejam 

alocados no mesmo 

grupo. 
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conhecido por possuir largo tempo na obtenção da solução, mecanismos para 

reduzir este tempo têm sido propostos na literatura (Chen et al., 2010).  

Algumas características do AG tornam a sua adoção interessante para o 

nosso problema. Diferente de outros métodos, o AG manipula várias soluções 

simultaneamente a cada iteração e as evolui a fim de alcançar uma resposta 

para o problema. Além disso, GA tem sido amplamente adotado na literatura 

para resolver problemas NP-dificil e tem alcançado bons resultados (Balieiro et 

al., 2014). 

 

3.4 Estrutura do Cromossomo e Função de Fitness 

No esquema proposto, o indivíduo ou cromossomo iX  é representado 

por vetor de posições (ver Fig. 8), onde K é o número de alunos inscritos no 

AVA. Cada gene (posição) do cromossomo se refere a um aluno do AVA. O 

valor de cada gene indica o grupo ao qual o aluno está inserido. Assim, dado 

G  grupos a serem formados, tem-se que o valor de cada gene pode ser um 

número inteiro entre 1 e G . A Fig. 8, ilustra um exemplo de cromossomo cujo 

tamanho é 5 (alunos) e a quantidade de grupos (G) a serem formados é 2. 

Assim cada gene pode ter o valor 1 ou 2. Na figura, os alunos 1 e 4 formam o 

grupo 2, por exemplo. O esquema proposto considera o paralelismo intrínseco 

do AG para alcançar uma solução ótima ou sub-ótima para o problema de 

formação de grupos em AVAs.   

 

 

Figura 8 - Estrutura do Cromossomo 

 

Fonte: O autor 

 

A função de fitness definida para avaliar os indivíduos (soluções) durante 

o processo de evolução do AG é expressa na Eq. 3. Uma vez que quanto 

menor a soma das distâncias euclidiana (definida na Eq. 2) alcançada por um 
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dado indivíduo (solução), maior tem que ser a sua aptidão, adotou-se o inverso 

da Eq. 2 na formulação da função de fitness juntamente com um fator de 

escala  . Neste trabalho, adotou-se 100  . 

( )
1 ( )

i

i

fitness X
f X





 

 

3.5 Operadores Genéticos  

O processo de evolução do AG é conduzido pelas operações de 

seleção, cruzamento e mutação. Para operação de seleção, que emula o 

processo de seleção natural que atua nas espécies biológicas (Goldberg, 

1989), adotou-se o roulette wheel. Este operador seleciona os indivíduos que 

participarão do processo de cruzamento baseado no valor de fitness. Assim, 

indivíduos com maiores valores de fitness serão mais suscetíveis de 

sobreviverem para as gerações futuras.   

Na operação de cruzamento, que seleciona genes dos pais para criação 

de novos filhos (indivíduos), cuja ideia é simular a mistura de material genético 

que ocorre quando os organismos se reproduzem, adotou-se o operador 

uniforme. Este operador utiliza uma máscara de cruzamento binária e com 

tamanho igual ao do cromossomo. Ela indica como os pais serão combinados 

para gerar os filhos. Para compor cada filho, a seguinte regra é usada. Para o 

primeiro filho, caso o i-ésimo bit da máscara é 0, então o valor do gene do 

primeiro pai é usado na posição i do filho. Caso contrário, o código genético do 

segundo pai é usado nesta posição. Para o segundo filho, caso a máscara de 

cruzamento tenha o bit 0 na posição i, então o código do segundo pai é usado 

na posição i do segundo filho. Caso contrário, o material genético para esta 

posição vem do primeiro pai. A Fig. 9 ilustra um exemplo do operador de 

cruzamento uniforme, considerando cromossomos com tamanho 5 e 2 grupos 

a serem formados.  

