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[Stahl (2006); Behar (2009); Moran (2010); 
Coll e Monereo (2013)]



Foco da Aprendizagem 
Colaborativa

Noção de 
GrupoGrupo



O que é Aprendizagem Colaborativa?

Uma estratégia de ensino e aprendizagem na 
qual grupos pequenos, cada um com estudantes 
de níveis diferentes de habilidades, usam uma 
variedade de atividades de aprendizagem para 
melhorar a compreensão de um assunto, onde melhorar a compreensão de um assunto, onde 
cada indivíduo no grupo é responsável não 
somente por aprender o que está sendo 
ensinado, mas também por ajudar o seu colega, 
criando uma atmosfera de realização. 

(Balkcom, 1992; Roschelle e Teasley, 1995)
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Características de uma proposta de 
Aprendizagem Colaborativa

Possibilitar a maximização 
dos talentos dos seus 

integrantes

Favorecer um maior Favorecer um maior 
número de diferentes 
visões nos momentos 

decisórios

Ajudar seus membros a Ajudar seus membros a 
adquirirem novas habilidades, 

Ajudar algumas pessoas a Ajudar algumas pessoas a 
destacarem, o que, muitas 
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adquirirem novas habilidades, 
sejam elas operacionais ou 

interativas

destacarem, o que, muitas 
vezes, não seria possível 

individualmente

Promover a construção coletiva do conhecimento, que emerge 
da troca entre pares, das atividades práticas dos alunos, de 

suas reflexões, de seus debates e questionamentos

Estimular processos de 
expressão e comunicação [Castilho (1999); Torres (2004)]



O campo CSCL

 Ramo das ciências da aprendizagem que 
busca estudar como os indivíduos podem 
aprender em grupo com auxílio do 
computador.

 Paradigma que pressupõe-se que alunos  Paradigma que pressupõe-se que alunos 
trabalhem em grupos, compartilhando 
conhecimento e ajudando uns aos outros na 
resolução de dúvidas e problemas que são 
comuns no processo de ensino e 
aprendizagem.  

(Stahl et al., 2006; Felix e Tedesco, 2006)
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Motivação

Demandas de investigações do campo CSCL

De que forma as pessoas poderiam 
aprender em grupo com auxílio das 

ferramentas computacionais?

Qual seria a mais adequada 
representação dos alunos que 
promovesse a aprendizagem 

colaborativa?

(Stahl et al., 2006)
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colaborativa?

Qual seria a melhor distribuição dos 
alunos em grupos, de forma a 
potencializar a aprendizagem 

colaborativa?

Como modelar e implementar 
computacionalmente tal abordagem?


