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RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo, de natureza qualitativa, sobre o processo de
aprendizagem colaborativa na ótica de tutores que atuam na educação a distância. O trabalho
apresenta uma revisão conceitual sobre a aprendizagem colaborativa, suas características e a
sua diferenciação em relação à aprendizagem cooperativa. Os resultados apontam para certo
conhecimento sobre o conceito e as características da aprendizagem colaborativa, no entanto,
tal compreensão parece estar num nível de pouca sistematização, resguardando um sinônimo
com os trabalhos em grupo. Além disso, os dados sugerem divergência entre o que as
instituições propõem e o que, efetivamente, conseguem pôr em prática para viabilizar este
tipo de aprendizagem.
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RESUMEN

En este trabajo se presenta un estudio de carácter cualitativo, sobre el proceso de aprendizaje
colaborativo en la perspectiva de los tutores que trabajan en la educación a distancia. El
artículo presenta una revisión conceptual de aprendizaje colaborativo, sus características y su
diferenciación del aprendizaje cooperativo. Los resultados indican un cierto conocimiento del
concepto y características del aprendizaje colaborativo, sin embargo, que el entendimiento
parece ser un bajo nivel de sistematización, protegiendo sinónimo de trabajo en grupo.
Además, los datos sugieren que la divergencia entre lo que las instituciones ofrecen y lo que
efectivamente se pueden implementar para hacer este tipo de aprendizaje.
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Introdução

Não é raro encontramos a palavra aprendizagem acompanhada dos complementos
“significativa” e “colaborativa”, contudo, em muitos casos, tais termos são empregados de
maneira genérica, sem levar em consideração todo o constructo teórico e metodológico
inerente a eles. Considerando isto, decidiu-se investigar, especialmente, acerca da
aprendizagem colaborativa, no campo específico da Educação a Distância (EaD).

As reflexões apresentadas são oriundas de uma pesquisa realizada durante o curso de
mestrado em Educação, a qual discutiu a docência dos professores-tutores considerando a
mediação da aprendizagem colaborativa, tão propagada nas propostas de cursos oferecidos
nesta modalidade de ensino. Pretende-se, portanto, evidenciar como o conceito de
aprendizagem colaborativa foi construído pelos professores-tutores e como este tipo de
aprendizagem tem efetivo espaço no desenvolvimento das atividades pedagógicas.

O texto encontra-se organizado em quatro partes. Na primeira são apresentados os aportes
teóricos e metodológicos relacionados à aprendizagem colaborativa. A segunda parte traz
elementos explicativos sobre o percurso metodológico. Os resultados e a sua discussão é feita
na terceira parte do texto. Na quarta parte são propostos alguns encaminhamentos e
considerações a partir dos resultados apresentados.

Da aprendizagem colaborativa – aspectos teórico-metodológicos

O processo ensino-aprendizagem, fundamentado nas teorias de cunho interacionista,
pressupõe que a construção do conhecimento ocorre por meio de situações em que os
estudantes – apoiados pelos professores – interagem, estabelecem diálogos, negociam
opiniões e estabelecem consensos, a partir de um planejamento que articule, de forma
coerente, os objetivos, os conteúdos, a metodologia e a avaliação... um convite ao trabalho
coletivo, colaborativo.

A aprendizagem desassocia-se da memorização de conceitos, fórmulas e fatos. Ela passa a ter
sentido quando é construída na interação com o diferente, nas situações de conflito em que se
precisa negociar com pares para resolver um problema, realizar uma atividade ou concretizar
objetivos comuns.

As metodologias inovadoras – dentre as quais se pode destacar a a aprendizagem
colaborativa e cooperativa – contêm um potencial ativo para impulsionar uma aprendizagem
mais ativa, isto é, voltada para o estímulo “ao pensamento crítico; ao desenvolvimento de
capacidades de interação, negociação de informações e resolução de problemas; ao
desenvolvimento da capacidade de auto-regulação do processo de ensino-aprendizagem.”
(TORRES; IRALA, 2007, p. 65).

