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RESUMO: Este artigo objetiva refletir sobre a aprendizagem colaborativa e como esta proposta
favorece a construção do conhecimento no contexto educacional. Aborda alguns conceitos, as
influências das tecnologias, as visões entre cooperação e colaboração e o embasamento teórico da
aprendizagem colaborativa. Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória, de cunho qualitativo.
Para obtenção de dados, desenvolveu-se a pesquisa bibliográfica que possibilitou um
aprofundamento dos conceitos estudados. Por fim, conclui-se que o desenvolvimento de uma cultura
de colaboração é um desafio complexo que exige a participação e interação de toda comunidade
escolar, tanto para aprender a colaborar, quanto para colaborar para aprender, dentro e fora do
contexto escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem colaborativa; Educação; Interação; Cultura de Colaboração.

ABSTRACT: This article aims to reflect on collaborative learning and how this proposal favors the
construction of knowledge in the educational context. It addresses some concepts, the influences of
technologies, the visions between cooperation and collaboration and the theoretical foundation of
collaborative learning. For that, an exploratory, qualitative research was carried out. To obtain data, a
bibliographic research was developed that allowed a deepening of the concepts studied. Finally, it is
concluded that the development of a culture of collaboration is a complex challenge that requires the
participation and interaction of the whole school community, both to learn to collaborate and to
collaborate to learn, inside and outside the school context.

KEY WORDS: Collaborative learning; Education; Interaction; Culture of collaboration.

RESUMEN: Este artículo objetiva reflexionar sobre el aprendizaje colaborativo y cómo esta propuesta
favorece la construcción del conocimiento en el contexto educativo. Aborda algunos conceptos, las
influencias de las tecnologías, las visiones entre cooperación y colaboración y el fundamento teórico
del aprendizaje colaborativo. Para ello, se realizó una investigación exploratoria, de cuño cualitativo.
Para la obtención de datos, se desarrolló la investigación bibliográfica que posibilitó una
profundización de los conceptos estudiados. Por último, se concluye que el desarrollo de una cultura
de colaboración es un desafío complejo que exige la participación e interacción de toda la comunidad
escolar, tanto para aprender a colaborar, como para colaborar para aprender, dentro y fuera del
contexto escolar.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje colaborativo; la educación; interacción; Cultura de Colaboración.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, vive-se em uma sociedade complexa, permeada por contradições, ambiguidades,
individualismos, crise de valores, excesso de informações e de incertezas, perda de referências, crise
econômica e desigualdades sociais. Na visão de Hobsbawm (2013), as transformações sociais,
culturais e econômicas ocorridas na contemporaneidade são as mais extraordinárias da história da
humanidade.

Face a este cenário, característico da sociedade do conhecimento e do mundo globalizado, a escola
enfrenta o desafio de formar educandos autônomos, ativos, éticos, capazes de analisar criticamente o
conhecimento, de aprender a aprender, aprender a conviver e aprender a ser, respeitando as
histórias, trajetórias e memórias de cada sujeito. Todavia, este contexto repleto de ambiguidades, é
pouco compreendido e discutido nos espaços formais de educação, muitas vezes centrados em um
ensino tradicional e transmissivo. Tal fato é agravado pela ausência de formação continuada para os
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professores e inadequação do ensino às necessidades e expectativas dos educandos.

Com efeito, a superação desta realidade não é uma questão fácil de ser resolvida, haja vista a
complexidade do sistema educacional que não consegue atender as necessidades de aprendizagem
no século XXI, a saber: capacidade de síntese porque são muitas as informações recebidas;
transformação de informação em conhecimento e do conhecimento em saber, pensamento reflexivo e
crítico; comunicação; resolução de problemas; inovação; criatividade; comunicação; e principalmente
a colaboração. O mundo globalizado no qual vive-se hoje, desafia os educandos e também aos
educadores a uma aprendizagem contínua e interativa.

Frente à realidade apresentada, temos como objetivo deste artigo refletir sobre como a aprendizagem
colaborativa favorece a construção do conhecimento no contexto escolar. Desta maneira, as
interações promovidas pelo trabalho colaborativo impulsionam a vivência de práticas pedagógicas que
potencializam a aprendizagem colaborativa, tanto na educação presencial, quanto na virtual.

Para tanto, optou-se por uma pesquisa de natureza exploratória, de cunho qualitativo, por entender,
assim como Gil (2012) que essas pesquisas contribuem para gerar uma maior aproximação dos
pesquisadores com o objeto de estudo, objetivando torná-lo mais explícito, ao aprimorar ideias ou a
descobertas de induções.

Como procedimento metodológico, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, que, na visão de Gil
(2002), “é desenvolvida com base no que já foi elaborado, constituído principalmente de livros e
artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44).

Destarte, esse artigo está estruturado em quatro partes. A primeira parte do artigo apresenta a
introdução, evidenciando o objetivo e a metodologia utilizada. A segunda parte traz reflexões sobre a
aprendizagem colaborativa, destacando conceitos, as influências das tecnologias, as visões entre
cooperação e colaboração e o embasamento teórico da aprendizagem colaborativa. Por fim,
apresenta-se as considerações finais.

