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Uma Proposta interdisciplinar
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INTRODUÇÃO
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APRENDIZAGEM COLABORATIVA
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APRENDIZAGEM COLABORATIVA

O Modelo de Colaboração 3C (Gerosa, 2005)
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AFETIVIDADE e COGNIÇÃO

 O desenvolvimento intelectual é considerado 

como tendo dois componentes:

 Um cognitivo

 Um afetivo

 O desenvolvimento afetivo ocorre 

paralelamente ao desenvolvimento cognitivo, se 

estruturando nas ações e pelas ações dos 

indivíduos.

 Afetividade representa todos os movimentos 

mentais conscientes e inconscientes não-

racionais, sendo o afeto um elemento 

indiferenciado do domínio da afetividade.

(Piaget, 1966)Jean Piaget
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Sentimentos, Emoções e Razão: o impacto desta 

complexa ligação nas tomadas de decisão individuais e 

coletivas

 As emoções têm função social e papel 

decisivo no processo de interação e 

integração sociais

 As emoções são adaptações singulares 

que integram o mecanismo com o qual os 

organismos regulam sua sobrevivência 

orgânica e social

(Damásio, 2000)

Antônio Damásio
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Sentimentos, Emoções e Razão: o impacto desta 

complexa ligação nas tomadas de decisão individuais e 

coletivas

Segundo Damásio (2000), a emoção 

desencadeia por determinado estímulo dá 

origem a “programa de ações”, diferentes 

conforme o tipo de emoção, que provocam 

alterações no rosto, no corpo ou no sistema 

endócrino (estratégias ativas). O corar de 

um rosto, a tensão muscular, o aumento do 

ritmo cardíaco, ou o aumento da secreção 

de determinado hormônio são exemplos 

dessas alterações fisiológicas
Antônio Damásio
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Sentimentos, Emoções e Razão: o impacto desta 

complexa ligação nas tomadas de decisão individuais e 

coletivas

TIPOS DE EMOÇÕES (Damásio, 2000)

1. De fundo: emoções mais vagas, como o 

entusiasmo e o desencorajamento

2. Primárias: mais pontuais, como a 

tristeza, o medo, a raiva ou a alegria

3. Sociais: resultantes de um contexto 

sociocultural – como a empatia, a 

compaixão, a vergonha ou o orgulho
Antônio Damásio
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Expressões faciais de emoções, considerando a 

abordagem de Antônio Damásio

 Entusiasmo
 Tristeza
 Medo
 Raiva
 Alegria
 Empatia
 Compaixão
 Vergonha
 Orgulho
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MODELO ORGANIZACIONAL

Normas

Funcional

Interação
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MODELO ORGANIZACIONAL



MODELO ARQUITETURAL FUNCIONAL
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RESULTADOS ESPERADOS

 Consideração da afetividade no processo de ensino 

e aprendizagem

 Potenciação da aprendizagem colaborativa pelo 

mapeamento de aspectos afetivos positivos do 

indivíduo

 Melhorar as intervenções pedagógicas do professor 

em processos de aprendizagem colaborativa

 Modelagem e implementação computacionalmente 

do mapeamento dos aspectos afetivos positivos do 

indivíduo para a aprendizagem colaborativa

 Avanço do Estado da Arte em mensuração e 

inferências de aspectos afetivos positivos do indivíduo 

para a aprendizagem colaborativa



16

REFERÊNCIAS

 DAMÁSIO, A. R. O mistério da consciência: do corpo 

e das emoções ao conhecimento de si. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000, p. 474.

 GEROSA, Marco Aurélio et al... Suporte à 

Percepção em Ambientes de Aprendizagem 

Colaborativa, Laboratório de Engenharia de Software 

(LES), PUC-RIO, 2005.

 PIAGET, Jean. A psicologia, as relações 

interdisciplinares e o sistema das ciências. Boletim de 

Psicologia, 1966.

Fonte das imagens: Google Imagens



17

E-mail´s:

cicero@dec.uema.br

cicero.uema@gmail.com