Tanto a aprendizagem colaborativa quanto a cooperativa não são práticas recentes. Há pelo
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menos três séculos, os trabalhos em grupos têm sido enfatizados como fundamentais para a
preparação dos estudantes, inclusive para o desempenho das atividades profissionais
(TORRES; IRALA, 2007; COLLAZOS; MENDONZA, 2006). Mesmo não sendo uma estratégia
pedagógica recente, como objeto de investigação, a aprendizagem colaborativa vem
ganhando destaque há algum tempo (COLLAZOS; MENDONZA, 2006).

Considerados uma espécie de tradição pedagógica, os trabalhos em grupos não se restringem
apenas ao ensino presencial. O desenvolvimento de atividades em grupo tem espaço
garantido no ensino a distância e vem sendo concretizado através da adoção de estratégias de
aprendizagem colaborativa e cooperativa. Talvez, nesta modalidade de ensino sejam até
vistos como uma forma de minimizar o impacto da escassez de encontros presenciais.

• Aproximação ao conceito de aprendizagem colaborativa

O termo Aprendizagem Colaborativa (AC) tem sido empregado para caracterizar um processo
de ensino-aprendizagem, envolvendo trabalho em grupos, com o objetivo de construir
conhecimentos através da socialização de conhecimentos, mediados por um indivíduo mais
experiente, neste caso, o docente.

No âmbito da educação a distância, a mediação fica ao encargo dos tutores e viabiliza-se
através de ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas, tais como fóruns, chats e
videoconferências e/ou web conferências. Estas ferramentas proporcionam o espaço
necessário à construção de aprendizagens colaborativas, pois permitem que os diversos
participantes (tanto estudantes quanto tutores e/ou professores) interajam, troquem opiniões,
compartilhem e estabeleçam os consensos pertinentes ao processo.

A teorização apresentada sobre aprendizagem colaborativa, apesar de não ser específica da
modalidade de ensino a distância via Internet, tem sido incorporada pela mesma como forma
de garantir o processo de interação dos participantes na construção do conhecimento, o que
torna o contexto da EaD um pouco mais próximo do significado do ensino presencial, e, de
algum modo, minimiza os impactos do lapso formado entre o modelo de ensino presencial e a
os modelos de educação a distância via Internet, em franco crescimento.

Para Henri & Lundgren-Cayrol (1998) a AC estrutura-se em diferentes correntes teóricas, as
quais trazem aportes teóricos que se complementam para a sua consolidação.

L’apprentissage collaboratif puise sés assises à differentes sources. Le
constructivisme, issu des théories psychocognitives de l’apprentissage,
inspire les valeurs et les principes qui le régissent. La théorie de la
flexibilité cognitive, le concept de cognition répartie et l’andragogic
fournissent des apports théoriques complémentaires que éclairent son
fonctionnement. (HENRI; LUNDGREN-CAYROL, 1998, p. 13).

Henri & Lundgren-Cayrol (1998), especificam os fundamentos oriundos das correntes teóricas
para a aprendizagem colaborativa, tendo como elemento balizador um tipo de conhecimento
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produzido a partir de bases diferentes das que vemos comumente nos processos
educacionais.

La philosophie constructiviste, à qui certains accordent à tort valeur de
théorie ou de stratégie d’apprentissage, propose una conception la
connaissance que fait de l’apprentissage un acte de collaboration. Les
théories psychocognitives et sociocognitives de leur côte tentent
d’expliquer comment or apprend ; elles décrivent les méchanismes
mentaux et les conditions sociales de l’apprentissage. [...] Le concept de
cognition répartie, utile à la conception des démarches collaboratives,
propose d’exploiter la diversité des cognitions présentes dans les groupe
et dans l’ennvironnement. [...] (HENRI; LUNDGREN-CAYROL, 1998, p.
13).

Para além dos autores supracitados, nos estudos sobre a aprendizagem colaborativa,
destacam-se os trabalhos de Dillenbourg e seus colaboradores.

Para Dillenbourg (1999), conceituar a aprendizagem colaborativa não é simples porque há
uma diversidade de usos desse termo tanto no campo acadêmico quanto em outros campos,
não existindo consenso nem mesmo entre os pesquisadores do seu grupo de trabalho.

São duas as grandes preocupações de Dillenbourg (1999) e de seus colaboradores acerca
desse conceito: a primeira é a excessiva generalização com o qual a “colaboração” vem sendo
utilizada – não há muita preocupação em definir com clareza quais são as condições mínimas
para que uma situação de aprendizagem seja caracterizada como colaborativa; a segunda, a
articulação das contribuições dos diversos autores, pois expressam ideias muito divergentes
sobre o termo.