2 REFLETINDO SOBRE A APRENDIZAGEM COLABORATIVA

2.1 APRENDIZAGEM COLABORATIVA: CONCEITOS

Atualmente, na era digital e virtual, a humanidade vem modificando cotidianamente a sua forma de
ser, estar e existir, em relação à forma como constroem e difundem os conhecimentos. As diversas
possibilidades de conexão e interação vem promovendo novas visões de mundo e novos
comportamentos e isso vem se reverberando na área de educação com muita intensidade.

A sala de aula como espaço de complexidade da realidade e de diversidade humana, exige que os
projetos educativos, não sejam mais organizados de maneira homogênea, uniforme, fragmentada e
reducionista. Mas sim, dentro de uma perspectiva de um trabalho mais criativo, flexível, aberto,
interativo, dinâmico e colaborativo.

O trabalho colaborativo surge como uma demanda dos processos de ensino e aprendizagem entre os
sujeitos da comunidade escolar, pois vem desenvolvendo uma modalidade de educação ativa que dê
conta das exigências desta área. É uma forma de romper com as estruturas tradicionais de ensino,
superando modelos ultrapassados, que já não são mais condizentes com a sociedade do
conhecimento, nem às demandas e expectativas dos educandos e educadores.

A proposta pedagógica da Aprendizagem Colaborativa tem sido discutida e colocada em prática
desde o século XVIII. Muitos pesquisadores e educadores de diversos componentes curriculares ao
longo dos anos tem fomentado em suas aulas a construção da aprendizagem por meio da
colaboração. Na década de 1970, por exemplo, houve muita produção na área da aprendizagem
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cooperativa e colaborativa. Foi no início dos anos 1980, que surgiu diversas formas de organização e
efetividade de atividades baseadas na Aprendizagem Colaborativa. Contudo, somente na década de
1990 esse tipo de aprendizagem ganhou popularidade entre os professores do Ensino Superior e em
outros níveis de ensino-aprendizagem. (TORRES, ALCNTARA, IRALA, 2004).

Aprender a colaborar e colaborar para aprender, por promover uma aprendizagem mais ativa e
sistemática, quando bem desenvolvida, apresenta resultados promissores, dentro e fora do contexto
escolar. Daí surge a seguinte pergunta: O que é aprendizagem colaborativa

Para compreender melhor a eficácia da aprendizagem colaborativa[i] surge a necessidade de
conhecer a etimologia da palavra colaboração, que do latim “collaborare” significa “trabalhar com”.
Sendo assim, conceitua-se a palavra colaboração, como: situação que envolve ou contém
colaboração; auxílio, ajuda, participação; cooperação; produzido em conjunto, com outras pessoas; o
que se desenvolve com a contribuição de todos; atividade ou trabalho em grupo.

A partir destes conceitos, pode-se dizer inicialmente que a aprendizagem colaborativa, exige a
reunião de participantes em grupo, em torno de um só objetivo e, que contribuem com seus
conhecimentos, com (inter)mediação de um educador, que coordena os trabalhos colaborativos, de
modo que todos se esforcem ativamente e proativamente para obtenção do resultado desejado.

Mas, nem sempre atividade em grupo enfoca a aprendizagem colaborativa, na maioria das vezes, o
trabalho em grupo tanto no ensino presencial como no ensino virtual, torna-se apenas uma
distribuição de tarefas fragmentadas entre os colegas, cabendo a cada um fazer apenas uma parte.
Para Torres e Irala (2015, p. 65),

Em um contexto escolar, a aprendizagem colaborativa seria duas ou mais
pessoas trabalhando em grupos com objetivos compartilhados, auxiliando-se
mutuamente na construção de conhecimento. Ao professor não basta apenas
colocar, de forma desordenada, os alunos em grupo, deve sim criar situações
de aprendizagem em que possam ocorrer trocas significativas entre os alunos
e entre estes e o professor.

No caso dos processos de ensino e aprendizagem colaborativa, dentro e fora do ambiente escolar,
trabalhar em conjunto e em reunião somente não basta, faz-se necessário envolver os educandos em
interação, na busca por construção de novos conhecimentos. Esta definição de colaboração
relacionada à interação, o seu conceito norteador mais importante, também pode ser ratificada por
Echeita e Martin (1995), quando valorizam a interação pontuando que esta constitui o núcleo da
atividade, já que o conhecimento é gerado, construído ou, melhor dito, co-construído, construído
conjuntamente, exatamente porque se produz interatividade entre duas ou mais pessoas que
participam dele.

A colaboração não acontece de maneira aleatória, é preciso organização por parte de todos os
envolvidos no processo educativo, não como forma de condicionar o processo educativo, mas, para
norteá-lo. É necessário propiciar situações de intercâmbio, interação e diálogo, principalmente entre
educadores e educandos, assim como entre educandos e educandos. É neste processo que se
quebra os princípios hierárquicos em sala de aula, seja no contexto presencial e/ou virtual.