 

 

 

 

 

(3) 
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Figura 9 - Exemplo de cruzamento uniforme 

 

Fonte: O autor 

 

A mutação é um processo crítico para o sucesso do AG visto que ele 

determina a direção de busca e evita convergência a ótimos locais através da 

inserção de diversidade na população (Goldberg, 1989). Ela ocorre após o 

cruzamento e altera aleatoriamente os novos filhos. Em nossa abordagem, a 

mutação de gene foi adotada (Goldberg, 1989). Nela, cada gene dos indivíduos 

pode sofre mutação segundo uma dada probabilidade, denotada como 

probabilidade de mutação (PM). Assim, para cada gene do cromossomo, um 

número aleatório (num) entre 0 e 1 é gerado segundo uma distribuição 

uniforme e comparado a probabilidade de mutação.  Caso ele seja menor, 

então o gene do indivíduo tem seu valor alterado dentro do domínio de valores 

do gene (1,2, 3..., G), excetuando seu valor atual. Caso contrário, ele 

permanece inalterado.  A Fig. 10 ilustra um exemplo de mutação com um 

cromossomo de tamanho igual a 5 e dois grupos a serem formados, onde o 

primeiro e terceiro genes sofreram mutação.  

 

 

 

Figura 101 - Exemplo de Mutação de Gene 

 

Fonte: O autor 

 

É importante definir parâmetros corretos na configuração do AG para se 

obter bons resultados. Dois parâmetros-chave no AG são as probabilidades de 

cruzamento (PC) e mutação(PM), visto que elas expressam a frequência com 

que as operações de cruzamento e mutação são executadas. Uma alta 
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probabilidade de mutação pode resultar a perda de boas soluções durante a 

evolução do AG, devido a maior possibilidade de alterações nas soluções, 

especialmente se estratégia elitistas não são empregadas. Por outro lado, 

baixas taxas de mutação podem ocasionar falta de diversidade na população, 

bem como convergência prematura do AG (Balieiro et al., 2014). 

O número de cromossomos que realizam o cruzamento é influenciado 

pela PC. Assim, adotar uma PC pequena pode ocasionar um número 

insuficiente de novos filhos (soluções). Em contrapartida, quando uma 

probabilidade de cruzamento alta é adotada, um grande número de novos 

cromossomos é adicionado na população, o que pode resultar na perda de 

bons blocos (esquemas) dentro de um cromossomo (Goldberg, 1989). 

Assim, vários testes foram conduzidos para definir os valores de PC e 

PM que seriam adotados em nosso esquema. Isto envolveu empregar oito 

valores de teste, dentro do intervalo [0,1 0,8], para a probabilidade de 

crossover e oito valores de teste, definidos em [0,01 0, 8], para a probabilidade 

de mutação, conforme apresentado na Tabela 2. A combinação de todos estes 

casos resulta em 64 casos de teste avaliados. Para cada caso, 10 instâncias 

de execução do AG foram realizadas em um cenário composto de 100 alunos, 

cujas características de tempo de acesso (em minutos), hora de acesso, idade 

(em anos), tópico de interesse (disciplina) foram uniformemente distribuídas 

nos intervalos [1 90], [0 23], [10 60] e [1 4], respectivamente. Além disso, 

considerou-se a formação de 5 grupos de estudos. 

 

 

 

Tabela 2. Valores dos Casos de Teste 

Pc 0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8 

Pm 0,01/0,03/0,05/0,1/0.3/0,5/0,7/0,8 

Fonte o autor 

 

A Fig.11 apresenta os resultados dos casos de teste para o nosso AG. O 

caso de teste selecionado foi aquele que alcançou o maior valor de fitness (em 

média) para a na população da última geração. O caso de teste 2 foi o obteve 

melhor desempenho. Ele tem as probabilidades de cruzamento e mutação 

iguais a 0.1 e 0.03, respectivamente. 
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Figura 11 - Resultados dos casos de teste para seleção de PC e PM 

 

Fonte: o autor 

 

Além das probabilidades de cruzamento e mutação, o tamanho da 

população (S) e número de gerações(N) foram definidos iguais a 100. A Tabela 

3 sumariza os parâmetros do AG empregados neste trabalho. 

 

Tabela 3. Parâmetros do AG adotados 

Parameter Value 

Número de gerações (N) 100 

Tamanho da população (L) 100 

Probabilidade de cruzamento (pc) 0,1 

Probabilidade de mutação (pm) 0,03 

Fonte: autor 

 

3.6 Fluxo de Execução do Esquema 

O fluxo de execução do nosso esquema é ilustrado na Fig. 12. 