Conforme Dillenbourg (1999), mesmo que de forma ainda insatisfatória, a aprendizagem
colaborativa pode ser definida como “[…] it is a situation in which two or more people learn or
attempt to learn something together” (p. 1). O autor complementa afirmando que cada um
dos elementos da definição pode ser interpretado de formas diferenciadas. No entanto,
permanece o fundamento: aprendizagem colaborativa implica interação entre grupos de
pessoas, presencialmente ou não, com o intuito de aprenderem algo juntas.

Cada elemento desta definição pode ser interpretada de diferentes maneiras:

- "Each element of this definition can be interpreted in different ways:

- "two or more" may be interpreted as a pair, a small group (3-5
subjects), a class (20-30 subjects), a community (a few hundreds or
thousands of people), a society (several thousands or millions of
people)... and all intermediate levels.

- "learn something" may be interpreted as "follow a course", "study
course material", "perform learning activities such as problem solving",
"learn from lifelong work practice” (p. 1-2)
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É importante destacar que, conforme Dillenbourg (1999) e Dillenbourg et al. (1996), apesar
de a aprendizagem colaborativa estabelecer-se por meio da interação em grupos, o modo
como as teorias sobre este tipo de aprendizagem organizam-se tem mudado o seu escopo de
análise, tendo em vista que a interação em grupos vai além do mero enriquecimento das
capacidades individuais, as pesquisas na área, que antes se voltavam para o controle das
variáveis (tamanho e características do grupo, tipo de atividade, recursos de interação, dentre
outros), passaram a investigar o papel de cada uma das variáveis na interação mediada entre
os participantes. A análise direciona-se ao processo em si – com toda sua complexidade
oriunda do imbricamento das variáveis – e impulsiona a elaboração de novos métodos para
analisar e modelar as interações.

• Diferenciando aprendizagem colaborativa e cooperativa

Com certa frequência os termos aprendizagem colaborativa e aprendizagem cooperativa são
tratados como sinônimos. Contudo, para esta pesquisa, os termos são considerados distintos,
tendo em vista que o planejamento didático e mediacional diferem em cada uma das
abordagens.

Para explicar a diferenciação entre tipos de aprendizagem, destacam-se seguintes obras:
Torres et al. (2004), Dillenbourg (1999), Dillenbourg et al. (1996), Rochelle e Teasley (1995)
e Panitz (1996, 1999), Henri e Lundgren-Cayrol (1998).

Conforme Dillenbourg (1999), mesmo com a habitual falta de diferenciação entre
aprendizagem colaborativa e cooperativa, é possível conceber uma distinção, porque “[...] Na
cooperação, os parceiros repartem o trabalho, resolvem subtarefas individualmente e depois
montam os resultados parciais para a saída final. Em colaboração, os parceiros fazem o
trabalho ‘juntos’ [...]” (p. 8).

Seguindo a mesma linha de análise, Panitz (1996, 1999) também reconhece diferentes graus
de estruturação das atividades em ambos os tipos de aprendizagem. Diante desta
diferenciação, ele considera que aprendizagem colaborativa é mais vantajosa, pois se podem
desenvolver processos de aprendizagem mais efetivos, que vão além daqueles necessários a
um mero trabalho em grupo.

O cerne da diferença entre estes dois tipos de aprendizagem não é exatamente a divisão das
tarefas/atividades, mas, especialmente, a natureza desta divisão. Na aprendizagem
cooperativa há uma divisão em partes independentes (hierarquia); na aprendizagem
colaborativa, os processos cognitivos podem ser distribuídos em camadas entrelaçadas
(heterarquia) (DILLENBOURG et al., 1996).

No processo de cooperação, a coordenação das ações ocorre para a montagem dos resultados
parciais (DILLENBOURG et al., 1996). Já a colaboração implica o desenvolvimento de uma
atividade coordenada síncrona, resultante de um esforço contínuo de construir e manter uma
concepção compartilhada do problema (ROCHELLE; TEASLEY, 1995).