Neste sentido, alguns aspectos precisam ser observados: a relação entre educadores e educandos na
concepção das aulas, as condições iniciais, as mudanças durante o processo, as resistências, as
adversidades e as contradições. Sendo assim, os projetos e aulas ao serem elaborados, precisam
desenvolver algumas características no comportamento dos envolvidos na aprendizagem
colaborativa: flexibilidade, responsabilidade, comprometimento, criticidade, criatividade,
questionamento, compreensão, provocação e curiosidade.
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2.2 INFLUÊNCIAS DAS TECNOLOGIAS NA APRENDIZAGEM COLABORATIVA

No contexto telemático[ii], trabalhar em conjunto e de forma interativa é um processo muito complexo,
pois exige dos envolvidos no processo educativo uma diversidade de inter-relações que exige uma
atenção maior e cuidado de todos os envolvidos.

Atualmente, a tecnologia tem sido uma grande facilitadora das estratégias propostas nos processos
de ensino e aprendizagem colaborativa, justamente por exigir dos usuários dos meios telemáticos, a
capacidade de conexão, colaboração e interação na construção e difusão das informações e dos
conhecimentos.

Mas, o trabalho colaborativo, no ambiente escolar pode ocorrer com o sem a presença dos aparatos
tecnológicos. O que importa não são os aparatos, mas a maneira como os colaboradores utilizam a
sua inteligência individual a favor do coletivo. Sendo assim, para Pallof e Pratt (2002), quando os
alunos trabalham em conjunto, isto é, colaborativamente, produzem um conhecimento mais profundo
e, ao mesmo tempo, deixam de ser independentes para se tornarem interdependentes.

Do ponto de vista da gestão, construção e difusão do conhecimento, os dados, as informações, o
próprio conhecimento e os saberes tácitos e explícitos[iii], demandam a socialização destes de forma
coletiva. Neste aspecto, Lévy (2011) chama a atenção para o conceito de inteligência coletiva[iv], que
possibilita o (com)partilhamento da memória, da percepção e da imaginação, resultando na
aprendizagem colaborativa e na troca/compartilhamento de conhecimentos.

A inteligência coletiva, portanto, é um princípio em que as inteligências individuais são somadas e
compartilhadas por um grupo de pessoas ou pela sociedade que interagem como um todo. E toda
forma de pensar e compartilhar seus conhecimentos por meio de recursos mecânicos ou
tecnológicos, como a internet. Neste exemplo da internet, considera-se o site Wikipédia, que tem
conteúdos construídos pelos próprios usuários que interagem e acessam a página.

É importante ressaltar que no trabalho colaborativo (que é coletivo) os educandos não perdem a
capacidade de autonomia, a potencialidade individual não é descartada, pelo contrário, a força
individual somada no coletivo, que eles acabam sendo oportunizados ao processo de
desenvolvimento da heteronomia, e consequentemente, o respeito e cuidado a diversidade humana.

A sociedade que se configura na atualidade exige um papel diferenciado da educação, considerando
as fortes influências que sofre das novas Tecnologias Digitais Virtuais (TDV). Essas influências têm
impulsionado, no contexto escolar, a necessidade de mudanças substanciais nas práticas
pedagógicas desenvolvidas. Desse modo, a escola reconfigura-se e desvincula-se de um papel
passivo ante o processo de construção do conhecimento.

Portanto, torna-se essencial compreender a provisoriedade do conhecimento advindo das mudanças
sociais e culturais impulsionadas pelas TDV, ou seja, do “movimento geral de virtualização” (LÉVY,
1999, p. 30), visto que os profissionais da educação não podem acompanhar essas rápidas
mudanças com indiferença, sem exercer um papel de articulador, colaborador e mediador entre seus
educandos e as informações disponibilizadas em rede.

É preciso que as escolas e, especificamente os professores, busquem alternativas para uma melhor
apropriação e utilização dos recursos tecnológicos disponibilizados na rede, compreendida por Lévy
(1999) como cibercultura, espaço virtual que proporciona aos indivíduos um processo interativo de
troca de informações e conhecimentos. Assim, o autor ainda evidencia que os sujeitos têm
experienciado uma nova relação espaço-temporal, por meio da utilização dos computadores e dos
processos de virtualização.

Portanto, essa rede composta por computadores é movimentada por pessoas que se relacionam
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virtualmente para acesso e construção de conhecimentos. Com isso, as escolas e educadores
precisam considerar os saberes que os educandos levam cotidianamente para a sala de aula, bem
como suas experiências socioculturais, tanto as vivenciadas no âmbito virtual ou não.