Inicialmente, dado uma solicitação de criação de G grupos, uma população 

(indivíduos) é gerada aleatoriamente para prover soluções candidatas para o 

problema. Neste processo, informação sobre a quantidade de alunos inscritos 

no AVA é considerada. Em seguida, os indivíduos são avaliados de acordo 

com a função de fitness adotada em nosso AG, a qual considera características 

dos alunos tais como tempo de acesso, hora de acesso, idade e tópico de 

interessa (disciplina) que são obtidas através do log do AVA e perfil definido 

pelo usuário. Após isso, os indivíduos são submetidos aos operadores de 
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seleção, cruzamento e mutação. Além disso, uma estratégia elitista é 

empregada para garantir que o indivíduo com melhor fitness não será perdido 

durante o processo de seleção e será conduzido para compor a população da 

próxima geração. Após estas operações terem sido completadas, uma nova 

geração de soluções candidatas é formada e o critério de parada, determinado 

pelo número de gerações (N), é avaliado. Caso ele não seja satisfeito, o 

processo é repetido a partir do estágio de avaliação de fitness. Caso contrário, 

o melhor indivíduo é escolhido para solução para o problema. Este indivíduo 

indica quais alunos formarão quais grupos. Assim, a sugestão automática de 

grupos é sugerida ao usuário do AVA. 

 

Figura 12 - Fluxo de Execução do Esquema Proposto

 

Fonte: O autor 

 

3.7 Trabalhos Relacionados 

Os AGs vêm sendo bastante utilizados na resolução de diversos 

problemas no âmbito educacional. Nesse sentido, os autores em Rocha et al. 

(2004) apresentam um AG para atuar na avaliação de estudantes por meio de 

mapas conceituais (MCs). Uma vez que a avaliação baseada na comparação 

entre o mapa conceitual do estudante e um mapa conceitual de referência era 

realizada em uma perspectiva behaviorista, que não enriquecia o processo de 

avaliação, os autores propuseram um AG que conseguia gerar coleções de 
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mapas conceituais, abordando os diferentes pontos do assunto em questão, 

permitindo avaliar aspectos individuais de aprendizagem dos estudantes.  

Em Jácome Junior et al. (2012), os AGs são utilizados na seleção de 

objetos de aprendizagem sensível ao contexto do estudante em ambientes 

móveis. Para isso, os autores utilizam de informações como afinidade com o 

curso em questão e com dispositivos móveis, horários de estudos e localidade 

na qual o estudante se encontra.  

Moreno et al. (2011) propõe um algoritmo genético que atua na 

formação de grupos considerando as características dos estudantes. Para 

validação do método proposto, os autores utilizaram características de 

estudantes ingressantes nos cursos de engenharia da University of Colombia, 

campus Medellin. Dois esquemas para formação de grupos foram avaliados: 

aleatório e auto-organizado. Não houve diferença significativa de desempenho 

entre os métodos. Outros trabalhos nesta linha podem ser encontrados em (Lin 

et al., 2010; e Yannibelli e Amandi, 2012). Entretanto, tais trabalhos não 

contemplam a formação de grupos de estudos em AVAs.  

Montenegro et al. (2006) apresenta um algoritmo para agrupamento 

dado um conjunto de n objetos com p características para aloca-los em k 

grupos distintos de forma mais homogênea possível. A medida de 

homogeneidade usada no trabalho foi a soma das distancias euclidianas de 

cada objeto ao centro do grupo. O algoritmo proposto foi aplicado ao censo 

2000, e os resultados comparados aos obtidos com a utilização de quatro 

variações do algoritmo de K-médias.   

Silva et al.(2014) utiliza a técnica de algoritmo genético na solução do 

problema de grade de horário para vários cursos em uma instituição de ensino. 

