
Pimentel (Informática/UNIRIO)

Felipe Carvalho (ProPEd/UERJ)

27/08/2020

Aprendizagem online é 
em rede, colaborativa: 

para o aluno não ficar 
estudando sozinho a 

distância

http://horizontes.sbc.org.br/index.php/2020/06/aprendizagem-em-rede/

http://horizontes.sbc.org.br/index.php/2020/06/aprendizagem-em-rede/


53,0mil
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9,5mil
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8,0mil
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*Dados obtidos em 26/08/2020

http://horizontes.sbc.org.br/
index.php/2020/06/aprendizagem-em-rede/
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Suporte Computacional para Aprendizagem Colaborativa (CSCL)
para dinamizar o Ensino Remoto/Educação a Distância/Educação Online





Aprendizagem

AUTOAPRENDIZAGEM
APRENDIZAGEM INDIVIDUALISTA

APRENDIZAGEM COLABORATIVA

processos formativos baseados na 
conversação, interatividade, interação social, 
socialização, participação, compartilhamento, 

negociação, autorias, respeitando as diferenças
e valorizando os múltiplos olhares

processos formativos baseados no autoestudo, 
no “próprio ritmo” (o que requer muita autodisciplina),

focado na assimilação de conteúdo (requer o silenciamento 
e não-autoria, não-apropriação, não-ressignificação)

(PIMENTEL; CARVALHO, 2020)

- individualista   → + colaborativa

http://horizontes.sbc.org.br/index.php/2020/05/principios-educacao-online/


Conhecimento

CONHECIMENTO COMO 
“MENSAGEM FECHADA”

acabado, completo, irretocável, 
que precisa ser apreendido e assimilado, 

memorizado e repetido

CONHECIMENTO COMO 
“OBRA ABERTA”

em construção sem fim,
que convida à ressignificação, interferência, 

completação, cocriação, autoria 

- Produto   → + Obra aberta



(HARPER et al., 1980, p.46-48) (PIMENTEL; ARAUJO, 2020; CALVÃO; PIMENTEL; FUKS, 2014)

Conversação
- Exposição       → + Diálogo

https://www.academia.edu/32074030/Cuidado_Escola
http://horizontes.sbc.org.br/index.php/2020/04/conversacaoonline/
https://www.amazon.es/email-Facebook-perspectiva-evolucionista-conversa%C3%A7%C3%A3o-ebook/dp/B00NBJD0WC


Promover e Mediar
dinâmicas em grupo

Ficar disponível para 
“tirar dúvidas da turma”

desperdício
do trabalho

docente!

Alunos não procuram 
o professor para tirar 

dúvidas

Aprendizagem colaborativa

- Tutoria reativa            → + Dinamizador/Mediador

Ação docente



Concepção pedagógica

Ilustração: (PIMENTEL; FUKS, 2011)

- Máquina de ensinar + Meio de interação social→

https://sistemascolaborativos.uniriotec.br/


Aprendizagem colaborativa NÃO é:

Ilustração: meme circulando na Internet



Aprendizagem colaborativa NÃO é:

Estudar em grupo as informações 
apresentadas pelo professor

Ilustração baseada em: (SANTOS; TEDESCO; SALGADO, 2011)

https://sistemascolaborativos.uniriotec.br/percepcao-e-contexto/


Aprendizagem colaborativa NÃO é:

Práticas, autorias e 
situações de aprendizagem 
descontextualizadas

Ilustração baseada em: (CALVÃO; PIMENTEL; FUKS, 2014)

https://www.amazon.com.br/dp/B00NBJD0WC


Afinal, o que é aprendizagem colaborativa?

Trata-se de tecer o conhecimento 
colaborativamente, em grupo, 
valorizando-se os múltiplos saberes
de cada aluno da turma 
com a mediação de professor. 

Ilustração: (SOUZA et AL., 2011)

(TORRES, 2007)

https://sistemascolaborativos.uniriotec.br/gestao-do-conhecimento-e-memoria-de-grupo/
https://www.agrinho.com.br/site/wp-content/uploads/2014/09/2_03_Aprendizagem-colaborativa.pdf


Como mediar para colaboração?

➢incentivar a externalização das experiências e das reflexões

➢incentivar a interatividade e a discussão de ideias 

➢partilhar a mediação com os alunos

➢promover  autorias  contextualizadas 
(evitar conteúdos desvinculados da realidade do aluno)

(SANTOS, CARVALHO e PIMENTEL, 2016)

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8640749/12238


Sobre a concepção pedagógica 
do uso da Informática na Educação

Usados como meios de interação social,
para conectar as pessoas

(não como máquinas para ensinar) 
.