A mediação digital remodela certas atividades cognitivas fundamentais que envolvem a linguagem, a
sensibilidade, o conhecimento e a imaginação inventiva. A escrita, a leitura, a escuta, o jogo e a
composição musical, a visão e a elaboração das imagens, a concepção, a perícia, o ensino e o
aprendizado, reestruturados por dispositivos técnicos inéditos, estão ingressando em novas
configurações sociais (LÉVY, 1998).

Além de gerar troca de informações entre as pessoas em diferentes tempos e espaços, a rede
impulsionou uma comunicação mais ágil por meio da troca de mensagens instantâneas, ou seja, em
tempo real, modificando a forma como a comunicação e o conhecimento ocorriam. Para tanto, o
conceito de aprendizagem colaborativa impõe para a escola, educandos e educadores, a necessidade
de aprender a trabalhar em grupo, permitindo não apenas a interação e socialização dos sujeitos,
mas, também, a produção e ampla divulgação e difusão de informações e conhecimentos de forma
colaborativa, bem como a resolução de diferentes problemas e conflitos por meio da dialogicidade e
da contribuição de todos.

Assim, a interação, a colaboração e a avaliação se apresentam como elementos imprescindíveis na
construção de um conhecimento de base colaborativa, considerando-o, na perspectiva de Pithon e
Brochado (2006), como construção social, beneficiado pela participação ativa e social em ambientes
que propiciem tais elementos.

Ante este cenário, o educador assume uma postura de mediador no processo de ensino e
aprendizagem dos educandos, a partir de uma ação fundamentada na zona de desenvolvimento
proximal, entendida, na abordagem vigotskyana.

É importante destacar que a aprendizagem colaborativa pode se efetivar tanto em espaços offline -
salas de aula, espaços não formais de educação, bibliotecas, sala de ciências, etc. -, como na
modalidade online - por meio da utilização de computadores conectados a uma rede -, requerendo
que as responsabilidades pelo processo de ensino e aprendizagem sejam compartilhadas por todos.
Nesta perspectiva, suscita a construção do conhecimento construído em colaboração, compartilhado
e mediado, num constante feedback entre os envolvidos.

No entanto, ressalta-se que não há uma obrigatoriedade do uso de tecnologias para que a
aprendizagem colaborativa ocorra, mas, essas tecnologias favorecem esse tipo de aprendizagem por
possibilitar o desenvolvimento de situações interativas entre sujeitos que coexistem no mesmo espaço
e em espaços diferentes, promovendo a pesquisa, o debate e a construção, tanto individualizada
como coletiva de conhecimentos.

Assim, os Recursos Educacionais Abertos (REA) se estruturam como alternativa para contribuir com a
práxis dos educadores na mediação do conhecimento com seus educandos, pois, segundo a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (2018) os REA
representam materiais que podem ser utilizados para ensinar, aprender e desenvolver pesquisa.
Possuem características flexíveis e de domínio público, na medida em que disponibilizam e liberam
acesso livre para utilização, modificação, reconfiguração, socialização e distribuição.

Os REA podem contribuir com a prática pedagógica dos educadores que não possuem tempo/espaço
para formação em serviço nos seus ambientes escolares, visto que asseguram o acesso a diferentes
conteúdos produzidos por outras pessoas e disponibilizados gratuitamente na rede. Desta forma,
compreende-se que esses materiais podem ser trabalhados de acordo com as metodologias dos
sujeitos que as consultam.

Estes recursos, na concepção de Massaro (2014), “podem ser uma alternativa não só para favorecer
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a prática dos educadores, como também possibilita a criação de uma cultura de troca entre pares,
através do compartilhamento de informações e materiais” (p. 3). Ainda contribui especificando que os
REA possuem duas características fundamentais: a possibilidade do compartilhamento de materiais
para a produção de novos conhecimentos, e o fato de que esses materiais podem ser reutilizados por
diferentes pessoas e em diferentes espaços.

No âmbito legal, ao determinar as prioridades educacionais para os próximos dez anos, o atual Plano
Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, destaca estratégias para o desenvolvimento de REA na
educação básica, apontando a relevância de

Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a educação
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, assegurada a diversidade de
métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e
recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados
nos sistemas de ensino em que forem aplicadas (BRASIL, 2014, p. 59).

Importa ressaltar que apesar de estabelecer essa estratégia, não há registro atualmente, do
desenvolvimento de ações por parte do Estado para que o acesso aos REA chegue até os
profissionais da educação básica e possam contribuir com a práxis desenvolvida por esses sujeitos.

O advento da Web 2.0 e a possibilidade de construção de espaços virtuais abertos, democráticos e
participativos, como é o caso dos REA, tem contribuído para sustentar a concepção de que o
processo de ensino e aprendizagem carece ser mais aberto, flexível, criativo, crítico, ativo e
colaborativo.

Assim, a proposta de utilização deste recurso, por parte dos profissionais da educação, estrutura-se
como fundamento para um (re)pensar a prática pedagógica e a forma como os conteúdos são
elaborados pelos educadores, bem como o modo que se estende aos educandos em sala de aula ou
em outros espaços de aprendizagem, na medida em que proporciona acesso a diferentes conteúdos,
em diferentes perspectivas e com variadas metodologias.