Os autores implementaram o AG tendo como gene as informações da 

disciplina (docente, semestre, sala, curso). Os indivíduos foram implementados 

na forma de uma lista de matrizes, onde cada posição das matrizes é ocupada 

por um gene, e cada objeto da lista representava a grade horaria de 

determinado semestre. De acordo com o autor, a utilização de maiores 

populações no AG resultou em soluções mais adequadas do que com 

populações pequenas, aumentando o espaço de busca e diversidade genética.  

Barbosa et al.(2006) propõe um modelo que auxilia o processo de 

ensino e aprendizagem, analisando as informações do usuário através de 
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sistemas de localização e suporte de contexto para explorar oportunidades 

educacionais. O LOCAL possui seis componentes em sua arquitetura. O 

Primeiro é o perfil do usuário, que armazena dados relevantes ao processo de 

ensino aprendizagem. O segundo é um sistema de localização. O terceiro é um 

assistente pessoal que acompanha o usuário. O quarto é um repositório que 

armazena e indexa o conteúdo relevante ao processo pedagógico. O quinto é 

um sistema de envio de mensagens contextuais, e o sexto é um tutor que 

realiza inferências usando dados fornecidos pelo perfil e sua localização.  Os 

perfis do usuário têm grande importância nesse aspecto assim como na 

formação de grupos em AVA, pois permitem a exploração de oportunidades 

educacionais baseadas nas características do aprendiz e seu contexto. O perfil 

do usuário conta com informações de identificação, preferências de tipo de 

mídia, interesses, desempenho, relacionamentos e segurança.  

Em Cunha et al. (2015) é discutida a formação de grupos de 

aprendizagem em EAD. Os autores verificam que as abordagens existentes 

não consideram as preferências de tutores, o que pode acarretar no fracasso 

do trabalho em grupo. Com base em pesquisa realizada com tutores, foi feita a 

especificação de perfis de grupos considerando critérios e preferências de 

tutores, porém os resultados dessa abordagem são muito vagos. Ademais, 

como a preferência dos tutores, que são informações estáticas inseridas no 

sistema, é um fator predominante na formação de grupo, isso pode acarretar 

baixa interação dos alunos de um grupo e afetar a aprendizagem, pois as 

preferências dos alunos e o uso de informações dinâmicas são informações 

importantes que devem ser levadas em contas durante o processo de formação 

de grupos.   

Em Silveira (2006) é apresentada uma arquitetura modelada com 

algoritmo genético (AG) para formação de grupos de estudo colaborativos. 

Silveira faz uso predominantemente de informações estáticas presentes no 

ambiente TelEduc (ex. sexo, estilo cognitivo e idade), negligenciando 

informações dinâmicas tais como duração e hora de acesso na formação de 

grupos. Embora os autores indiquem o uso de AG no trabalho, nenhuma 

descrição da estrutura do AG em termos de estrutura do cromossomo, função 

de aptidão, operadores genéticos utilizados e critério de parada, por exemplo, é 

apresentada. Além disso, diferente da avaliação adotada no artigo aqui 
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proposto, os autores adotam apenas avaliação qualitativa, baseada em 

questionários respondidos pelos alunos e professores e não apresentam uma 

formulação para o problema proposto.  

 

Neste aspecto, o presente trabalho se difere dos demais, pois propõe a 

formação de grupos de estudos para AVA, levando em consideração tanto 

informações estáticas e dinâmicas disponibilizadas nos AVAS.  A Tabela 4 

sumariza as informações dos trabalhos destacados, comparando-os com o 

aqui proposto. A Tabela 5 apresenta os objetivos e pontos fortes dos trabalhos 

relacionados. 

 

Tabela 4 – trabalhos relacionados 

 Adota 

AG 

 

Analisa 

contexto do 

estudante 

 

Formação 

de grupos 

Analisa 

perfil do 

estudante 

 

Avalia a 

proposta 

Métricas de 

avaliação 

 

Este trabalho 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Soma das 

distancias 

euclidianas 

 

 

 

Rocha et. Al 

(2004) 

 

 

 

Sim 

 

 

 

Não 

 

 

 

Não 

 

 

 

Não 

 

 

 

Sim 

Comparação 

direta dos 

Mapas 

Conceituais 

(população) 

gerados 

 

 

Jacomé et. Al 

(2012) 

 

 