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_apropriacao_dos_aspectos_teoricometodologicos_da_aprendizagem_c.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Para Henri e Lundgren-Cayrol (1998) o âmago da diferença entre os dois processos está na
relação entre a autonomia e o controle da aprendizagem, porque a aprendizagem colaborativa
requer um maior grau de autonomia por parte do próprio estudante e um menor grau de
controle deste processo por terceiros; na aprendizagem cooperativa ocorre exatamente o
contrário. Nesse sentido, as contribuições de Torres et al. (2005) e Laranjeira (2010)
corroboram tal afirmação.

Torres et al. (2004) focalizam mais precisamente o tipo de intervenção docente como
elemento distintivo:

a cooperação apresenta-se como um conjunto de técnicas e processos
que grupos de indivíduos aplicam para a concretização de um objetivo
final ou a realização de uma tarefa específica. É um processo mais
direcionado do que o processo de colaboração e mais controlado pelo
professor. Portanto, pode-se afirmar, de maneira geral, que o processo
de cooperação é mais centrado no professor e controlado por ele,
enquanto que na colaboração o aluno possui um papel mais ativo
(TORRES et al., 2004, p. 4).

As afirmações de Torres et al. (2004) estão fundamentadas em Panitz (1996). Este autor é
enfático ao dizer que o papel do professor diverge radicalmente nas duas abordagens. Na
perspectiva colaborativa, o professor assume o papel de mediador, orientando quando
necessário, acompanhando o processo, conduzindo o estudante a responsabilizar-se mais com
a sua aprendizagem.

Assim como Torres et al. (2004), Laranjeira (2010) também apresenta argumentos para
justificar a diferença entre os termos em debate, pelo grau de estruturação do processo
ensino-aprendizagem, o qual mantém relação com o modelo pedagógico adotado pela
instituição de ensino:

[...] el aprendizaje cooperativo es um modo de aprendizaje altamente
estructurado por el profesor (teacher-centred), mientras que en el
aprendizaje colaborativo, la responsabilidad del proceso de aprendizaje
recae principalmente em el aprendiz (learner-centred). Em el
aprendizaje cooperativo es el profesor quien diseña, planifica y reparte
las tareas, manteniendo casi por completo el control del proceso de
aprendizaje, mientras que, em el aprendizaje colaborativo, son los
alumnos quienes toman las decisiones concernientes a su propio
aprendizaje”. (p. 46).

Na medida em que o professor vai deixando de ser o detentor de conhecimentos e também
passa a ser um aprendiz, os estudantes são desafiados a desenvolver conhecimentos mais
sofisticados – através de questionamentos e indagações – para trabalhar em grupo, quando
empreendem atividades com foco na aprendizagem colaborativa. Por outro lado, a
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aprendizagem cooperativa seria a estratégia mais adequada para a apropriação dos
conhecimentos fundamentais (CORREA, 2000). Em suma, quanto mais situações de
aprendizagem colaborativa os estudantes vivenciam, mais sofisticados são os conhecimentos
construídos.

• Características da aprendizagem colaborativa

Laranjeira (2010) recomenda cinco características através das quais é possível reconhecer a
AC. São elas: participação; habilidades sociais; destrezas conversacionais para a
aprendizagem ativa; análise da atuação e processo de grupo; interação promotora.
Acrescenta-se que as características apresentadas pela autora dependem diretamente de
processos cognitivos (operações mentais e funções cognitivas) requeridos para a construção
do conhecimento.

A participação deve ser almejada, pois aumenta a possibilidade de aprendizagem de todos
os envolvidos. É importante realçar que todos os membros devem ter iguais possibilidades de
contribuir para a consecução dos objetivos partilhados, o que sugere que as discussões não
sejam monopolizadas por alguns integrantes.

Laranjeira (2010) destaca que o uso das habilidades sociais é percebido à medida que os
estudantes discutem sobre a compreensão compartilhada de significados, questionam as
contribuições e sugestões, de forma a enriquecer a qualidade do que está sendo construído.

As destrezas conversacionais implicadas na aprendizagem ativa relacionam-se com a
conversação entre os membros do grupo, a fim de pedir ajuda, buscar conselhos e oferecer
retroalimentação para subsidiar a continuidade do processo, inclusive retomando até as fases
mais iniciais do trabalho, caso seja necessário. Neste contexto também se insere o que
Laranjeira (2010) denomina de conflito criativo, que consiste na discussão das diversas
contribuições e sugestões do grupo e na construção de intervenções que promovam o avanço
nas discussões.

