
Universidade Aberta. Departamento de Educação e Ensino a Distância�
“Itinerários de @prendizagem Colaborativa / Cooperativa em Contexto Online”  

Sofia Malheiro da Silva 
Capítulo 3 

 

  
Página 86 

 

  

Na sequência do que ficou referido anteriormente, parece-nos ser o conceito de 

cooperação mais complexo do que o de interacção e colaboração, pois, o primeiro, para 

além de pressupor ambos, requer relações de respeito mútuo, não hierárquicas entre os 

envolvidos, uma postura de tolerância e convivência com as diferenças num processo de 

negociação constante, mas, também, objectivos e actividades / acções conjuntas, 

coordenadas e comuns. Em seguida, passaremos a analisar separadamente os dois 

conceitos, de forma a melhor entendê-los. 

 

3.3.1�–��a�encruzilhada�da�Aprendizagem�Cooperativa�

A aprendizagem�cooperativa desvendou, pacientemente, as filiações e juntou as teias 

de homens e mulheres que marcaram a Pedagogia e a Psicologia, sobretudo, durante os 

séculos XIX e XX, criando, assim, um passado, do qual se fez, legitimamente, herdeira. 

A aprendizagem�cooperativa pode ser definida como uma aproximação estruturada e 

metódica que, por um lado, define o encaminhamento educacional dos aprendentes e, 

por outro lado, determina as técnicas de ensino utilizadas. Assim, os estudantes 

caminham, em pequenos grupos, na procura de aprendizagens de níveis de cognição 

variados, sendo o professor o elemento que fornece as indicações para favorecer a 

cooperação e a interdependência entre os grupos (Legendre, 1993). 

Do ponto de vista cronológico, Johnson, Johnson, & Holubec (1998), sistematizaram 

a história�da�aprendizagem�cooperativa, realçando os momentos e identidades que se 

sintetizamos na Tabela�3.3. 
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Tabela�3.3�–�História�da�Aprendizagem�Cooperativa30 

Década� Ano� Acontecimento�

Início de 1900 • Influência dos pensamentos de John Dewey, Kurt Lewin, Jean 
Piaget, Lev Vygotsky 

Década de 60 

1960 

• Stuart Cook – Investigação sobre cooperação 
• Madsen (Kagan) – Investigação sobre cooperação e competição nas 

crianças 
• Bruner, Schuman – Movimento da aprendizagem pela Descoberta 
• B.F. Skinner – Aprendizagem programada, modificação do 

comportamento. 

1962 

• Morton Deutsch – Simpósio de Nebraska “Cooperação, Confiança e 
Conflito”. 

• Robert Blake & Jane Mouton – Investigação na Competição inter-
grupal. 

1966 • David Johnson (Univ. Minnesota) – Inicia o treino de professores na 
aprendizagem cooperativa 

1969 • Roger Johnson – Junta-se a David  Johnson na Univ. Minnesota 

Década de 70 

1970 • David Johnson – Psicologia Social da Educação 

1973 • David DeVries & Keith Edwards – Abordagem com jogos 
instrutivos combinados à  competição inter-grupal. 

1974 / 75 

• David Johnson & Roger Johnson – Revista de investigação sobre 
cooperação e competição 

• David Johnson & Roger Johnson – Aprender  em conjunto e sozinho 
• David Johnson & Roger Johnson – Círculos de Aprendizagem 

1975 

• Symposium Annual na APA (David DeVries & Keith Edwards, 
David Johnson & Roger Johnson, Stuart Cook, Elliot Aronson, 
Elizabeth Cohen, outros). 

• Spencer Kagan – Investigação continuada em cooperação entre 
crianças. 

1976 • Shlomo & Yael Sharan – “Ensino de pequenos grupos” 

1978 

• Elliot Aronson – “Jigsaw” 
• Jornal de Investigação & Desenvolvimento em Educação (nº da 

cooperação) 
• Jeann Gibbs – “Tribos” 

                                                 
30 Adaptado de Johnson, D., Johnson, R. & Holubec, E. (1998). Cooperation�in�the�classroom. Boston: 

Allyn and Bacon. 
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Década� Ano� Acontecimento�

Década de 80 

1981 / 83 
• David Johnson & Roger Johnson – Metaanálise da Investigação 

sobre Cooperação. 
• Slavin – Equipas de Aprendentes e divisões de realização (STAD) 

1985 
• Elizabeth Cohn – “Concebendo o trabalho de grupo” 
• Spencer Kagan – Abordagem das estruturas de desenvolvimento para 

a aprendizagem cooperativa. 
1988 • Slavin – Equipas de jogos – Torneios TGT 

1989 
• David Johnson & Roger Johnson – “Cooperação e Competição – 

Teoria e Investigação” 
• Slavin – Leitura e Composição Cooperativa Integrada (CIRC) 

Década de 90 
1990 

• A Aprendizagem cooperativa ganha popularidade entre os 
educadores. 

• Slavin – Instrucção Assistida de Equipa (TAI) 

1996 • Primeira conferência anual sobre Liderança e aprendizagem 
cooperativa em Minneapolis. 

 

Desde que a aprendizagem cooperativa surgiu na sociedade norte americana, John 

Dewey chamou a atenção para o uso da competência na educação e alertou os 

educadores e professores para a necessidade das escolas se estruturarem de forma a criar 

e dinamizar comunidades democráticas de aprendizagem. 

Com o passar do tempo, estas ideias foram-se desenvolvendo, para dar lugar, na 

actualidade, às teorias sócio-construtivistas sobre a aprendizagem, fomentando a 

importância e o interesse pela colaboração e pela aprendizagem cooperativa. 

A Tabela�3.4 pretende dar uma visão geral, embora simplista, dos fundamentos 

teóricos da aprendizagem cooperativa, na medida em que foi nosso propósito, no âmbito 

deste trabalho, sustentar as suas raízes mais profundas nos constructos histórico-

filosóficos em que este tipo de estratégia está alicerçada Esse desenvolvimento foi 

objecto do sub-capítulo anterior. Contudo, e uma vez que pretendemos desvendar os 

significados e as ambiguidades inerentes aos conceitos “colaboração” e “cooperação”, 

pareceu-nos pertinente reforçar com um “olhar pedagógico” o cenário de 

enquadramento teórico destes conceitos. 
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Tabela�3.4�–�Aprendizagem�Cooperativa�–�Fundamentos�Teóricos�
(adaptado�de�Johnson,�&�Johnson�(1���))�
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A forma como se 
estrutura a 

interdependência 
social dentro de um 
grupo determina a 
interacção entre os 

seus membros. 

Basicamente, estabelecem-se três tipos de dinâmicas interactivas em 
relação às metas do grupo: 
a) Individualista:�Cada estudante procura o seu próprio benefício sem 

ter em conta os outros elementos, na medida em que umas metas 
não influenciam a dos outros. 

b) Competitiva:�O estudante consegue alcançar os seus objectivo se 
ou restantes elementos do grupo não os alcançarem. 

c) Cooperativa:�Cada estudante consegue alcançar os seus objectivos 
se os outros elementos também conseguirem alcançar os seus. Isto é, 
os objectivos são comuns. 
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As capacidades 
humanas 

desenvolvem-se 
pela interacção 

social. 

Piaget.� O desenvolvimento 
intelectual é um processo de (re) 
estruturação do conhecimento, 
que leva a que se reorganizem as 
estruturas cognitivas existentes, 
ou que se elaborem outras novas, 
permitindo-se assim incluir mais 
informação. 
�
Escola�de�Genebra.�O núcleo de 
todo o processo ensino – 
aprendizagem é a interacção 
social e que o conhecimento não 
se constrói individualmente, mas 
sim quando interagimos com 
outras pessoas. 

A dinâmica do trabalho cooperativo 
faz com que se produzam múltiplas 
interacções, proporcionando-se um 
número crescente de novas 
estruturas cognitivas que 
conduzirão a um maior progresso 
da aprendizagem. 
 
 
A confrontação de pontos de vista 
moderadamente divergentes acerca 
da mesma tarefa, provoca um 
conflito sócio cognitivo que 
mobiliza as estruturas intelectuais 
existentes e obriga-as a 
restruturarem-se dando lugar ao 
progresso intelectual.�

Vygotsky.�O ser humano é o 
resultado da interacção constante 
entre o indivíduo e o respectivo 
contexto sócio histórico em que 
vive. As funções humanas 
aparecem primeiro no plano 
social e depois é que se 
interiorizam. A zona de 
desenvolvimento proximal é a 
distância entre o nível de 
desenvolvimento real de uma 
criança (determinado pela 
capacidade que evidencia de 
forma individual), e o nível de 
desenvolvimento potencial 
(capacidade demonstrada com 
base na orientação de um adulto 
ou da colaboração com 
indivíduos da mesma faixa etária 
mas mais capacitados). 

A interacção é uma sucessão de 
apoios ou andaimes recíprocos que 
evidenciam uma construção 
conjunta. 
 
 
Além de confrontar pontos de vista, 
o que sucede numa discussão é o 
que não ocorre a um, ocorre a outro 
e isto origina uma construção de um 
raciocínio individual realizado de 
forma conjunta. 

�

 

Segundo Johnson, & Johnson (1999), para trabalhar estratégias cooperativas, devem 

prevalecer, pelo menos, três condições: 
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� os participantes devem sentir-se positivamente interdependentes, de tal maneira 

que tenham responsabilidade pessoal para alcançar as metas propostas para o 

grupo ao qual pertencem; 

� os participantes devem interagir uns com os outros, entre ajudando-se, partilhando 

recursos, fornecendo feedbacks (retroalimentação) e reforços positivos entre si, 

trocando ideias, aceitando críticas construtivas, promovendo um clima de 

segurança e contribuindo para a redução de uma possível ansiedade ou 

desmotivação dos colegas. Na verdade, os grupos heterógeneos têm mostrado 

funcionar melhor nesta condição do que os grupos ditos homogéneos; 

� as destrezas colaborativas e a forma como a dinâmica de grupo se desenvolve 

constituem a terceira condição para a aprendizagem cooperativa. Esta terceira 

premissa é uma das mais complexas e refere-se à necessidade de sensibilizar os 

estudantes no âmbito das competências sociais para colaborar e sentirem-se 

envolvidos nas suas próprias tarefas de grupo. Os estudantes necessitam de 

reflectir continuamente sobre as suas próprias interacções e de avaliar o seu 

próprio trabalho cooperativo. 

O docente que deseje formar um grupo de aprendizagem cooperativa, deverá colocar 

a tónica na forma como os elementos do grupo partilham os objectivos definidos para o 

seu trabalho. A divisão de tarefas no seio de um grupo cooperativo permite ao grupo ser 

mais eficiente no desenvolvimento das suas actividades. Cada estudante, guiado pelo 

professor, deve ter sempre presente, não só o objectivo do grupo, mas também o facto 

de o seu contributo pessoal ser um benefício para o grupo alcançar aquele objectivo. A 

imagem que tem que construir de si próprio, enquanto estudante, é a de uma figura 

necessária, útil e indispensável para que o grupo alcance o seu objectivo. 