Sendo assim, este é um tipo de recurso que propicia, nas palavras de Massaro (2014), uma
ampliação pedagógica dos educadores, assim como contribui na construção de novas estratégias
didáticas. A autora ainda aborda que as redes colaborativas, estimulado pelos REA, fomentam um
tipo de trabalho que requer a participação ativa e colaborativa dos sujeitos no processo de criação de
diferentes materiais educativos e na construção do conhecimento, “possibilitando a multiplicação do
saber e as inovações nos processos educativos” (p. 6).

Outra tecnologia que vem contribuindo para a disseminação da aprendizagem colaborativa é a
utilização de Software Livre, uma vez que oferece o mesmo serviço e qualidade comparada ao
software proprietário, com baixo custo de manutenção, além de possuir compatibilidade com os
equipamentos disponibilizados nas escolas e que, muitas vezes, ficavam sem funcionalidade por
conta de serem ultrapassados.

Por conseguinte, o termo Software Livre é utilizado para caracterizar programas de computadores que
permitem acesso livre, isto é, que os sujeitos possam baixá-los e repassá-los sem ônus, possibilitando
sua cópia e modificação colaborativa. Desse modo, se baseia e estrutura-se a partir do princípio de
liberdade e na ausência total de lucratividade.

Um dos principais exemplos de Software Livre é o sistema operacional Linux, que vem sendo utilizado
por escolas públicas de todo o Brasil, por oferecer perfil similar e atender as mesmas especificidades
de sistemas pagos. Sendo assim, a utilização deste tipo de software possibilita que indivíduos,
escolas e instituições comunitárias que realizam serviço de assistência social aos cidadãos, acessem
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as novas tecnologias com qualidade e efetividade.

Como o Software Livre estrutura-se por meio de uma rede conectada de computadores, Silveira
(2003, p. 45) estabelece que sua filosofia fundamenta-se “no princípio do compartilhamento do
conhecimento e na solidariedade praticada pela inteligência coletiva conectada na rede mundial de
computadores”. Então, considera-se que o uso desse tipo de recurso tecnológico fomenta a criação
de redes colaborativas, visto que geram uma filosofia da colaboração entre criadores e usuários.

2.3 COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO: DIFERENTES VISÕES

Na aprendizagem colaborativa, para que os educandos transformem informações em conhecimentos
e novos conhecimentos em sabedoria, outros conceitos devem ser agregados ao conceito
anteriormente citado, para compreendermos melhor as definições que cercam este tipo de
aprendizagem.

Diante do que foi explicitado, para que o trabalho em conjunto se construa de maneira assertiva nos
processos de ensino e aprendizagem colaborativa, na busca da construção e difusão dos
conhecimentos, os educadores precisam ficar atentos aos seguintes conceitos: interação;
participação; contribuição; socialização; interdependência; (auto)organização;
individualidade/coletividade; cooperação; negociação; compartilhamento; integração; intercâmbio;
inter-relação; (inter)mediação e a inteligência coletiva.

Dentre estes conceitos, poder-se-ia falar de cada um deles, mas este artigo correria o risco de
alongar-se, por isso precisa-se destacar o conceito de cooperação, pois este vem causando uma
certa confusão, em relação ao conceito de colaboração.

Damiani (2008) argumenta que, embora tenham o mesmo prefixo (co), que significa ação conjunta, os
termos se diferenciam porque o verbo cooperar é derivado da palavra operare – que, em latim, quer
dizer operar, executar, fazer funcionar de acordo com o sistema – enquanto o verbo colaborar é
derivado de laborare – trabalhar, produzir, desenvolver atividades tendo em vista determinado fim.

Para Maçada e Tojiboy (1998), o conceito de cooperação é mais complexo, pois pressupõe a
interação e a colaboração, além de relações de respeito mútuo e não hierárquicas entre os
envolvidos, uma postura de tolerância e convivência com as diferenças e um processo de negociação
constante. Contrapondo os autores anteriores, Araújo (2008) argumenta que colaborar acaba sendo
mais complexo, pois implica em cooperação, mas também em participar pelo compartilhamento que
logrem objetivos específicos e vise finalidades em comum.

Para compreender melhor esta contradição, Kemczinski, Marek, Hounsell e Gasparini (2007), neste
contexto, provoca algumas reflexões sobre a pertinência, concorrência e/ou complementaridade dos
processos da colaboração e cooperação, frente diferentes visões.