Este último ponto, de algum modo, vai impulsionar o surgimento de um líder para coordenar
as intervenções, ainda que, inicialmente, não existam relações hierárquicas definidas. É
preciso que o professor/tutor acompanhe o processo de interação, verificando de que modo a
liderança está atuando, evitando que as decisões passem a ser unilaterais em vez de serem
conseguidas através de consensos.

Outro aspecto relevante é a análise da atuação e do processo do grupo, porque o grupo
precisa passar, constantemente, por momentos de avaliação e autoavaliação com vistas a
identificar pontos frágeis e potencialidades em si mesmo e em cada um dos indivíduos. A
mediação do professor/tutor também é fundamental para orientar o processo avaliativo,
tornando-o um momento produtivo em vez de uma inquisição em torno dos pontos de
dificuldade e dos indivíduos que, porventura, estejam atrapalhando o bom andamento dos
trabalhos.
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Por fim, deve ser alvo constante de monitoramento a interação promotora, para que a
dimensão da coletividade seja mantida, isto é, os estudantes precisam se apropriar da ideia
de que a construção de conhecimentos de forma colaborativa implica objetivos que só podem
ser alcançados conjuntamente. Destarte, a forma tradicional de trabalho em grupos, seja com
um dos integrantes monopolizando o trabalho, seja com a divisão de tarefas, descaracteriza
um grupo de trabalho colaborativo.

Henri e Lundgren-Cayrol (1998) apontam outras características para a aprendizagem
colaborativa, complementando as destacadas por Laranjeira (2010).

L’exploration des connaissanses d’un domaine pour en dégager la
structure plutôt que l’assimilation d’un contenu dont les composantes et
la structure sont imposées;

La réalisation de l’apprentissage das des situations réeles, authentiques;

La participation active et soutenue de l’apprenant à des interactions de
groupe;

Le dévellopment progressif de son autonomie et de sa capacité
d’interagir de manière efficace;

Le développment de compétences de haut niveau: analyse, synthèse,
résolution de problème et évaluation;

La mise en oeuvre de stratégies cognitives et métacognitives efficaes
pour exploiter les ressources de cognition disponibles;

L’engagement envers le groupe et le partage d’un but commun;

Le support mutuel entre apprenants;

La synergie du groupe pour l’élaboration des conaissances complexes par
la discussion et la négociation du sens. (p. 24)

Aspectos metodológicos

Para orientar o trajeto teórico-metodológico da pesquisa foi escolhida a Teoria das
Representações Sociais, com ênfase para a abordagem das três fases propostas pela Escola
de Genebra, por considerar que a percepção incorpora elementos construídos e interiorizados
nas práticas sociais, isto é, elementos da cultura dos grupos interferem na construção de
mapas mentais e representações, os quais se imbricam com as formas de percepções
individuais e coletivas. Desse modo, considerando a própria natureza do objeto de estudo, a
pesquisa tem um caráter qualitativo, uma vez que possibilita a revelação dos processos
sociais pouco conhecidos – em relação a determinados grupos – e fomenta a construção de
abordagens, conceitos e categorias, no decorrer da pesquisa (MINAYO, 2010).
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Reitera-se que a percepção, nesta pesquisa, é entendida como um constructo intelectual
influenciado pela ancoragem de Representações Sociais (RS), em seus esquemas mentais, os
quais são utilizados pelos indivíduos – de forma não volitiva, já que se trata de um processo
simbólico – para perceberem o mundo e posicionarem-se individual e/ou coletivamente.

Para coleta e produção de dados, foi utilizado um questionário – construído e publicado com o
apoio da ferramenta colaborativa “Form”, pertencente ao Google Drive. Optou-se por esta
ferramenta devido à facilidade de customização das questões, com opções de múltipla
escolha, caixas de seleção, respostas curtas e longas.

A análise e a discussão dos dados contemplou a técnica da triangulação de dados porque ela
favorece a integração de dados oriundos de diferentes fontes, para ampliar o entendimento
acerca do objeto estudado, sem perder de vista os elementos do contexto
sócio-histórico-cultural no qual está inserido, agregando-os aos aspectos subjetivos dos
sujeitos.