A Tabela�3.5 procura sintetizar os elementos básicos constituintes da aprendizagem 

cooperativa. 
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Tabela�3.5�–�Elementos�básicos�da�Aprendizagem�Cooperativa�
(adaptado�de�Johnson,�&�Johnson�(1���)) 

Elemento�Básico� Operacionalização� Fundamentação�para�a�sua�pertinência�

Diversidade 
Membros diversos e 

habilidades 
diferentes 

A diversidade é positiva: diferentes pontos de vista; diferentes maneiras 
de raciocinar e de pensar, diferentes habilidades (escrever, desenhar, 
fazer esquemas, elaborar um mapa conceptual, dominar a informática, a 
internet etc.). O que um não conseguir fazer, pode ser que outro o 
consiga. 

Interdependência 
Positiva 

Converter “eu” 
nos  “outros” 

Todos os membros do grupo pretendem alcançar o mesmo objectivo. 
Cada membro da equipa tem uma dupla responsabilidade: aprender e 
crescer intelectualmente explorando ao máximo as suas capacidades e 
as de todos os elementos da sua equipa. Para facilitar que todos os 
elementos de um grupo assumam que partilham um objectivo, existem 
variáveis facilitadoras que devem ser consideradas: interdependência 
de tarefas, de recursos, celebração de contratos, distribuição de tarefas, 
ambientação, etc. 

Responsabilidade 
Individual 

Não se admitem 
“penduras” 

O propósito dos grupos cooperativos é fazer com que cada um dos seus 
elementos se torne um indivíduo mais forte por si mesmo. A 
responsabilidade individual é a chave que assegura o facto de todos os 
elementos do grupo se sentirem reforçados pelo facto da aprendizagem 
se estabelecer de forma cooperativa. Depois de participar numa 
actividade cooperativa, os elementos que integram o grupo devem 
sentir-se mais confiantes e melhor preparados para realizar tarefas 
similares por si mesmos, individualmente. A responsabilidade 
individual faz com que os elementos de um grupo se apercebam que 
não podem escudar-se no trabalho dos outros elementos. E, como tal, 
os objectivos devem ser avaliados de forma individual e de forma 
grupal. É importante conseguir-se avaliar as capacidades individuais. 

Igualdade de 
oportunidades 

Todos podem 
contribuir em 
igualdade de 
circunstâncias 

É necessário que o professor ajuste (personalize) os critérios do êxito e 
a exigência das tarefas, adequando-as e tornando-as proporcionais às 
necessidades, habilidades, capacidades de cada elemento da equipa. 
Para além disso, deverá ter-se em conta na avaliação não só o produto 
final alcançado como também o processo de aperfeiçoamento e de 
melhoria que eventualmente se tenha verificado. Esta melhora, se 
existente, favorecerá o grupo independentemente do nível considerado 
no ponto de partida. Há que valorizar o que cada estudante consegue, 
tendo em consideração o seu próprio ponto de partida.�

Interacção 
estimulante 

Ajuda mútua e 
satisfação 
partilhada 

Na prática, são as motivações, os ânimos, a ajuda que se dá uns aos 
outros que permitem alcançar a finalidade do objectivo comum; no 
intercâmbio de opiniões, recursos e estratégias; nas observações que se 
fazem uns dos outros para melhorar o rendimento, no esforço que se 
exige para chegar aonde seria proposto chegar, na confiança mútua que 
se estabelece e na auto-estima que se gera dentro de todos os elementos 
do grupo. Tudo isto faz parte da aprendizagem que se faz quando se 
trabalha em equipa: ensinando e aprendendo habilidades sociais e tendo 
em atenção condições espácio - temporais.�

Elaboração 
cognitiva da 
informação 

Não encontrar a 
solução sem passar 

pelo raciocínio 

A ajuda mútua na aprendizagem não supõe o facilitismo fornecendo de 
imediato ao companheiro a resposta ou a solução final de um problema. 
Pelo contrário. É imperativo que se leve a cabo o processamento inter 
individual da informação, mediante o diálogo entre quem presta e quem 
recebe ajuda. A ajuda implica explicações, interpretações no contexto, 
esclarecimentos concretos, formulação de exemplos, etc, como formas 
de facilitação cognitiva. Os processos cognitivos que se geram nas 
acções interpessoais de ajuda recíproca e cooperação na aprendizagem 
beneficiam tanto quem presta a ajuda como quem a recebe. O objectivo 
da aprendizagem em grupo não se limita a elaborar algo de forma 
conjunta, trata-se�de�aprender. 
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Actualmente, existem vários modelos pedagógicos de aprendizagem cooperativa. 

Salientaremos os seis modelos mais conhecidos, os quais têm sido alvo de inúmeras e 

aprofundadas pesquisas: Círculos de Aprendizagem, Jigsaw, Equipas / Jogos / Torneios 

(TGT), Equipas de Aprendentes e Divisões de Realização (STAD), Instrução Assistida 

de Equipa (TAI) e Leitura e Composição Cooperativa Integrada (CIRC). 

Os Círculos de Aprendizagem, desenvolvidos por Johnson, Johnson, & Holubec 

(1990), apresentam um modelo geral das estruturas de aprendizagem cooperativa. A 

ênfase coloca-se no estabelecimento de um objectivo específico, numa partilha de ideias 

e de materiais, numa divisão de trabalho e nas recompensas para o grupo. A avaliação é 

feita em grupo e não individualmente. 

No Jigsaw, desenvolvido por Elliot Aronson et�al. (1978), cada membro do grupo 

recebe uma parte do material para aprendizagem e aprende-a para, posteriormente, ser 

capaz de a apresentar aos seus pares. Os membros da equipa trabalham conjuntamente 

para se certificarem do domínio do “todo” relativamente aos conceitos ensinados. Um 

teste no final da unidade verificará os conhecimentos adquiridos. Cada pessoa é 

avaliada individualmente. 

No TGT – Equipas / Jogos / Torneios e no STAD – Equipas de Aprendentes e 

Divisões de Realização, desenvolvidos por Slavin (1995), o material didáctico é 

apresentado ao conjunto dos estudantes, que são, depois, divididos em pequenos grupos, 

independentemente dos seus rendimentos escolares, de forma a dominarem o objectivo 

da sua aprendizagem. No método STAD, o indivíduo passa por um teste de verificação, 

enquanto que, no método TGT, o conjunto dos grupos de estudantes responde oralmente 

a perguntas, como se se tratasse de um “torneio”. Nos dois casos, os resultados são 

obtidos para indivíduos e para grupos. 

No TAI – Instrução Assistida de Equipa, os estudantes são agrupados de forma 

heterogénea, tal como nos métodos STAD e TGT. Posteriormente, passam por um teste 

de seriação para avaliação dos seus conhecimentos. De acordo com as directivas do 

professor, os grupos de estudantes trabalham com as diferentes unidades, de forma a 

apreenderem a matéria que se pretende. Os estudantes trabalham individualmente, para 
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completar a lição, mas a correcção e a revisão são feitas em grupo. Diariamente, o 

professor trabalha com um grupo de aprendentes homogéneo, retirado dos 

reagrupamentos fixados no início do programa. Os estudantes regressam depois ao seio 

do seu grupo heterogéneo e terminam a lição. No final da semana, o professor avalia o 

resultado de cada grupo (Slavin, 1995). 

O CIRC – Leitura e Composição Cooperativa Integrada, também desenvolvido por 

Slavin (1995), compreende três fases de ensino: (1) actividades de leitura, (2) ensino 

directo da leitura (identificar as ideias gerais, retirar conclusões e comparar as ideias) e 

(3) integração da escrita e da oralidade. Os estudantes trabalham em grupos 

heterogéneos e seguem um ciclo, que consiste numa apresentação a toda a classe, um 

trabalho prático com o grupo, uma avaliação feita pelos pares, um regresso ao seio do 

grupo e uma avaliação final que incide sobre o rendimento do grupo (Slavin, 1995). 

Diversas investigações têm demonstrado que, numa aprendizagem cooperativa, o 

tipo de tarefas onde a aprendizagem pelos pares tem mais sucesso são aquelas em que 

os aprendentes têm que questionar, explicar, expressar a concepção pessoal, admitir a 

confusão e a ambiguidade, responder às questões e partilhar as informações (Legendre, 

1993). É neste sentido que Slavin (1995) tem analisado as fórmulas cooperativas 

utilizadas para estimular os estudantes a trabalhar em grupo, de forma a poderem 

completar uma tarefa de aprendizagem: 

1. o grupo é avaliado segundo o rendimento individual; 
2. o grupo é avaliado de acordo com a sua produção final; 
3. o aprendente é avaliado individualmente depois das actividades de grupo. 
Segundo Slavin (1983), a fórmula que conheceu mais sucesso foi a avaliação do 

rendimento individual de cada membro do grupo. É uma fórmula que parece benéfica 

para a aprendizagem cooperativa, porque encoraja também os aprendentes a 

responsabilizarem-se pela aprendizagem dos outros companheiros do grupo. 

Das investigações de Slavin (1983) podem retirar-se três conclusões que propiciam o 

sucesso na cooperação entre estudantes: 

1. os companheiros de grupo devem trabalhar conjuntamente para a realização dos 
objectivos comuns; 

2. o sucesso do grupo cooperativo assenta no rendimento individual de cada 
elemento; 

3. os elementos devem ter formação para aprenderem a trabalhar em equipa. 
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Estudos levados a cabo no âmbito de uma ampla variedade de tarefas de 

aprendizagem comprovam as grandes vantagens da aprendizagem cooperativa sobre a 

aprendizagem individualizada (Ferreiro, & Calderón, 2006). 

Quando comparada com a aprendizagem individualizada e competitiva, a 

aprendizagem cooperativa evidencia alto aproveitamento individual, alta qualidade de 

estratégias de raciocínio, maior frequência na transferência para o grupo, alto nível de 

novas ideias e soluções na resolução de problemas. Para além disso, os participantes que 

trabalham em grupos cooperativos tendem a estar mais motivados e intelectualmente 

mais activos. Sabemos hoje que estes momentos de aprendizagem cooperativos fazem 

também emergir, nos estudantes, um conjunto de competências cooperativas essenciais 

que se apresentam na Tabela�3.6. 

 

 
Tabela�3.6�–�Descrição�das�Habilidades�/�Competências�Cooperativas�

Relacionadas 
com a 

interacção 

Habilidades de 
formação 

Habilidades básicas necessárias para estabelecer um grupo de 
aprendizagem cooperativa que funcione. 
Constituem um conjunto inicial de habilidades destinadas à organização 
de grupos de aprendizagem e ao estabelecimento de normas mínimas de 
comportamentos adequados. 
Assegurar que todos os elementos do grupo estão bem orientados face ao 
pensamento em conjunto. 