Os termos colaboração e cooperação estão presentes na literatura em diversas áreas do
conhecimento e chegam a ser usados, indistintamente, e até intercambiados. Seus empregos,
entretanto, sempre se remetem à forma proativa e grupal de investigar e de resolver problemas. A
seguir, observa-se as visões sugeridas pelos autores para que se perceba as aproximações e
distinções entre os conceitos:

i. Visão 1: Alguns autores acreditam que colaboração e cooperação são sinônimas. Não existe
diferença entre uma coisa e outra. É muito difícil distinguir entre colaboração e cooperação, por
isto, consideram que os dois termos equivalem a um só.

ii. Visão 2: Outros acreditam que a colaboração está contida em cooperação, ou seja, sendo que
cada um executa uma parcela que compõe uma determinada tarefa, já a cooperação, consiste
em trabalhar em conjunto desenvolvendo de forma unânime as atividades.
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iii. Visão 3: Existe um outro grupo que acredita que cooperação está contida em colaboração, ou
seja, em contrapartida da ideia anterior, para definir melhor os conceitos, acontece o oposto em
relação a cada termo. Tanto este ponto de vista como todos os anteriores caracterizam
colaboração e cooperação de forma pertinente.

iv. Visão 4: O último grupo defende a ideia de que colaboração e cooperação se excluem
mutuamente. Para definir outro ponto de vista, alguns autores acreditam que colaboração é
diferente de cooperação e cooperação é diferente de colaboração, caracterizando os termos de
forma concorrente.

v. Visão 5: E para finalizar, os autores defendem a visão ampla que estabelece que colaboração e
cooperação estejam relacionadas uma com a outra. Acredita-se que em um sistema possam
existir características e/ou funcionalidades colaborativas ou cooperativas, permitindo que
existam sistemas somente colaborativos, ou sistemas somente cooperativos, ou ainda sistemas
que possuam um grau de colaboração e um grau de cooperação tendo um pouco de
característica de cada termo, permitindo que exista então, uma complementaridade entre os
dois termos estudados.

A partir destas visões, ambas as práticas, mesmo complementares e cada uma tendo as suas
idiossincrasias, em alguns aspectos se aproximam: as duas estão em oposição ao sistema de ensino
dominante, baseado numa pedagogia autoritária, hierárquica, monodialógica, homogênea e unilateral
e na forma como constroem conhecimentos socialmente significativos e relevantes. Segundo Torres e
Irala (2015, p. 69), os dois conceitos, o de “cooperação” e o de “colaboração”, referem-se:

A atividades desenvolvidas em grupo com objetivos comuns, apresentando,
porém, diferenças fundamentais no que tangem à dinâmica do trabalho em
conjunto, à constância da coordenação e, principalmente, à filosofia inerente
aos dois conceitos, sendo o processo colaborativo mais profundo e complexo
do que o processo cooperativo.

A abordagem de ensino e aprendizagem colaborativa tem sido adotada com mais frequência nos
diversos segmentos sociais. Desta forma, a cultura colaborativa necessita ser fomentada nos
ambientes educativos para que o colaborar para aprender e o aprender para colaborar, contribua com
o desenvolvimento da inteligência coletiva, as visões compartilhadas e com as produções coletivas e
interativas.

2.4 APRENDIZAGEM COLABORATIVA: MARCOS TEÓRICOS

Estudos de diversas correntes teóricas podem alicerçar a Aprendizagem Colaborativa na educação, a
saber: Teoria Pragmática (Escola Nova); Teoria da Epistemologia Genética; Teoria Sociocultural;
Teoria da Ação Dialógica; Teoria Histórico Crítica. Ressalta-se que a aprendizagem colaborativa não
foi um destaque em suas propostas, mas, quando abordam a importância da interação como
mecanismo de desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem, leva-se a compreensão
que de certa forma, já existe uma aproximação com este tipo de aprendizagem.

O movimento da Escola Nova, inspirado no pragmatismo do filósofo americano John Dewey, tece
muitas críticas ao ensino tradicional cujo foco é o educador e faz uma defesa em torno de um ensino
pela ação e não pela instrução, com uma escola que seja extensão da vida e que prepara os alunos
para a resolução dos problemas, para a vida democrática e participação social. Nessa concepção, o
educando é considerado o centro do processo, só aprende na medida em que o que é ensinado é
significativo para ele. A partir desta visão, passa a existir uma preocupação com o processo de
aprendizagem e com o pensamento reflexivo.

Essa corrente teórica entende que o conhecimento é construído de consensos, que, por sua vez,
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resultam de interações e discussões coletivas, troca de experiências, por isso a escola deve ser ativa,
proporcionar atividades em grupo e incentivar a democracia.

A esse respeito, Irala e Torres (2004) argumentam que a democracia na sala de aula reduz a
hierarquia da relação educador-educando, havendo uma valorização cada vez mais significativa do
papel central do estudante no processo de aprendizagem e no conceito do trabalho em grupos, como
um espaço de criação e construção de conhecimentos, no qual cada participante tenha a
oportunidade de contribuir e também possuam responsabilidades.

Assim sendo, o processo de ensino e aprendizagem, voltado para compreensão da realidade social,
não ocorre sem o engajamento do educando. A ênfase nas relações pessoais, colaboração,
interação, criatividade, a iniciativa, a liberdade individual, a ação e a descoberta, são valores que
acompanham todo o trabalho.