Não 

 

 

Sim 

 

 

Não 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

Somatório dos 

valores das 

características 

 

 

Moreno et. Al 

(2012) 

 

 

Sim 

 

 

Não 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

 

 

Não 

Comparação 

dos resultados 

dos esquemas 

propostos 

 

Montenegro 

et. Al (2006) 

 

Não 

 

Não 

 

Sim 

 

Não 

 

Sim 

Soma das 

distancias 

euclidianas 
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Silva (2013) 

 

 

Sim 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

Variação do 

resultado 

 

 

Barbosa et. Al 

(2006) 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

 

 

Não 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

Avaliação dos 

alunos na 

simulação de 

uma aula 

usando o 

sistema 

proposto 

(LOCAL) 

 

 

 

 

Cunha (2015) 

 

 

 

 

Não 

 

 

 

 

Sim 

 

 

 

 

Sim 

 

 

 

 

Sim 

 

 

 

 

 

Sim 

Análise da 

distribuição 

das 

publicações 

com 

abordagem 

para formação 

de grupos de 

aprendizagem 

 

 

 

Silveira (2006) 

 

 

 

Sim 

 

 

 

Não 

 

 

 

Sim 

 

 

 

Sim 

 

 

 

Sim 

Avaliação 

qualitativa 

baseada em 

questionários 

respondidos 

pelos alunos e 

professores 

proposto. 

 

Fonte: O autor 

 

 

Tabela 5 – Objetivos e pontos fortes 

 Objetivos 

Este trabalho Compor grupos de estudos de alunos em ambiente virtuais de 

aprendizagem considerando informações de contexto. 

Rocha et. Al (2004) Como usar linguagem de máquina via AG para melhorar o 

processo de avaliação. 
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Jacomé et. Al (2012) Ambiente capaz de realizar a recomendação de objetos de 

aprendizagem sensível ao contexto. 

 

Moreno et. Al (2012) 

Uso do esquema aleatório em comparação com o auto 

organizado. 

 

Montenegro et. Al (2006) 

Comparação de diferentes variações do algoritmo K-médias no 

agrupamento. 

 

Silva (2013) 

 

Prover um AVA que se adeque ao contexto do usuário. 

 

 

Barbosa et. Al (2006) 

Propor um modelo educacional que se adapta de acordo com a 

localização e contexto do aluno. 

 

Cunha (2015) 

Especifica perfis de grupos de aprendizagem para apoiar as 

estratégias de formação com base na preferência dos tutores a 

distância. 

 

Silveira (2006) 

Formação de grupos utilizando AG junto a um sistema 

multiagente. 

Fonte: O autor 
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4. Avaliação do Esquema 

Três cenários de avaliação foram definidos para analisar o desempenho 

do esquema proposto. Para todos os cenários, as características dos alunos 

como disciplina e hora de acesso (h) foram geradas segundo uma distribuição 

uniforme no intervalo [1 4] e [0 23], respectivamente. No primeiro cenário, a fim 

de verificar o comportamento do esquema sob diferentes demandas de alunos 

a serem agrupados, o número de alunos no sistema variou de 100 a 500, com 

incremento de 100. Neste cenário, o número de grupos foi configurado em 5. 

No segundo cenário, variou-se a quantidade de grupos a serem formados entre 

10 e 50, com passo de 10, para avaliar o esquema sob diferentes demandas de 

formação de grupos. Neste cenário, consideraram-se 200 alunos no sistema. 

Assim como no cenário anterior, o tempo de acesso (em min) e a idade dos 

alunos (em anos) seguiram uma distribuição uniforme no intervalo [1 90] e [10 

60] anos, respectivamente.  