Habilidades de 
funcionamento 

Habilidades necessárias para manter as actividades do grupo na 
realização da tarefa e para manter relações de trabalho eficientes entre os 
seus elementos; estão destinadas a orientar os esforços do grupo para a 
realização das tarefas e para a manutenção das relações de trabalho 
eficazes. Para manter os elementos do grupo a trabalhar, há um conjunto 
de procedimentos de trabalho eficazes que fomentam a existência de um 
clima de trabalho agradável que se torna vital para o funcionamento de 
um grupo que se deseja de aprendizagem cooperativo. 
Ajudam o grupo a operar fluidamente e a edificar relações construtivas. 
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Relacionadas 
com a 

elaboração 
cognitiva 

Habilidades de 
Formulação 

Habilidades necessárias para construir uma compreensão profunda do 
que se está a aprender, estimulando o uso de estratégias superiores de 
raciocínio para melhorar o domínio e a retenção do material ensinado. 
Com o propósito dos grupos de aprendizagem conseguirem melhorar a 
aprendizagem de todos os seus elementos. Estas habilidades são 
especificamente destinadas a proporcionar métodos formais para 
processar os materiais que se estão a estudar 
Assegurar que a aprendizagem de alta qualidade tem lugar no grupo e 
que os seus elementos se envolvem nos processos cognitivos 
necessários. 

Habilidades de 
Consolidação 

Habilidades necessárias para fomentar a reconceptualização do que se 
está a estudar, o conflito cognitivo, a procura de mais informação e a 
comunicação das razões que sustentam as conclusões a que se está a 
chegar. Permitem aos estudantes o envolvimento na controvérsia 
académica. 
Alguns dos aspectos mais importantes da aprendizagem tem lugar 
quando os elementos do grupo desafiam com agilidade as conclusões e 
raciocínios dos outros elementos. As controvérsias académicas fazem 
com que os membros de um grupo aprofundem os materiais, construam 
um raciocínio para as suas conclusões, pensem de maneiras diferentes 
sobre os diferentes temas tratados, procurem mais informação para 
sustentar as suas posições e discutir construtivamente soluções e 
decisões alternativas. 
Assegurar a existência de desafio e de desacordo intelectual dentro do 
grupo. Estas habilidades são as mais complexas e as mais difíceis de 
dominar. 

 

A Tabela�3.7, que se apresenta na página seguinte, exemplifica algumas das 

habilidades / competências referidas na Tabela�3.6. 
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Tabela�3.7�–�Exemplificação�de�Habilidades�/�Competências�Cooperativas�

 

No termo da revisão de literatura, sintetizam-se na Tabela�3.8 as vantagens que a 

aprendizagem cooperativa tem vindo a realçar, quando aplicada como estratégia 

promotora do sucesso escolar. 

 

  

HABILIDADES�RELACIO�ADAS�

COM�A�I�TERACÇÃO�

HABILIDADES�RELACIO�ADAS�

COM�A�ELABORAÇÃO�COG�ITIVA�

FORMAÇÃO� FU�CIO�AME�TO� FORMULAÇÃO� CO�SOLIDAÇÃO�

• Respeitar as opiniões 
dos outros elementos. 

• Manter o nível de ruído. 
• Permanecer com o 

grupo. 
• Cuidar dos materiais 

com que se está a 
trabalhar. 

• Dar atenção ao 
elemento que fala. 

• Manter uma postura 
corporal correcta em 
relação aos outros. 

• Chamar pelo nome os 
outros elementos do 
grupo. 

• Criticar as ideias sem 
criticar as pessoas. 

• Respeitar as regras / 
vezes de intervir. 

• Formar os grupos 
rapidamente e sem 
grandes ruídos 

• Fomentar a participação 
de todos.�

• Dar apoio e energia ao grupo 
quando o nível de motivação está 
baixo. 

• Controlar o tempo de realização da 
tarefa. 

• Expressar pontos de vista 
respeitando a tarefa que se está a 
realizar. 

• Orientar o trabalho de grupo 
definido o propósito da tarefa, 
controlando o tempo para o 
trabalho, oferecendo procedimentos 
sobre as formas de realização mais 
eficazes. 

• Disponibilizar-se para esclarecer 
dúvidas ou aclarar ideias. 

• Aceitar os contributos de outro 
elemento do grupo. 

• Tomar decisões baseadas na 
negociação e no consenso. 

• Expressar apoio e aceitação 
• Resolver conflitos de forma 

construtiva: definindo em que 
consiste o conflito, identificando os 
seus componentes, pensando 
soluções alternativas, antecipando 
sua consequências e elegendo a 
melhor. 

• Pedir ajuda e aclarar no que diz 
respeito ao que se está fazendo 
dentro do grupo.�

• Verificar a compreensão. Pedir 
aos membros do grupo que 
expliquem passo a passo o 
raciocínio utilizado para 
desenvolver a tarefa. Assim 
consegue-se que esse raciocínio 
seja evidente e se mostre aberto 
à correcção e discussão. 

• Corrigir o resumo de outro e 
agregar a informação importante 
não incluída no resumo. 

• Elaborar. Procurar relações entre 
o que se está a aprender e outros 
conteúdos apreendidos 
anteriormente. 

• Resumir. Sintetizar em voz alta o 
que se acabou de ler. Comentar 
de forma o mais completa 
possível sem recorrer a notas ou 
a material original. Todos os 
elementos do grupo devem 
resumir com base na memória o 
conteúdo para optimizar assim a 
sua memória. 

• Procurar formas inteligentes de 
recordar ideias e factos 
importantes. Recorrer a 
desenhos, imagens a mentais e 
outras ajudas para a memória e 
partilhá-las com o grupo. 

• Explicar. Descrever como se há-
de realizar a tarefa (sem dar as 
respostas) e pedir aos colegas 
que o façam.�

• Fazer perguntas que 
conduzam a uma 
compreensão, análise mais 
profunda. 

• Tentar gerar outras 
soluções respostas, no 
sentido de inventariar 
outras possíveis soluções 
que possamos escolher. 

• Pedir justificações para 
uma conclusão dada por 
um dos elementos do 
grupo. 

• Integrar ideias diferentes 
numa única conclusão. 

• Ampliar a resposta ou a 
conclusão de outro 
elemento do grupo 
agregando informação ou 
implicações.�
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Tabela�3.8�–�Vantagens�da�aprendizagem�cooperativa�

� Vantagens 

Responde�às�necessidades�de�uma�
sociedade�multicultural�

Converte a diversidade num poderoso recurso educativo. 

Contribui�para�o�desenvolvimento�
cognitivo�

Consegue aumentar a variedade e a riqueza de experiências que a escola proporciona, 
ajudando a desenvolver maiores habilidades intelectuais e a melhorar a capacidade de 
expressão e comunicação verbal. 

Reduz�a�ansiedade�

A aprendizagem cooperativa fomenta a auto-estima dos estudantes e a confiança em si 
mesmos, deste modo, realizam um trabalho de forma tranquila em que dispõem do 
tempo suficiente para pensar, as oportunidades para ensaiar e receber feedback’s e, 
sobretudo, maiores probabilidades de sucesso, derivadas tanto do apoio dos seus 
companheiros como da adequação da intervenção educativa e suas particularidades. 

Fomenta�a�interacção�
A interacção professor – estudante é muito limitada, porque o rácio actual nas nossas 

escolas é muito elevado. A aprendizagem cooperativa ajuda a maximizar os recursos das 
escolas para desenvolver o processo ensino aprendizagem. 

Fomenta�a�autonomia�e�independência�

Dentro duma dinâmica cooperativa reduz-se consideravelmente a dependência dos 
estudantes em relação ao professor, na medida em que os colegas podem proporcionar 
todo o apoio que, Numa situação tradicional estaria exclusivamente centrado no 
professor. 

Permite�a�adequação�dos�conteúdos�ao�
nível�dos�estudantes�

A interacção em grupo facilita a compreensão por parte dos estudantes dos conteúdos 
curriculares. O trabalho conjunto, dentro de uma equipa heterogénea, permite a 
modificação desses mesmos conteúdos com vista à sua adequação aos níveis de 
compreensão de cada um dos estudantes. Isto produz-se através não só da solicitação de 
clarificação dos pontos duvidosos, da utilização de vocabulário adequado e também da 
explicação mais detalhada de um conceito chave, por exemplo. 

Promove�o�desenvolvimento�de�
destrezas�complexas�de�pensamento�

crítico�

Quando os estudantes trabalham em contextos cooperativos, colocam em jogo toda 
uma série de competências metacognitivas relacionadas com a própria interacção 
cooperativa: planificação e organização da tarefa, tomada de decisões, argumentação e 
defesa de pontos de vista, negociação de argumentos, resolução de problemas, etc. 

Favorece�o�desenvolvimento�sócio�
afectivo�

A interacção constante traduz-se numa maior coesão dentro do grupo classe, 
potenciada pelo desenvolvimento de atitudes de abertura, amizade, confiança que 
derivam da integração no próprio grupo. Deste modo, generaliza-se dentro do grupo 
turma uma valorização positiva dos outros, que origina um maior entendimento entre 
iguais, na ajuda mútua e na aceitação de ideias.  

Aumenta�a�motivação�para�a�
aprendizagem�escolar�

Entendendo a motivação para a aprendizagem como sendo o grau em que os 
estudantes se esforçam para alcançar os seus objectivos académicos que admitem como 
importantes e valiosos. A aprendizagem cooperativa fomenta: 
• a probabilidade subjectiva de êxito e atribuição causal.; 
• a curiosidade pelo que aprendem e a motivação permanente; 
• o compromisso com a aprendizagem; 
• a persistência na tarefa; 
• as expectativas de êxito futuro e nível de aspirações. 

Melhora�o�rendimento�académico�

Alguns dos factores que determinam que a aprendizagem cooperativa provoca um 
maior rendimento académico são: 
• qualidade da estratégia de aprendizagem; 
• procura da controvérsia; 
• processamento cognitivo; 
• apoio dos colegas; 
• implicação activa mútua na aprendizagem; 
• coesão do grupo; 
• pensamento crítico. 

Contribui�para�reduzir�a�violência�na�
escola.�

A aprendizagem cooperativa constitui uma ferramenta eficaz para reduzir alguns dos 
factores mais decisivos que promovem o aparecimento de comportamentos violentos, 
como por exemplo: 
• o fracasso escolar; 
• a falta de vínculos com os colegas; 
• promove a saúde psicológica: a auto-estima, as habilidades sociais, etc. 
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3.3.2�–�Percursos�em�Teias�de�Aprendizagem�Colaborativa�

Considerando o trabalho colaborativo como uma forma de organização deliberada, 

complexa, que se constrói na inteligência da acção, com o intuito de encadear 

determinadas actividades que envolvem vários elementos, aqui considerados actores, 

trabalhar colaborativamente com os outros não tem sido uma prática frequente nem 

evidente. 