Já a Epistemologia Genética, tem como seu principal representante o suíço Jean Piaget, um
epistemólogo que se preocupa em explicar como o conhecimento é construído. A principal questão
para Piaget é como se passa de um estado de menor conhecimento para um estado de maior
conhecimento. A Epistemologia Genética, segundo Macedo (1994), defende que o conhecimento é
resultante da interação (indissociável, irredutível e complementar) entre sujeito e objeto.

Os sujeitos constroem o conhecimento a partir de ações exploratórias físicas ou mentais sobre o meio
ambiente. Na perspectiva piagetiana, conforme Wadswortth (2003), todo conhecimento é
conhecimento físico, conhecimento lógico-matemático ou conhecimento social. O conhecimento físico
é construído através das ações sobre os objetos, já a construção do conhecimento lógico-matemático
ocorre se o sujeito agir física e mentalmente, sobre os objetos. O conhecimento social, por sua vez,
não pode ser transmitido apenas por meio de palavras ou símbolos, sua construção depende da
interação com outras pessoas.

Nesse sentido, Wadswortth (2003) assevera que a interação social e a colaboração entre os colegas
na escola são essenciais para o aprendizado e desenvolvimento dos educandos, visto que quando
crianças ou adultos colaboram e interagem no debate de assuntos e problemas, diferentes pontos de
vistas surgem, levando a uma desequilibração do raciocínio do sujeito. A esse respeito, Edelstein
(1992) contribui afirmando que o conflito cognitivo está frequentemente, se não sempre, aninhado no
conflito interacional, e o conflito social gera conflito cognitivo - sinal e função da colaboração. A
colaboração deve ser implementada em termos do nível de desenvolvimento, do assunto e do
problema que precisa ser resolvido. Existem muitas formas de colaboração - ensino em grupo,
organização de projetos, empreendimentos em grupo, situações de aprendizagem por debate,
instrução de colegas, programa individualizado de desenvolvimento e modelos diferenciados de
grupos, dentre outros - que podem ser arquitetadas tendo em vista uma perspectiva construtivista.

Nessa linha de pensamento, as interações entre os colegas podem ser um meio frutífero para gerar
conflitos cognitivos que podem fomentar uma avaliação dos próprios conceitos como parte da
acomodação ao modo de pensar dos outros (WADSWORTTH, 2003). Desta forma, as opiniões dos
colegas tornam-se essenciais para a construção da aprendizagem, a partir do momento que os
sujeitos passam a enxergar o objeto a partir de diferentes perspectivas, conhecem, coordenam e
assimilam pontos de vistas divergentes e, ainda, fazem crítica e análise.

No tocante à Teoria Sociocultural, destaca-se os estudos de Lev Vygostsky, teórico que tem
despertado grande interesse no âmbito educacional porque trata da escola, do educador, valoriza a
ação e intervenção pedagógica. Essa teoria sustenta-se na concepção de um sujeito interativo que
constrói seu conhecimento por meio da interação com outros sujeitos e com o meio. O conhecimento
origina-se nas interações sociais, sendo produzido na intersubjetividade e marcado por condições
sociais, culturais e históricas.
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Na perspectiva de Vygotsky (1998, p.40), "o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto
passa por outra pessoa". Nesta direção, o conceito de aprendizagem por meio da mediação confere
um papel importante ao educador. A mediação pedagógica provoca avanços na aprendizagem que
não ocorreriam de forma espontânea. Oliveira (1992) corrobora afirmando que aprendizagem
desperta processos internos de desenvolvimento que só podem ocorrer quando o sujeito interage com
outras pessoas. Assim, a aprendizagem é uma atividade conjunta, em que relações colaborativas
entre os educandos podem e devem ter espaço.

As experiências de colaboração com base nesta teoria têm como referência o conceito de Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP), entendida como,

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de
um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes
(VYGOTSKY,1998, p.112).

Destarte, por meio da interação e colaboração de colegas mais experientes os educandos, podem
realizar uma tarefa ou resolver um problema que não resolveriam sozinhos.

Quanto à teoria da ação dialógica, Paulo Freire defende uma concepção de educação voltada para a
emancipação social. Nesse sentido, não há espaço para a educação bancária, voltada para
transmissão de conhecimentos, na qual os educandos são os depositários e os educadores, os
depositantes.

Nesta visão, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação
que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da
ignorância, que constitui o que chamamos da alienação da ignorância, segundo a qual esta se
encontra sempre no outro (FREIRE, 2014).

Na perspectiva freireana, o que se busca é uma educação problematizadora que privilegie a
democracia interativa e participativa e não anule o diálogo já que este favorece colaboração (FREIRE,
2014). Neste sentido, é importante que os educadores tenham disponibilidade para uma relação
dialógica, a qual favoreça aos educandos a construção do conhecimento em colaboração com o
outro. A perspectiva colaborativa é uma prática de indagar a realidade educativa, incentivando os
educandos a trabalharem conjuntamente na análise e resolução de problemas, compartilhando a
responsabilidade na tomada de decisões. Assim sendo,

a co-laboração, como característica da ação dialógica, que não pode dar-se a
não ser entre sujeitos, ainda que tenham níveis distintos de função, portanto,
de responsabilidade, somente pode realizar-se na comunicação. O diálogo,
que é sempre comunicação, funda a co-laboração (FREIRE, 2014, p.228).