O terceiro cenário buscou avaliar o esquema quando os alunos 

apresentaram características mais similares (caso “homogêneo”) ou mais 

distintas (caso “heterogêneo”). Para isso, as características de tempo de 

acesso e idade foram definidas considerando intervalos mais estreitos, no caso 

homogêneo, e mais largos, no heterogêneo. Assim, no primeiro, o tempo de 

acesso e a idade foram uniformemente distribuídos nos intervalos [1 60] e [10 

30], respectivamente. Já no segundo, adotaram-se os intervalos [1 120] e [10 

60]. O número de alunos e grupos foram 100 e 5, respectivamente, em ambos 

os casos. O esquema foi avaliado em termos de soma das distâncias 

euclidianas. A estratégia de agrupamento aleatório foi adotada na comparação 

de desempenho. Para cada ponto avaliado, 30 instâncias de simulação foram 

realizadas. Os resultados médios são apresentados com um nível de confiança 

de 95%, obtidos através do método de Bootstrap.   

 A Fig. 13 mostra o desempenho dos esquemas quando o número de 

alunos varia. Nota-se que o esquema proposto apresenta melhor desempenho 

do que o aleatório para todos os diferentes números de alunos considerados, 

alcançando uma melhoria de 15,95% até 24,43%. Além disso, quando o 

número de alunos cresce, a diferença entre os esquemas tende a aumentar em 

termos absolutos, mostrado a capacidade do esquema proposto de alcançar 
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uma reduzida soma de diferenças no agrupamento de um elevado número de 

alunos.  

 

 

Figura 13 - Resultados dos esquemas quando o número de alunos 

varia 

 

Fonte: O autor 

A Fig. 14 apresenta resultado dos esquemas quando se varia o número 

de grupos. O esquema proposto apresenta melhor desempenho que o 

aleatório. Ele consegue reduzir em até 19,16% a soma das distâncias em 

relação ao esquema aleatório. Nota-se que ambos os esquemas apresentam 

um decaimento na soma das distâncias quando o número de grupos aumenta. 

Isso acontece, pois com mais grupos, maior a similaridade dos componentes 

dentro de cada grupo. Em valores absolutos, a melhoria do esquema proposto 

foi em média de 44, bastante notável no gráfico, mostrando a habilidade do 

esquema proposto trabalhar com quantidades de grupos distintas. 
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Figura 14 - Resultados dos esquemas quando o número de grupos 

varia 

 

Fonte: O autor 

A Fig. 15 apresenta os resultados, quando diferentes níveis de 

similaridades dos alunos são considerados. O esquema proposto foi superior 

em ambos os casos avaliados, alcançando uma melhoria de até 25,49% e 

23,62% em relação ao esquema aleatório, no caso homogêneo e heterogêneo, 

respectivamente. Nota-se que ambos os esquemas não apresentam grande 

variação de desempenho quando se adota níveis diferentes de similaridades 

dos alunos. Isso decorre da normalização das características.  Um leve 

aumento de soma de distâncias no caso homogêneo é notado, decorrente da 

maior dificuldade em determinar qual o grupo mais adequado (entre os k 

existentes) para cada aluno, uma vez que eles são mais similares entre si. 
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Figura 15 - Resultados considerando alunos com diferentes níveis 

de similaridades 

 

Fonte: O autor 
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5. Conclusões e Trabalhos Futuros  

Neste artigo formulou-se o problema de formação de grupos em AVAs. 

Este é um problema NP-difícil, que considera características diferentes 

daquelas adotadas em ambientes presenciais. Para este problema, um 

esquema baseado em algoritmo genérico foi proposto. Este esquema 

considerou tanto informações estáticas como informações dinâmicas dos 

alunos para compor grupos com maior similaridade entre seus componentes. 

Resultados obtidos mostraram que o esquema proposto é superior ao esquema 

aleatório de formação de grupos.  

Para trabalhos futuros, pretende-se avaliar o esquema proposto, 

considerando dados gerados por outras distribuições de probabilidades (ex. 

exponencial), bem como dados reais obtidos de AVAs. Desenvolver e avaliar 

outros esquemas (ex. baseado em k-médias ou inteligência computacional) em 

comparação com o proposto. Outras medidas de variação para compor a 

função de fintess podem ser utilizadas, como o desvio padrão.  

No trabalho foi adotado para compor a função de fitness a soma de 

distancias euclidianas, mas outras medidas de dispersão ou variabilidade, tais 

como desvio padrão ou coeficiente de variação, podem ser utilizadas para 

compor a função de fitness ou avaliação da abordagem proposta.  
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