Neste empreendimento, a motivação, a comunicação e a interacção constituem o 

núcleo duro do trabalho colaborativo eficaz (Levan, 2004). 

Bruffee (1973) faz remontar as origens da aprendizagem colaborativa às mudanças 

socio-económicas ocorridas nas universidades norte-americanas durante a década de 70. 

A política das “portas�abertas”, instituída no princípio daquela década, encorajou um 

grande número de estudantes “não tradicionais” a matricularem-se nestas universidades. 

Tornou-se, então, necessário adaptar o ensino universitário dito tradicional às 

necessidades desta heterogeneidade de estudantes. 

Bruffee (1973), inspirado pelos trabalhos de Abercrombie (1964), de James (1968) e 

de Mason (1970), concretizou a abordagem pedagógica que designou de colaborativa, 

segundo a qual os estudantes se organizam em pequenos grupos para debater um 

problema e encontrar a sua solução. Também Harasim (1995) define aprendizagem 

colaborativa como qualquer actividade em que duas ou mais pessoas trabalham em 

conjunto para criar algo com significado, explorar um tema, ou melhorar habilidades. 

A aprendizagem colaborativa tem como objectivo fundamental desenvolver a 

dimensão social da própria aprendizagem dos estudantes. Um dos aspectos chave no 

âmbito desta dimensão social da aprendizagem é o valor da relação entre iguais, que 

afasta a convicção de que para aprender é indispensável seguir as concepções de alguém 

dito mais competente. A aprendizagem colaborativa é, assim, uma estratégia segundo a 

qual um pequeno grupo de estudantes trabalha para atingir um determinado fim. 

Contrariamente ao que acontece na aprendizagem cooperativa, a aprendizagem 

colaborativa não pressupõe a divisão de tarefas, na medida em que todos os elementos 

do grupo trabalham de forma conjunta para a realização da tarefa do grupo. 
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Nos grupos colaborativos, os membros discutem as suas estratégias para solucionar 

um problema, expõem as suas razões e definem o seu trabalho. Percebendo o que um 

formando expressa, outro colega pode apresentar a saída alternativa, pode pedir-lhe que 

explique melhor as suas ideias, que torne o seu pensamento público. Desta forma, os 

formandos desenvolvem um processo contínuo de reavaliação das suas ideias através do 

diálogo, da interacção, conseguindo maiores e melhores resultados em salas de aula 

colaborativas, do que nas salas ditas tradicionais. 

Os professores, assumindo o papel de mediadores, dedicam mais do seu tempo ao 

estabelecimento de interacções com os estudantes, orientando o grupo na procura da 

informação e na partilha das suas próprias experiências e conhecimentos, do que na 

transmissão de um saber hermeticamente considerado. Estes mediadores em acção 

movem-se num grupo, modelando estratégias de aprendizagem, intervindo na discussão 

e reforçando as interacções. 

A aprendizagem colaborativa destaca, assim, a participação activa e a interacção 

tanto de estudantes, como de professores. O conhecimento é visto como uma construção 

social e, como tal, o processo educativo é favorecido pela participação social em 

ambientes que propiciem a interacção, a colaboração, a avaliação e, consequentemente, 

o crescimento do grupo. 

Os estudantes assumem-se, assim, com um novo papel no processo de 

ensino / aprendizagem, que consiste em colaborar e participar no grupo de forma 

entusiasta e activa. O docente apenas desempenha a função de mediador ajudando os 

formandos no cumprimento dessa função. 

A colaboração envolve sinergias e parte da premissa de que “o todo é maior que a 

soma das partes individuais”. Assim, aprender de forma colaborativa produz ganhos 

superiores à aprendizagem dita “solitária”. 

Aprender colaborativamente não significa aprender em grupo, mas implica a 

possibilidade de poder contar com outras pessoas para apoiar a sua aprendizagem e dar 

retorno, se e quando necessário, no contexto de um ambiente de aprendizagem não 

competitivo. 
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Sabe-se, actualmente, que nem todas as tentativas de aprender de forma colaborativa 

são bem sucedidas, na medida em que, em certas circunstâncias, pode levar à perda do 

processo, à falta de iniciativa, à existência de mal entendidos e até mesmo de conflitos. 

Quando isto acontece, nem sempre são alcançados os potenciais benefícios desta forma 

de aprendizagem. 

Sabe-se, também, que a aprendizagem é um processo intrínseco, individual, não 

colectivo, influenciado por uma variedade de factores externos, incluindo as interacções 

interpessoais em grupo. Estas, por sua vez, envolvem o uso da linguagem (processo 

social) na reorganização e na modificação da compreensão e das estruturas de 

conhecimento individuais e, portanto, a aprendizagem assume-se, simultaneamente, 

como um fenómeno privado e social. 

Para Levan (2004) o trabalho colaborativo é uma modalidade de acção que ultrapassa 

a acção individual do sujeito e que se inscreve, de forma explícita e deliberada, numa 

dinâmica de acção colectiva, ou seja, devemos, e podemos, considerar o trabalho 

colaborativo como resultado de uma actividade social entre vários indivíduos. Trata-se, 

assim, de um processo social que requer o envolvimento de vários indivíduos. O 

envolvimento a que nos referimos tem de ir para além da simples interacção, pois, como 

sublinha Murphy (2004), a interacção com os outros pode ser o ponto de partida para a 

colaboração, mas, para que esta exista, é necessária a existência de algo mais do que a 

simples interacção entre pares. Este autor refere que urge, nestas circunstâncias, a 

definição de um Ciclo de Colaboração (ver Figura�3.2). 

A aprendizagem em colaboração implica, então, troca entre pares, interacção entre 

iguais e intercâmbio de funções, para que os diferentes elementos do grupo, ou da 

comunidade, possam alterar papéis (estudante, professor, pesquisador de informação, 

facilitador) em diferentes momentos, dependendo das necessidades. 
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Figura�3.3�–�Interacções�num�Modelo�de�Aprendizagem�Colaborativo�

 

Para Adams, Carlson, & Hamm (1990), a aprendizagem colaborativa pressupõe 

algumas características pedagógicas, que passamos a enunciar: 

� a colaboração resulta melhor, quando os estudantes têm que resolver problemas 

reais; 

� um ambiente colaborativo cresce de forma natural e progressiva ao longo do 

tempo, sendo alimentado por professores que consideram que cada elemento é um 

recurso único e necessário; 

� aprender a pensar conjuntamente, como um grupo, pode ajudar muitos estudantes 

a aprender mais e melhor; 

� um ambiente colaborativo funciona melhor, se permitir riscos, enganos e se gerar 

controvérsia; 

� a aprendizagem colaborativa permite a praxis na resolução de problemas; 

� os indivíduos aprendem melhor quando são individualmente responsáveis pelas 

subtarefas do grupo; 

� os estudantes “menos talentosos” desenvolvem melhores atitudes de 

aprendizagem quando trabalham com estudantes "bem sucedidos"; 

� os papéis mudam frequentemente entre estudante e professor. 
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Bruffee (1995), no seu livro Collaborative�Learning:�Higher�Education,�

Interdependence,�and�the�Authority�of�Knowledge, identifica um modelo de ensino 

colaborativo a que chamou de “Grupo�de�Consensos�de�Sala�de�Aula”. Segundo este 

modelo, é o professor que administra e organiza os parâmetros de colaboração, dando 

indicações claras e precisas aos estudantes. Os estudantes procedem a um trabalho de 

grupo com o objectivo de chegarem a um acordo, ou a um consenso mutuamente 

satisfatório. A colaboração que se estabelece entre pares é, essencialmente, um 

procedimento social baseado em processos de negociação e em compromissos. Um 

estudante é eleito pelo grupo para tomar apontamentos e apresentar aos restantes 

elementos o trabalho realizado pelo seu próprio grupo colaborativo. É o único papel 

identificado nesta abordagem de aprendizagem colaborativa. O professor não participa 

nas discussões empreendidas por cada um dos grupos, mas estrutura os trabalhos 

colaborativos, para facilitar o encaminhamento dos seus estudantes. 

O objectivo destes trabalhos, ditos colaborativos, é permitir aos estudantes que 

trabalhem de forma autónoma sem intervenções directas do professor, que utilizem 

mecanismos de colaboração como o compromisso, o encorajamento e a negociação para 

interagirem entre si. Aprende-se em grupo e pelo grupo, partilhando e construindo 

conhecimentos. Estas eficientes interacções permitem explorar as forças dos pares e 

contrariar as fraquezas individuais num ambiente equitativo e democrático. Valoriza-se 

as habilidades de pensamento crítico tais como as de clarificação, elaboração, análise e 

síntese, para chegar finalmente a um entendimento. As interacções, suscitadas pela 

colaboração entre pares, criam um contexto propício para a construção de novos 

conhecimentos. 

Para Aires (2007), a aprendizagem colaborativa desenvolve-se, então, segundo um 

processo de participação, de partilha, com e pelo�diálogo. Trata-se de uma 

aprendizagem dialógica, baseada na interacção entre todos os participantes envolvidos. 

Também para Bruffee (1973), a aprendizagem colaborativa é representativa de um 

construtivismo social onde a aquisição de novos conhecimentos se faz num ambiente 

onde as interacções entre aprendentes se multiplicam, permitindo assim, que o processo 

de aprendizagem se torne mais rico e motivador. A interacção entre os estudantes cria 
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um contexto social mais próximo da realidade, aumentando a efectividade e 

significância da aprendizagem. 

A Tabela�3.9 apresenta as diferentes modalidades de trabalho colaborativo que se 

podem estabelecer. 
Tabela�3.9�–�Formas�de�trabalhar�colaborativamente�

(in�Levan,�2004,�p.�16) 

Colaboração�pela�adesão�

É o melhor tipo de colaboração, mas também é a mais rara. Cada actor vê 
um interesse na actuação com os outros, porque compartilha com eles 
objectivos que foram co-definidos, há valores comuns, estratégias comuns. A 
colaboração instaura-se pela divisão (cooperação) e pela sincronização das 
acções (coordenação). 

Colaboração�pelo�contrato�

Uma colaboração de qualidade muito variável de acordo com o contrato a 
qualidade do trabalho de colaboração depende directamente do espírito do 
contrato, a sua finalidade e, naturalmente, a relação estabelecida entre co-
contractantes. 

Colaboração�pela�regra�
Uma colaboração geralmente medíocre, mas infelizmente muito corrente. 

Os actores aceitam regras impostas por uma instância superior porque 
encontram um interesse pessoal para colaborar. 