Alguns resultados e possíveis interpretações

Durante o período de realização da pesquisa, 67 (sessenta e sete) tutores de diferentes
instituições brasileiras responderam ao questionário. Destacando-se os aspectos que se
vinculam diretamente com a aprendizagem colaborativa, seguem os resultados apresentados
a seguir.

Considerando o planejamento pedagógico dos cursos a percepção dos tutores não apresenta
muitos pontos de dissenso, uma vez que a maioria indica os elementos relacionados à
metodologia e ao tipo de atividades, como “importantes” e “muito importantes”, sugerindo
que as instituições priorizam o marco interacionista como concepção epistemológica da
aprendizagem.

No que se refere ao tipo de atividade priorizado no planejamento, há que se observar alguns
pontos importantes. A análise de situações-problema, os estudos de caso, os chats, os fóruns
temáticos e as atividades em grupo são as atividades mais propensas para a realização da
mediação da aprendizagem colaborativa, pressupondo que a instituição adere ao marco
explicativo interacionista para estruturar seus trabalhos. Consolidando as percepções dos
tutores, em relação a estes itens, a maioria do grupo converge para os indicadores
importante e muito importante, havendo uma variação que vai de 61,2%, para a
realização de chats até 70,2%, para a análise de situações-problema.

Destaca-se o fato de a realização de atividades individuais ser considerada como importante
e muito importante por 94% dos tutores, o que pode revelar uma preocupação em avaliar o
estudante individualmente e não somente em atividades grupais, inclusive podendo servir de
feedback para os professores e tutores reorientarem o planejamento e as intervenções,
especialmente nas situações em que o tutor pode efetivamente desempenhar suas atividades
docentes, propondo alterações no planejamento e implementando mudanças na metodologia
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e na avaliação.

Conforme a percepção da maioria dos tutores (58,2%), o uso de questionários ainda é
importante. Como é uma atividade fechada e, portanto mais diretiva, entende-se que o
questionário presta-se mais à verificação da apreensão de conteúdos do que ao processo de
aprendizagem – desde a perspectiva da construção de conhecimentos e não apenas da
memorização de informações.

Por outro lado, dentre os 76,6% que afirmaram, simultaneamente, que a mediação
pedagógica e a aprendizagem colaborativa são importantes e/ou muito importantes,
consideraram o uso dos questionários importante e/ou muito importante, demonstrando
que o questionário também tem espaço nos cursos planejados sob a influenciada abordagem
interacionista. Para o futuro seria adequado investigar em quais circunstâncias os
questionários são utilizados, como são elaborados e como são utilizados os resultados
provenientes da sua aplicação.

No que diz respeito à aprendizagem colaborativa, existe uma concordância sobre a sua
importância. A maioria das percepções converge para os indicadores importante e muito
importante, havendo algumas variações nas seguintes características: buscar consensos,
demonstrar concordância, fazer inferências e suposições, buscar contraexemplos e exceções,
que obtiveram quantidade significativa de avaliações nos indicadores nada importante e
pouco importante.

É possível que a natureza dessa variação deva-se a uma compreensão da aprendizagem
colaborativa como um conceito mais amplo, ficando restrito à ideia de trabalho em grupo.

Em relação à mediação da mediação da aprendizagem colaborativa, há consenso de que é
importante fazê-la, demonstrando uma compreensão de que o processo de aprendizagem não
acontece de forma aleatória, mas depende de uma ação intencional e planejada. Supõe-se
que a tomada de posições semelhantes está ancorada em uma realidade simbólica coletiva,
que leva a uma relação entre os grupos e as experiências sociais vivenciadas (DOISE, 2002).

Considerações

A pesquisa apontou que existe uma compreensão do conceito e da importância da
aprendizagem colaborativa. Contudo, a apropriação conceitual parece voltar-se para uma
visão mais ampla do uso dos trabalhos em grupo, sem uma compreensão ampla sobre o
arcabouço cognitivo demandado por este processo de aprendizagem, tampouco da sua real
importância para o desenvolvimento de aprendizagens futuras.

Seria válido que as instituições, para além dos discursos presentes em suas políticas e
projetos, pudessem investir na formação docente para um trabalho sério e comprometido com
a aprendizagem colaborativa, tendo em vista o enriquecimento dos estudantes.
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