A co-laboração é referida por Freire (2014) em oposição à conquista, à dominação, visto que
educadores e educandos com suas histórias, trajetórias e memórias encontram-se na sala de aula
para a transformação do mundo por meio do diálogo.

Quanto à Teoria Histórico-Crítica, teoria criada por Dermeval Saviani (2011), é orientada para a
dimensão sociohistórica, fundada na articulação da educação com o movimento da sociedade e sua
historicidade. Situa a educação como processo de trabalho, já que, trata-se de uma atividade humana
que se adequa a finalidades, chamando a atenção para a necessidade de reorganização do trabalho
educativo.
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O trabalho educativo está colocado como o ato que tem a função de produzir em cada sujeito, a
humanidade produzida histórica e coletivamente pelos homens. A partir desta perspectiva, entende
que o objeto da educação se refere, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam
ser apropriados pelos sujeitos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, por outro lado
e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo (SAVIANI,
2011).

Nesse sentido, o papel da escola como institucionalização do pedagógico é propiciar as condições
necessárias para a socialização do saber sistematizado historicamente e construído pelo homem
estimulando a atividade e a iniciativa do educador, favorecendo o diálogo dos educandos entre si,
com o educador e com a cultura.

O conhecimento, nesta abordagem teórica, é construído na interação sujeito objeto, a partir de ações
socialmente mediadas. Compreende que o educador e os educandos se unem na busca de meios
colaborativos para encontrar esclarecimentos, a partir da interrogação, dúvida, questionamentos,
contraposições, reflexões em conjunto. A problematização se dá na apropriação de conteúdos
cognitivos que serão compartilhados para promover a busca de respostas científicas e de ordem
cultural, em relação a uma visão crítica da realidade (SAVIANI, 2011).

Diante do exposto, considera-se esta teoria um marco para a educação brasileira na
contemporaneidade. Tanto por firmar a natureza da educação como trabalho não material que
contribui para construção da humanização dos homens e ao trazer sua especificidade na viabilização
desta construção, quanto por fazer avançar nas discussões entre a potencialidade técnica e o
compromisso político na educação, superando polarizações na defesa de uma educação que alcance
o que está posto apenas como horizonte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, conclui-se que o desenvolvimento de uma cultura de colaboração é um desafio ainda a se
vencer nas instituições de ensino. Vive-se, atualmente, numa época na qual as práticas escolares
centradas em um ensino transmissivo não atendem mais as necessidades da sociedade
contemporânea.

A contemporaneidade, face às transformações aceleradas, exige que o processo educativo contemple
a diversidade; a complexidade social; pensamento reflexivo e crítico; comunicação; resolução de
problemas; inovação; criatividade; comunicação e a aprendizagem colaborativa, objetivando à
formação crítica dos cidadãos.

Dessa forma, parece urgente a necessidade de as escolas, nas quais ainda se percebem reflexos de
métodos tradicionais de ensino, fomentarem em seus espaços a prática do trabalho colaborativo na
análise e resolução de problemas, compartilhando a responsabilidade na tomada de decisões e
disseminando atitudes que fomente o desenvolvimento profissional dos educadores, coordenadores
pedagógicos, gestores e o fortalecimento da autonomia dos educandos, situando-os como sujeitos
capazes de transformar-se e de transformar suas realidades, coletivamente.

Para tanto, ressalta-se que as novas tecnologias, tais como as TDV e os Softwares Livres, podem ser
fortes aliados da escola na conquista de tais objetivos, pois, estimulam a interação entre os sujeitos, a
construção colaborativa de conhecimentos, a troca de experiências e saberes, por intermédio de um
espaço virtual. Não obstante, impulsiona o trabalho docente a partir de uma concepção mediadora no
processo de ensino e aprendizagem, corroborando para a transformação da escola e,
especificamente, da sala de aula, em um espaço de aprendizagem mais dialógico, interativo, reflexivo,
colaborativo, criativo e crítico.
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Sendo assim, mais do que caminhos novos, a proposta pedagógica da aprendizagem colaborativa
exige, por parte dos gestores escolares, coordenadores pedagógicos e educadores, um
posicionamento político e pedagógico claro a favor do desenvolvimento de uma cultura de
colaboração no contexto escolar, tanto para aprender a colaborar quanto para colaborar para
aprender.
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[iv] Pensar coletivamente é conhecer e valorizar o outro em sua inteligência e na diversidade dos
saberes; é “aprendermos a nos conhecer para pensar juntos” (LÉVY, 2011, p.32).

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/aprendizagem_colaborativa_na_educacao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.15-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