Colaboração�pelo�
constrangimento�

Esta colaboração não é uma colaboração. Não existe! (...) as condições 
evidentemente não estão reunidas para favorecer a comunicação, a cooperação 
e a coordenação, por conseguinte a colaboração. 

 

Segundo Bruffee (1995), os professores devem respeitar três orientações quando 

procedem à constituição dos grupos colaborativos: 

1. dividir os estudantes em pequenos grupos; 

2. promover momentos de partilha de respostas; 

3. avaliar o trabalho dos estudantes. 

 

Bruffee (1995) refere que, num modelo de aprendizagem colaborativa, a avaliação do 

trabalho é uma das tarefas mais pertinentes e é da responsabilidade do professor, que 

assume, assim, dois papéis importantes: animador durante a discussão plenária e juiz no 

momento da avaliação do trabalho dos estudantes. Este autor sugere, ainda, que as 

várias fases da abordagem colaborativa deveriam permitir aos estudantes a construção 

do seu conhecimento num contexto social estruturado para facilitar as interacções sem 

que ocorressem muitas intervenções por parte do professor. 

Harasim (1990) e Larocque (1997) sintetizam os objectivos da aprendizagem 

colaborativa da seguinte forma para o caso do ensino online: 
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� promover o desenvolvimento cognitivo de um grupo de estudantes através da 

interacção colaborativa entre estes, durante a realização de uma tarefa de 

aprendizagem; 

� estimular o desenvolvimento da expressão dos estudantes, permitindo que estes 

expressem melhor as suas ideias, justifiquem as suas opiniões, argumentem e 

debatam; 

� desenvolver socialmente os estudantes através da promoção da auto-estima e de 

relacionamentos positivos com indivíduos que possuam diferentes formações 

sociais e culturais; 

� estimular a resolução de problemas, o pensamento crítico e a análise, facilitando a 

compreensão de conceitos abstractos; 

� possibilitar a aprendizagem através de experimentações activas, de acções 

construtivas e de discursos reflexivos em grupo; 

� assumir o conceito de aprendizagem como uma actividade ao longo da vida e não 

a aquisição de um conjunto fixo de conhecimento; 

� melhorar a motivação do estudante através da contextualização do processo de 

aprendizagem em tarefas do mundo real. 

 

3.3.3�–�Semelhanças� e� Diferenças� entre� Aprendizagem� Cooperativa� e�

Aprendizagem�Colaborativa�

Vejamos agora alguns dos principais aspectos em que a aprendizagem cooperativa e 

a aprendizagem colaborativa se assemelham e/ou diferem. 

Na verdade, ambas são abordagens pedagógicas de grupo nas quais se partilham 

tarefas a realizar, de forma a construir novos conhecimentos. No entanto, tal processo 

apresenta-se mais formal no modelo cooperativo e menos formal no modelo 

colaborativo, na medida em que, na primeira abordagem, após cada elemento ter 

realizado a sua tarefa, os membros do grupo colocam o “todo” em comum. Na 

abordagem colaborativa o produto final da tarefa a realizar constrói-se ao longo do 

processo (Ragoonaden, 2001). 
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Em qualquer uma destas abordagens socio-construtivistas, o papel/função do 

professor/formador experimenta importantes modificações, deixando de ser um 

transmissor de conhecimentos e assumindo-se como facilitador/animador do grupo e 

organizador dos parâmetros do ambiente cooperativo e/ou colaborativo, facilitadores da 

aprendizagem dos estudantes. O professor/formador clarifica os objectivos dos 

conteúdos a apreender, fornece instruções sobre o material necessário e estrutura o 

ambiente, com o objectivo de potenciar ao máximo as interacções entre os aprendentes. 

É ainda o professor/formador quem se ocupa da distribuição dos trabalhos, da estrutura, 

seja cooperativa, seja colaborativa, da observação e do acompanhamento das 

interacções entre os estudantes. 

Por seu lado, os formandos devem procurar, não só adaptar-se ao novo papel 

desempenhado pelo professor/formador, assumindo-o como membro de uma equipa 

cooperativa e/ou colaborativa, como devem, também, procurar “saborear” a sua 

aprendizagem e a dos seus parceiros, partilhando o seu conhecimento com os seus 

pares, ao invés de “declarar” a aprendizagem como fruto de um cenário de competição 

(Ragoonaden, 2001). Aqui o estudante aprende não com o intuito de obter uma boa nota 

no exame/teste, mas porque está interessado na apreensão de conteúdos, quer em 

cooperação, quer em colaboração, com os seus pares, aperfeiçoando os seus 

conhecimentos (Ragoonaden, 2001). 

O grupo funciona como agente motivador dos estudantes, estimulando-os a ir para 

além das exigências inerentes ao trabalho dito académico. Estes processos 

proporcionam um apoio ao estudante isolado geográfica ou socialmente, permitindo-lhe 

manter a comunicação com os seus pares, dando-lhe oportunidade para fazer parte de 

uma pequena comunidade de aprendizagem. A aprendizagem cooperativa e/ou 

colaborativa permite, ainda, aos estudantes, tornarem-se participantes activos nas 

actividades dos seus cursos. Os estudantes, organizados em pequenos grupos, assumem, 

efectivamente, a responsabilidade da sua própria aprendizagem. Eles aprendem em 

grupo e pelo grupo (Ragoonaden, 2001). 

As investigações neste âmbito mostram, ainda, que os reagrupamentos cooperativos 

e/ou colaborativos permitem que os estudantes trabalhem a um nível de cognição mais 
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elevado (Hertz-Lazarowitz et�al., 1980; Sharan, & Shachar, 1988; Johnson, Johnson, & 

Holubec, 1990, citados por Ragoonaden, 2001). O intercâmbio entre estudantes reforça 

a interacção e permite-lhes trabalharem conjuntamente na realização de uma 

determinada tarefa. Os estudantes aprofundam técnicas de análise, de interpretação, de 

negociação e de comunicação e têm oportunidade de explorar ideias novas, justificar as 

suas opiniões e fazer a síntese dos seus conhecimentos num ambiente de aprendizagem 

enraizado de respeito mútuo. Eles não são encorajados a competir, mas, pelo contrário, 

a compartilhar o seu conhecimento, a entre ajudarem-se para produzirem um trabalho de 

qualidade superior (Ragoonaden, 2001). 

Atendendo a que a interacção / comunicação é fortemente encorajada, o nível de 

socialização entre os estudantes também é muito elevado (Slavin, 1995), especialmente 

entre aqueles que estão inscritos num programa de formação à distância, onde o 

enquadramento dos aprendentes é de primordial importância. Slavin (1995) demonstrou 

que a cooperação e a colaboração afectam de maneira positiva o rendimento académico, 

as relações sociais, o conceito de si mesmo e as relações interculturais entre os 

aprendentes. Este autor referiu, no entanto, que, para que isso seja possível, a 

aprendizagem cooperativa e/ou colaborativa deve estar estruturada de forma a favorecer 

a interacção e a motivação necessária para um trabalho em grupo, pelo que é necessário 

criar, com rigor, ambientes pedagógicos que permitam aos aprendentes a utilização de 

determinadas habilidades cognitivas que facilitem o trabalho em grupo. 

Adams, Carlson, & Hamm (1990), citados por Ragoonaden (2001), enunciaram 

cinco competências cognitivas ligadas à realização de uma tarefa académica em 

situação de grupo: 

1. clarificar�ou�elaborar, interpretando ou construindo a partir da informação de 

outrem; 

2. informar�ou�proferir�a�opinião, partilhando informação relevante para o grupo; 

3. procurar�a�informação�ou�a�opinião, pedindo informação relevante ao grupo; 

4. resumir, reunindo informação já partilhada; 

5. administrar, estabelecendo o processo que conduzirá o grupo a alcançar o seu 

objectivo. 
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Num ambiente onde a liderança é partilhada, é importante organizar as estruturas de 

trabalho, e, em particular, determinar as tarefas de cada elemento do grupo. Os 

aprendentes devem, por isso, desenvolver competências que lhes permitirão funcionar 

em grupo, assumindo, todavia, as suas necessidades de aprendizagem individual. O 

professor/formador tem a responsabilidade de orientar os estudantes no domínio destes 

processos de clarificação, elaboração, pesquisa, partilha, discussão, análise, síntese e 

organização da informação, processos esses necessários à construção de um 

conhecimento concreto. 

Para além das cinco competências cognitivas fundamentais para a realização de uma 

tarefa académica, Adams, Carlson, & Hamm (1990), citados por Ragoonaden (2001), 

identificaram os comportamentos sociais que permitem aos participantes funcionarem 

como entidade de grupo. 

Em situação de grupo, é essencial que se estabeleça um sentimento de empatia entre 

os pares, fazendo emergir um ambiente de respeito mútuo. É importante permitir aos 

participantes que se expressem, mesmo que não haja total concordância com o que é 

enunciado. O objectivo é conseguir um entendimento harmonioso. Para que isto se 

verifique, os autores enunciam cinco comportamentos sociais necessários à criação de 

um ambiente de trabalho eficaz: 

1. aceitar�o�compromisso, “cedendo” a outros membros do grupo, quando 

necessário; 

2. empatizar�e�encorajar, mostrando compreensão e ajudando os outros a sentirem-

se parte integrante do grupo; 

3. controlar�as�intervenções, concedendo a todos os membros do grupo a 

oportunidade de “falar”; 

4. libertar�a�tensão, harmonizando as interacções no seio do grupo; 

5. partilhar�sentimentos�e�processos�do�grupo, ajudando o grupo a auto-examinar 

a forma como se sente e como funciona. 
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Partindo das ideias acima transcritas, a aprendizagem cooperativa configura-se como 

um procedimento que possui um conjunto de técnicas altamente estruturadas, 

psicológica e socialmente, que servem de auxílio aos estudantes no seu trabalho em 

grupo para a conquista de objectivos educacionais bem definidos. Por outro lado, a 

aprendizagem colaborativa baseia-se em conceitos mais profundos e complexos, que 

englobam questões teóricas, políticas e filosófica, tais como a natureza do 

conhecimento, a construção social e o papel da autoridade em sala de aula ou outros 

contextos de aprendizagem. 

Resumindo, observa-se, através de diversos conceitos, que os termos “cooperação” e 

“colaboração” designam actividades de grupo cujo objectivo é comum. Apesar das suas 

diferenças teóricas e práticas, ambos os conceitos derivam de dois postulados 

principais: por um lado, a rejeição ao autoritarismo, à condução pedagógica com 

motivação hierárquica, unilateral. Por outro lado, trata-se de concretizar uma 

socialização, não só “pela” aprendizagem, mas, principalmente, “na” aprendizagem. 

Desta forma, os dois postulados organizam-se mediante um instrumento que equaciona 

a comunicação directa, contínua e construtiva. 

Contudo, embora as abordagens cooperativa e colaborativa salientem a participação 

activa dos estudantes no processo de aprendizagem, encorajem comportamentos sociais 

como a clarificação, a negociação, o encorajamento e o compromisso, e desenvolvam 

competências cognitivas como as associadas à investigação, à análise e à síntese, as 

aplicações destas abordagens pedagógicas são diferentes. 

De acordo com Bruffee (1995), a abordagem colaborativa tem as suas origens num 

construtivismo social em que o enfoque é colocado na construção dos saberes com base 

nas interacções que se estabelecem no seio de uma comunidade de aprendizagem (cf. 

Ragoonaden, 2001). Para além do “Grupo de Consenso de Sala de Aula” de Bruffee 

(1995), existem poucos modelos colaborativos escritos. Na abordagem colaborativa, a 

tónica é sempre colocada nos procedimentos de negociação e compromisso entre os 

estudantes. O papel do professor no grupo torna-se, por isso, bastante diminuto. 

Assim, segundo Panitz (1999), a aprendizagem colaborativa é uma filosofia pessoal e 

não apenas uma estratégia de trabalho pedagógico. Em todas as situações colaborativas 
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emerge uma forma de ser e de estar que respeita e enaltece as competências e 

contribuições individuais de todos os elementos do grupo. Deste modo, a premissa 

básica da aprendizagem colaborativa é a construção do consenso através da cooperação 

dos membros do grupo. 

A actividade colaborativa é, antes de mais, voluntária, apela à autonomia e combina 

processos de trabalho individual e colectivo. É um processo mais democrático do que a 

cooperação, concedendo mais poder ao formando, num clima de responsabilidade e 

autonomia. Na colaboração, a ênfase é colocada na realização da tarefa pelo formando, 

podendo utilizar o grupo como recurso. 

Por seu lado, a cooperação é, para o mesmo autor, uma estrutura de interacção 

desenhada para facilitar o alcance de um(a) objectivo/meta/finalidade específico(a) por 

um grupo de indivíduos que trabalham juntos. Na cooperação, a ênfase recai na 

realização da tarefa pelo grupo, baseada nas subtarefas de cada formando. A 

aprendizagem cooperativa consiste, assim, num conjunto de processos que ajudam os 

elementos do grupo a interagirem para alcançar o resultado final, sendo um processo 

mais dirigido e controlado do que um sistema colaborativo. A cooperação é uma 

abordagem muito mais estruturada, isto é, tanto os estudantes, como o 

professor/formador, assumem o desempenho de papéis específicos. Na perspectiva 

cooperativa dita mais formal, nem o professor, nem os estudantes, podem divergir do 

percurso traçado pelo modelo a seguir. 

Ainda que o objectivo mais importante, quer da aprendizagem cooperativa, quer da 

colaborativa, seja tornar os estudantes responsáveis pela sua própria aprendizagem, para 

Bruffee (1995) a aprendizagem colaborativa tende a diminuir essa mesma 

responsabilidade, dado o tipo de procedimentos que se vão estabelecendo no trabalho de 

grupo. 

As relações estabelecidas entre estudantes e professores permanecem as mesmas no 

agrupamento colaborativo, ou no agrupamento cooperativo. Os aprendentes são 

conjuntamente responsáveis pelas suas aprendizagens. No entanto, é possível evidenciar 

uma interdependência positiva nas metodologias ditas cooperativas e uma 

independência nas abordagens mais colaborativas. 
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Ainda que seja reconhecido que, tanto no processo da cooperação, como no da 

colaboração, o professor tenha que gerir os parâmetros e deva fazer a avaliação do 

trabalho individual e de grupo, há duas pequenas distinções a estabelecer quanto aos 

papeis do professor e dos aprendentes: (a) na abordagem cooperativa, o professor 

integra-se no grupo de trabalho, enquanto que (b) na abordagem dita colaborativa, o 

professor distancia-se do grupo. 

Tal como o professor, também os aprendentes têm papéis específicos a desempenhar, 

ou seja, assumem vários papéis numa equipa de trabalho cooperativo, enquanto que, 

numa equipa de trabalho tipicamente colaborativo, têm apenas o papel de animador. As 

grandes distinções entre as duas abordagens situam-se ao nível da aplicação dos 

modelos pedagógicos, traduzindo-se num percurso muito estruturado para a 

aprendizagem cooperativa e num percurso muito mais flexível para a aprendizagem tipo 

colaborativa. 

Tal como procuramos demonstrar anteriormente, na descrição dos modelos 

pedagógicos TGT, STAD, TAI ou no CIRC (Johnson, & Johnson, 1974), no seio de um 

grupo cooperativo os papéis são distribuídos a cada participante e, a fim de encorajar a 

responsabilidade individual, os professores / formadores asseguram-se que cada 

indivíduo não depende de outro para realizar o seu trabalho, não obstante existir uma 

relação de interdependência mútua, para que o produto do grupo seja alcançado. De 

notar que os professores intervêm frequente e arbitrariamente nos grupos de trabalho 

cooperativo e, no término da aprendizagem, confirmam a compreensão dos estudantes e, 

se considerarem necessário, seleccionam, arbitrariamente, os aprendentes que deverão 

fazer um teste ou ser conduzidos a exame. Outras vezes, observam como reagem os 

indivíduos no seio de um grupo e, de quando em vez, recompensam os grupos com uma 

nota comum. 

Por outro lado, na abordagem colaborativa, o professor não intervém no processo de 

aprendizagem para verificar se todos os estudantes participam de maneira equitativa no 

trabalho, nem assegura o bom funcionamento do trabalho de grupo. Efectivamente, é 

sugerido que o professor se afaste dos estudantes ou, se tiver que intervir, o faça 

segundo parâmetros bem estabelecidos. Para além disso, o professor não deve indicar 
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respostas a questões colocadas, mas sim procurar guiar / orientar o aprendente para a 

obtenção da resposta correcta. 

Bruffee (1995) analisa estes dois enfoques com base numa linha de continuidade, que 

vai de um sistema muito controlado e centrado no professor (cooperativo) a um sistema 

centrado no estudante, onde o professor e os estudantes dividem a responsabilidade, a 

autoridade e o controlo do processo ensino / aprendizagem (colaborativo). 

 

 

Figura�3.4�–�Linha�de�Continuidade�Colaboração�/�Cooperação�

 

O facto de a abordagem colaborativa favorecer a independência do aprendente, 

torna-a suficientemente adequada para o ensino à distância. Mais adiante iremos ver as 

razões que sustentam esta afirmação. 

As semelhanças e as diferenças entre as aprendizagens colaborativa e cooperativa são 

as que se resumem na Tabela�3.10, pese embora o facto de nos enunciados, propostos 

por Bruffee (1995), algumas das distinções entre as duas abordagens se revelarem 

controversas. 
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Tabela�3.10�–�Aprendizagens�colaborativa�e�cooperativa.�Semelhanças�e�diferenças�
(adaptado�de�Oxford,�1��7,�p.�444) 

Características� Aprendizagem�Cooperativa� Aprendizagem�Colaborativa�

Propósito�
Aumenta as competências cognitivas e sociais 
por meio de um conjunto de técnicas 
aprendidas. 

Promove a “aculturação” dos 
estudantes nas comunidades de 
conhecimento. 

Objectivo�
Desenvolve as competências sociais e 
cognitivas com a ajuda de técnicas especificas. 
Trabalha a resolução dos problemas. 

Desenvolve as competências sociais e 
cognitivas. Introduz os aprendentes 
numa comunidade de aprendentes. 
Desenvolve o pensamento crítico. 

�ível�de�
Estruturação� Elevado. Baixo 

Relações�
Estabelecidas�

O aprendente realiza um envolvimento com o 
seu grupo de trabalho e vice-versa. 
O docente é um facilitador. 

O aprendente comunica com os seus 
pares e é o seu professor que sugere e 
que dirige a sua aprendizagem. 

Papel�do�Professor�
Guia os estudantes. 
Estabelece os parâmetros de aprendizagem. 
É integrado no trabalho de grupo. 

Guia os estudantes. 
Estabelece os parâmetros de 
aprendizagem. 
Distancia-se do trabalho de grupo. 

Papel�do�Estudante�
Trabalha em grupo. 
É responsável pela sua própria aprendizagem. 
Animador, orador e secretário. 

Trabalha em grupo. 
É responsável pela sua própria 
aprendizagem. 
Animador. 

Avalição� Em grupo e individualmente. Individual na oralidade e na escrita. 

Modelos�
Pedagógicos�

• Jigsaw; 
• STAD; 
• TAI; 
• CIRC. 

Grupo de Consenso de Sala de Aula 

Palavras��Chave�

• Interdependência positiva; 
• Responsabilização; 
• Trabalho de grupo; 
• Estruturas de aprendizagem cooperativa. 

• Cognição; 
• Aculturação; 
• Reflexão. 

 

Pela análise dos dados contidos na Tabela�3.10, constata-se que Bruffee (1995) 

enaltece as principais características que definem as aprendizagens colaborativa e 

cooperativa, emergindo aspectos muito interessantes em torno de alguns indicadores: 

� em ambos os cenários, os estudantes são conjuntamente responsáveis pelas suas 

aprendizagens; 

� embora sendo reconhecido que o professor tenha de gerir os parâmetros de 

cooperação e colaboração e deva fazer a avaliação do trabalho individual e de 

grupo, registam-se duas pequenas distinções quanto aos papéis do professor e dos 

estudantes: 
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� na abordagem cooperativa, o professor deve integrar-se no grupo de trabalho, 
enquanto que, na abordagem colaborativa, se deve distanciar do grupo; 

� também os estudantes assumem funções específicas em cada uma das 
abordagens, ou seja, desempenham vários papéis numa equipa de trabalho 
cooperativo, mas, numa equipa de trabalho colaborativo, têm apenas o papel de 
animador; 

� de acordo com o que ficou apresentado na Tabela�3.10, as únicas grandes 

distinções entre as duas abordagens são ao nível da aplicação dos modelos 

pedagógicos, o que se traduz num percurso muito estruturado para a 

aprendizagem cooperativa e num percurso muito flexível para a aprendizagem 

colaborativa. 

 

Para completar de forma mais enriquecedora a moldura em torno das sinergias para a 

definição daqueles dois conceitos, apresenta-se na Tabela�3.11 a distinção proposta por 

Henri, & Lundgren-Cayrol (1997) baseada num conjunto diversificado de elementos 

diferenciadores. 

 
Tabela�3.11�–�Comparação�entre�a�abordagem�cooperativa�e�colaborativa�

(adaptado�de�Henri,�&�Lundgren9Cayrol,�1��7) 
Variáveis�pedagógicas�e�

organizacionais� Aprendizagem�Cooperativa� Aprendizagem�Colaborativa�

Objectivo�pedagógico�
Fazer saber a matéria prescrita 
desenvolvendo habilidades de 
colaboração.�

Conduzir o estudante a aprender, ou seja, a 
alcançar um objectivo. No âmbito dos 
objectivos pessoais sobre uma base 
voluntária e exploratória; ajudá-lo a 
aprender à sua maneira.�

Objectivo�da�aprendizagem�

Objectivo comum e imposto, atingido 
colectivamente pela realização de 
actividades estruturadas e de tarefas 
predeterminadas.�

Os objectivos são compartilhados pelos 
estudantes mas são atingidos 
individualmente, em função dos interesses 
de cada um.�

Conteúdo� Conteúdo estruturado e apresentado 
pelo formador.�

Estrutura a descobrir, explorar e elaborar 
por quem aprende sobre uma base 
individual e em grupo.�
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Variáveis�pedagógicas�e�
organizacionais� Aprendizagem�Cooperativa� Aprendizagem�Colaborativa�

Controlo�/�Autonomia� Controlo exercido pelo formador para 
compensar a falta de autonomia.�

Controlo ausente, para que os estudantes 
aprendam de acordo com a sua maturidade 
para incentivar o funcionamento 
autónomo.�

Situação�de�aprendizagem� Aprendizagem em equipa que conduz 
à realização de um trabalho colectivo.�

Aprendizagem individual mas 
compartilhada através dos recursos do 
ambiente. Utiliza-se o trabalho realizado 
em grupo para aprender.�

Actividade�pedagógica� Estrutura imposta. Diligência guiada 
de exploração e de descoberta.�

Estrutura flexível e aberta. Percurso livre 
para a exploração e para a descoberta.�

Tarefas� Distribuídas entre estudantes pelo 
formador.�

Cada um realiza a tarefa á sua maneira. 
Sem estar a excluir a possibilidade de 
realizar uma tarefa cooperativa.�

Interdependência�
Interdependência incentivada. 
Presente em todas as etapas, para 
todas as tarefas e em todos os planos.�

Interdependência estimulada sobre o plano 
social e incentivo à divisão de recursos 
humanos e materiais.�

Composição�do�grupo� Decisão do formador de acordo com 
a situação e o perfil do grupo.�

Decisão doo estudante embora de acordo 
com o formador, é o estudante que escolhe 
os seus parceiros.�

Organização�do�grupo� Formal, metódico e sistemático. Informal e flexível. 
Participação� Obrigatória. Voluntária e espontânea. 

Responsabilidade�do�formador�
Organiza, supervisiona, guia e 
enquadra a aprendizagem. Facilita o 
acesso aos recursos. 

Facilitador. Fornece a ajuda a pedido; 
anima o grupo apenas quando há 
necessidade marcada. É um recurso entre 
vários outros.�

Responsabilidade�do�estudante�
Responsável pela tarefa que lhe foi 
confiada e cuja execução é 
coordenada com a dos outros. 

Responsável pela sua aprendizagem mas 
também co-responsabilizado pela 
aprendizagem do grupo.�

Avaliação�

Sumativa. Leve sobre a produção 
final da equipa. Notação de grupo. 
Avaliação dos papéis desempenhados 
pelos estudantes. Feedback sobre a 
performance do grupo.�

Formativa. Leve sobre os conhecimentos. 
Diagnóstico individual das estratégias 
meta cognitivas e o processo de 
aprendizagem. Apreciação pelos 
estudantes do funcionamento sócio 
cognitivo do grupo (coesão e 
produtividade).�

 

Mais recentemente, Barbosa & Pessoa (2007) elaboraram um quadro comparativo 

entre a aprendizagem cooperativa e a aprendizagem colaborativa, conforme se 

transcreve na Tabela�3.12. 
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Tabela�3.12�–�Comparação�entre�aprendizagem�cooperativa�e�aprendizagem�colaborativa�
(adaptado�de�Barbosa�&�Pessoa,�2007) 

� Aprendizagem�colaborativa� Aprendizagem�cooperativa�

Característica� Filosofia de ensino: engloba questões 
teóricas, políticas e filosóficas. 

Técnica de trabalho: estrutura de interacção 
desenhada para facilitar a realização de um 
produto final. 

Concepção� Promove a “aculturação” dos estudantes 
nas comunidades de conhecimento. 

Aumenta as habilidades cognitivas e sociais 
através de um conjunto de técnicas 
apreendidas. 

Estruturação�
Partilha de autoridade e aceitação de 
responsabilidades entre os diferentes 
elementos  nas acções do grupo. 

Estrutura hierárquica num processo mais 
direccionado pelo professor.�

Foco� Processo mais aberto, com um papel 
mais activo do estudante.�

Processo centrado no professor e controlado 
por este.�

Forma�de�
organização�

Compromisso mútuo dos participantes 
num esforço coordenado, que visa o 
debate e/ou a conclusão de problema. 

Cada um é responsável pelo desenvolvimento 
de uma parte do problema. 

Prescrição�de�
actividades�

Actividade sincronizada, resultado de um 
esforço continuo para construir e manter 
uma concepção partilhada de um saber 

Segue uma série de etapas com normas bem 
definidas. 

 

Pela análise da Tabela�3.12, é possível observar que, tanto a aprendizagem 

cooperativa, quanto a colaborativa, estão direccionadas para actividades de grupo com 

um mesmo objectivo. As diferenças são percebidas, fundamentalmente, na regularidade 

da troca, na organização do trabalho em conjunto e na coordenação, a saber: 

� a colaboração implica um processo mais aberto; 

� a cooperação exige uma maior organização do grupo, com controlo da situação 

pelo professor / formador. 

 

Embora, do ponto de vista conceptual estes dois conceitos consigam ser enunciados 

de forma a evidenciar semelhanças e diferenças, nos contextos de prática educacional 

nem sempre tal diferenciação se torna por demais evidentes o que se reflecte na 

constante controvérsia em torno do significado destes dois termos. 
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3.4�–�O�que�nos�diz�a�investigação�sobre�a�aprendizagem�colaborativa�/�
/�cooperativa31�

O debate actual sobre Educação tem vindo a colocar a questão de como continuar a 

contribuir para o sucesso dos estudantes, tanto académico como social. 

Sabemos hoje que a aprendizagem colaborativa / cooperativa não é apenas uma 

técnica ou estratégia de sala de aula, mas também uma filosofia pessoal. A premissa 

subjacente à ACC baseia-se na construção do consenso através da cooperação entre os 

membros do grupo, contrastando com a competição, em que os indivíduos concorrem 

com outros membros do grupo. Os praticantes de ACC aplicam esta filosofia na sala de 

aula, em reuniões de grupos da comunidade e, no geral, como uma maneira de “(…)�

viver�com�(…)” e de “(…)�se�relacionar�com�as�outras�pessoas�(…)” (Panitz, 1997)32.   

Enquanto Pedagogia, a ACC envolve um vasto leque de actividades de aprendizagem 

em que os grupos de estudantes trabalham conjuntamente, dentro ou fora da sala de 

aula. Esta situação pode verificar-se desde um processo tão simples e informal quanto 

os pares trabalharem em conjunto utilizando um procedimento tipo Par-Pensa-

Partilha33, até ao processo formalmente mais estruturado denominado aprendizagem 

cooperativa, conforme definido por Johnson et�al. (1990)34. 

Nelson Le Gall (1992)35 transmite o verdadeiro significado de aprendizagem 

cooperativa quando afirma que  
“A�aprendizagem�e�a�compreensão�não�são�processos�meramente�individuais�suportados�

pelo�contexto�social;�são�antes�o�resultado�de�uma�negociação�contínua�e�dinâmica�entre�o�
indivíduo�e�o�enquadramento�social�no�qual�a�actividade�do�indivíduo�acontece.�Tanto�o�
contexto�individual�quanto�o�social�são�activos�e�construtivos�na�produção�de�aprendizagem�e�
de�compreensão.” (p. 52).  

                                                 
31 Referenciada pela sigla ACC. 
32 Panitz, T (1997) "Collaborative Versus Cooperative Learning: Comparing the two definitions Helps 

Understand the Nature of Interactive Learning", Cooperative Learning and College Teaching, V. 8, 
n. 2, Winter 1997, p. 5. 

33 Procedimento em que um estudante analisa individualmente uma pergunta, discute as suas ideias com 
um outro estudante para dar forma a uma resposta de consenso e, então, compartilhar os resultados 
com a turma inteira. 

34 Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, E.J., (1990), "Circles of Learning", Edina, MN: Interaction 
Book Co. 

35 Nelson-LeGall, S., (1992) "Children's instrumental help-seeking. Its role in the social acquisition and 
construction of knowledge", in Lazarowitz Ed. Interaction in Cooperative groups: Theoretical 
Anatomy of Group Learning, p120-141, NY, NY: Cambridge University Press. 
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Na opinião do autor, a realidade actual da Educação é precisamente a oposta, na 

medida em que poucas crianças frequentam escolas que utilizem, de forma regular e 

sistemática, a interacção entre pares como uma das principais e mais úteis estratégias de 

aprendizagem. 

Do ponto de vista da investigação empírica, podemos sintetizar este tipo de 

aprendizagem em torno de três eixos que diferem quanto ao número e tipo de variáveis 

tomadas em consideração, a saber: 

� “efeito”, em que as experiências têm sido conduzidas no sentido de darem 

resposta à questão “A�aprendizagem�colaborativa�/�cooperativa�é�mais�eficiente�

do�que�a�aprendizagem�individual?”; 

� “condições”, foram estudadas numerosas variáveis independentes respeitantes, 

por exemplo, à constituição do grupo (número de elementos, sexo, idade, pré-

requisitos individuais, diferenças inter individuais, etc.), características da tarefa, 

contexto da colaboração/cooperação; meios disponíveis para a comunicação, entre 

outras. É importante realçar que estas variáveis interagem umas com as outras de 

tal modo que se torna quase impossível o estabelecimento de ligações entre as 

condições e os efeitos da colaboração / cooperação. 

Por outro lado, a complexidade das descobertas recolhidas neste segundo paradigma, 

conduzem à emergência de um terceiro: 

� “interacções”, introduz variáveis intermédias relevantes que descrevem as 

interacções que ocorrem durante a colaboração / cooperação procurando 

responder à questão: Quais as interacções que ocorrem e sob que condições? E 

que efeitos produzem estas interacções? Assim, mais recentemente os estudos 

empíricos começaram por mostrar não tanto os parâmetros para uma colaboração / 

cooperação mais eficaz mas, por tentarem compreender o papel que tais variáveis 

desempenham na mediação da interacção. 
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Num estudo recente, Norm Green36 apresenta os resultados da investigação 

desenvolvida no âmbito da aprendizagem cooperativa, identificando quatro categorias 

principais de benefícios. A Tabela�3.13 apresenta as premissas que nos parecem mais 

pertinentes ao presente estudo, no âmbito de cada uma das áreas enunciadas, fornecendo 

as referências para documentar cada uma delas. 

 
Tabela�3.13�–�Aprendizagem�Cooperativa.�Benefícios�

(adaptado�de��orm�Green) 

Categorias�de�
Benefícios� Benefício� Referências�

Académicos�

Desenvolve competências de pensamento de nível 
elevado. 

Webb (1982); Schwartz, Black, 
& Strange (1991); Johnson, 
D. W. (1971); Cooper et�al. 
(1984); Roberta Dees (1991); 
Johnson & Johnson (1981); 
Slavin (1992); O'Donnell et�al. 
(1988); McDonald et�al. (1985). 

Estimula o pensamento crítico e ajuda os estudantes a 
esclarecerem as suas ideias através da discussão e do 
debate. 

Johnson (1973); Peterson & 
Swing (1985); Brown, & 
Palinscar (1989); Johnson 
(1974); McCarthey & 
McMahon (1992). 

A aquisição e o desenvolvimento de competências para a 
aprendizagem podem ser potenciados através de 
actividades de aprendizagem colaborativa dentro e fora 
do grupo. 

Tannenberg (1995); Brufee 
(1993); Male (1990); Slavin 
(1992); Van Oudenhoven et�al. 
(1987); Van Oudenhoven et�al. 

Desenvolve competências de comunicação oral e escrita. Yager (1985); Dansereau 
(1985); Johnson, Johnson, Roy 
& Zaidman (1985); Slavin & 
Tanner (1979); Tannenberg 
(1995); Bershon (1992); 
Vygotsky (1978). 

Incentiva a metacognição nos estudantes. O'Donnell & Dansereau (1992); 
Pressels (1992); Costa & 
O'Leary (1992); Johnson & 
Johnson (1992). 

Cria um ambiente de aprendizagem exploratória 
envolvente e activa. 

Slavin (1990). 

Incentiva a responsabilidade do estudante para aprender. Blair & White (1984). 
Envolve os estudantes no desenvolvimento do programa 
da disciplina e nas opções metodológicas para a 
condução do processo ensino/aprendizagem na turma. 

Kort (1992); Meier & Panitz 
(1996). 

                                                 
36 Norm Green, Director, Learning and Teaching Georgian College in What the research says about 

cooperative learning disponível em http://www.learn-line.nrw.de/angebote/greenline/lernen/ 
downloads/research.pdf, consultado em Junho 07. 
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Categorias�de�
Benefícios� Benefício� Referências�

Académicos�

Dá formação no âmbito de estratégias de ensino eficazes 
às próximas gerações de professores. 

Felder (1997). 

Ajuda os estudantes a acostumarem-se a não 
considerarem os professores como únicas fontes de 
conhecimento e compreensão. 

Felder (1997). 

Enquadra-se na abordagem construtivista. Davis, Mahler & Nodding 
(1990); Wooley et�al. (1990). 

Permite aos estudantes um sentido de controlo sobre a 
tarefa. 

Sharan & Sharan (1997). 

Promove uma atitude mais positiva face aos conteúdos a 
aprender. 

Bligh (1972); Kulick & Kulick 
(1979). 

Aumenta a assiduidade dos estudantes. Astin (1977); Garibaldi (1976); 
Treisman (1985). 

Potencia as competências de auto-gestão Resnick (1987). 
Aumenta a persistência dos estudantes na conclusão e 
probabilidade de sucesso nas tarefas  

Felder (1997); Deutsch (1949); 
Marzano (1992); Costa & 
O'Leary (1992). 

Diminuem a probabilidade de comportamentos 
disruptivos por parte dos estudantes 

Stahl & VanSickle (1992); 
Hertz-Lazarowitz (1992). 

Promove a inovação no ensino e nas técnicas de “sala de 
aula”. 

Slavin (1980, 1990); Panitz 
(1996); Bean (1996). 

Promove a modelação de técnicas de resolução de 
problemas pelos parceiros. 

Schunk & Hanson (1985); 
Levin, Glass & Meister (1984); 
Bargh & Schul (1980). 

Permite a atribuição de tarefas mais desafiantes sem 
tornar irrazoável o aumento da carga de trabalho. 

Felder (1997); Davidson 
(1990). 

Os estudantes mais fracos beneficiam o seu desempenho 
quando agrupados com estudantes de elevado sucesso. 

Swing & Peterson (1982); 
Cohen (1994); Felder (1997); 
Burns (1990); Johnsons (1990); 
Vygotsky (1978); Feltcher 
(1985); Webb (1983, 1991). 

Conduz ao nascimento de mais questões (e de mais 
qualidade) no seio da turma. 

Felder (1997). 

Os estudantes exploram soluções alternativas para um 
dado problema, num ambiente seguro. 

Sandberg (1995). 

Dirige-se às diferenças de estilos de aprendizagem entre 
estudantes. 

Midkiff & Thomasson (1993). 

Pode ser adaptada a aulas realizadas em anfiteatro, 
envolvendo os estudantes em actividades interactivas 
indutoras de pensamento crítico. 

Bean (1996). 

É sinergética com a escrita. Bruffee (1993); Bean (1996); 
Saunders (1989); Graves 
(1983); Hillocks (1984). 

É especialmente útil em língua estrangeira e em cursos de 
inglês, como segunda língua, onde são importantes as 
interacções envolvendo o uso da linguagem. 

Bruffee (1993); Lotan & 
Benton (1990); DeAvila (1981); 
Neves (1983); Hatch (1978); 
Richie (1978). 
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Categorias�de�
Benefícios� Benefício� Referências�

Académicos�
O Modelo de Jigsaw é a estrutura ideal para projectos de 
laboratório e design. 

Felder (1997); Clarke (1994). 

É especialmente benéfica em cursos de matemática. Davidson (1990). 

Sociais�

Promove a faculdade de interacção e familiaridade entre 
estudantes. 

Cooper (1984). 

Desenvolve competências de interacção social. Johnson, Johnson & Holubec 
(1984); Cohen & Cohen (1991). 

Promove respostas societais positivas aos problemas e 
estimula um ambiente afável no qual se gera a resolução 
de conflitos. 

Johnson & Jonhson (1990); 
Sherman (1991); Messick & 
Mackie (1989); Dembo (1994); 
Bom & Brophy (1990); Slavin 
(1991); Glover & Bruning 
(1990). 

Cria um sistema de suporte social mais forte. Cohen & Willis (1985); Kessler 
& McCleod (1985). 

Promove e desenvolve relacionamentos interpessoais. Johnson & Johnson (1987). 
Os estudantes desenvolvem responsabilidades uns com os 
outro. 

Stahl & VanSickle (1992); 
Bonoma et�al. (1974). 

Constrói relacionamentos heterogéneos mais positivos. Webb 1980; Johnson & 
Johnson (1985c). 

Incentiva a compreensão da diversidade. Burnstein & Mcrae (1962); 
Swing & Peterson (1982); 
Hooper & Hannafin (1988). 

Promove uma maior capacidade nos estudantes para 
verem as situações na perspectiva dos outros. 

Yager (1985b); Johnson (1974a, 
1975b); Felder (1997); Johnson 
& Johnson (1972); Slavin 
(1980); Johnson & Johnson 
(1985b); Aronson et�al. (1978); 
Slavin (1991). 

Estabelece uma atmosfera de cooperação e auxílio em 
toda a comunidade educativa.�

Deutsch (1975, 1985);�Slavin 
(1987).�

Os estudantes são ensinados a criticarem ideias e não 
indivíduos. 

 

Os ambientes de AC podem ser utilizados para modelar 
comportamentos sociais desejáveis, necessários nas 
situações profissionais em que o trabalho é desenvolvido 
por equipas/grupos. 

Johnson, Johnson & Holubec 
(1984); Breen (1981). 

Os estudantes desempenham papéis relacionados com a 
modelação social e o trabalho. 

Johnson, Johnson & Holubec 
(1984); Houston (1991); 
Sandberg (1995). 

A AC promove a construção da equipa e a abordagem à 
resolução de problemas mantendo a responsabilidade 
individual. 

Cooper et�al. (1984); Johnson 
Johnson & Holubec (1984); 
Slavin (1983b). 

A AC fornece os fundamentos para o desenvolvimento de 
comunidades de aprendizagem dentro das instituições e 
no âmbito dos cursos. 

Tinto (1997). 

As AC promovem relações sociais e académicas para 
além da sala de aula e do percurso individual. 

Bean (1995); Felder (1997). 
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Categorias�de�
Benefícios� Benefício� Referências�

Sociais�

A AC ajuda os docentes a alterarem os seus papéis, 
deixando de ser o centro do processo de 
ensino / aprendizagem para se tornarem facilitadores do 
mesmo, deslocando-se, assim, a aprendizagem centrada 
no professor para a aprendizagem centrada no estudante. 

Hertz-Lazarowitz (1992). 

Psicológicos�

Promove a auto-estima nos estudantes. Johnson & Johnson (1989); 
Slavin (1967); Kagan (1986); 
Webb (1982). 

A AC potencia a satisfação dos estudantes com a 
experiência da aprendizagem 

Turnure & Zeigler (1958). 

A AC encoraja os estudantes a procurarem ajuda e a 
aceitarem o apoio tutorial dos seus parceiros. 

Hertz-Lazarowitz et�al. (1992); 
Beller (1955); Hertz-Lazarowitz 
et�al. (1992); Cook & Pelfrey�
1985;�Webb (1992). 

A ansiedade da sala de aula é significativamente reduzida 
com a AC. 

Kessler, Price & Wortman 
(1985); Johnson & Johnson 
(1989); Slavin & Karweit 
(1981). 

A AC cria uma atitude de maior envolvência interpessoal.  
A AC estabelece expectativas elevadas para estudantes e 
professores 

 

Avaliação�

A AC fornece uma base para formas alternativas de 
avaliação. 

Johnson & Johnson (1987); 
Rosenshine & Stevens, (1986); 
Cooper et�al., (1984); Cross & 
Angelo, (1993); observação de 
grupos Panitz, (1997); a auto-
avaliação de grupo Johnson & 
Johnson, (1987) e as pequenas 
avaliações escritas individuais 
Cross & Angelo, (1993). 

A AC fornece feedback imediato aos estudantes e ao 
professor sobre a eficácia de cada aula e sobre o 
progresso dos estudantes. 

 

Os grupos são mais fáceis de supervisionar do que os 
estudantes individualmente. 

Denis Lander (1995); Slavin 
(1992). 

 

Por outro lado, interessa-nos neste trabalho conseguir aprofundar com um pouco 

mais de detalhe a controvérsia que os mesmos podem fazer emergir quando estamos 

num contexto virtual de aprendizagem, isto é, qual o cenário de convergência ou 

divergência entre a aprendizagem cooperativa e colaborativa online. 

 