Ilustração baseada em: (SANTOS; RIBEIRO; CARVALHO, 2020)

https://ieducacao.ceie-br.org/educacaoonline/




Quizz (perguntas-resposta)

http://www.kahoot.it

http://www.kahoot.it/


“A vida é a arte do encontro”
(embora haja tanto desencontro pela vida)

(Vinícius de Moraes)

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/galeria/fotos/1970-1980

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/galeria/fotos/1970-1980
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/galeria/fotos/1970-1980


Está havendo muito DESencontro pelo remoto...

Educação Bancária (FREIRE, 1970)

Aprendizagem descontextualizada
Aprendizagem não-significativa

Aprendizagem mecânica

Desinteresse (sono), Apatia
Desmotivação

Evasão...

Aula “palestra-live” =
Focar na apresentação feita pelo professor
e (talvez) com (algumas) perguntas no final

Ilustração: (HARPER et al., 1980, p.46-48)

https://pt.scribd.com/document/318890403/HARPER-Babette-Et-Al-Cuidado-Escola-Desigualdade-Domesticacao-e-Algumas-Saidas


- Comunicados    → + Diálogo
Dialógica,   Dialogismo,  Polifonia

(FREIRE)                     (BAKHTIN)               (BAKHTIN)

A educação autêntica, repitamos, 
não se faz de ‘A’ para ‘B’ 

ou de ‘A’ sobre ‘B’, 
mas de ‘A’ com ‘B’, 

mediatizados pelo mundo

(FREIRE, 1970, p.48)

Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a 
única margem de ação que se oferece aos educandos é a 
de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. (...) 
Educador e educandos se arquivam na medida em que, 
nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, 
não há transformação, não há saber. Só existe saber na 
invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 
permanente, que os homens fazem no mundo, com o 
mundo e com os outros. (FREIRE, 1970, p 80-81) 

Em lugar de comunicar-se, 
o educador faz 
“comunicados” e depósitos 
que os educandos, meras 
incidências, recebem 
pacientemente, 
memorizam e repetem.

http://www.letras.ufmg.br/espanhol/pdf/pedagogia_do_oprimido.pdf
http://www.letras.ufmg.br/espanhol/pdf/pedagogia_do_oprimido.pdf


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/France_in_XXI_Century._School.jpg

A escola, no Século XXI, não pode ser isto:  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/France_in_XXI_Century._School.jpg


A escola, no Século XXI, precisa ensinar:  

Quatro pilares da educação

Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 
Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quatro_pilares_da_educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delors


Apresentação Inter-ativa

Apresentação com participação-intervenção Apresentação cocriada (sincronamente)

Apresentação cocriada (assincronamente)



Sistemas p/ participação, discussão, colaboração e coautoria

1 - Apresentação rápida com discussão de conceitos

2 – Levantamento dos conceitos mais importantes

3 – Estruturação dos conceitos (mapa mental)

4 – Definições autorais dos conceitos

5 – Edição colaborativa de um texto original

+  ...Leitura “para casa”
(assíncrono)

“Aula remota”
(síncrono)

Terminar “em casa”
(assíncrono)

http://horizontes.sbc.org.br/index.php/
2020/05/principios-educacao-online/

http://horizontes.sbc.org.br/index.php/2020/05/principios-educacao-online/


Edição Colaborativa de Texto

https://www.youtube.com/watch?v=V9UwPq3HCl4

Novos processos de (co)autoria e de (co)leitura

https://www.youtube.com/watch?v=V9UwPq3HCl4
https://www.youtube.com/watch?v=V9UwPq3HCl4


Autorias ancoradas num “projeto de aprendizagem”

1 – Discussões do vídeo e artigo estudado

2 – Atividade: fazer 1 slide sobre “...”

Leituras “para casa”
(assíncrono)

“Aula remota”
(síncrono)

Terminar “em casa”
(assíncrono)

3 – Alunos apresentam para a turma

4 – Levantamento dos conceitos +importantes

5 – Estruturação dos conceitos (mapa mental)

(aprender ensinando)

“Para casa”
(assíncrono)

Desenvolver um “produto”
(parte do projeto de aprendizagem)

https://youtu.be/N4kDMJgVqe8

+

https://play.google.com/books/reader?id=QH
02DwAAQBAJ&hl=pt&pg=GBS.PT39.w.0.0.0.3

+  ...

https://youtu.be/N4kDMJgVqe8
https://play.google.com/books/reader?id=QH02DwAAQBAJ&hl=pt&pg=GBS.PT39.w.0.0.0.3


Autorias ancoradas num “projeto de aprendizagem”

1 – Apresentação curta + discussão dos conceitos

2 – Explicando a atividade-estruturada (aprender fazendo)

3 – Demonstração de como fazer a atividade

Para casa: desenvolver um produto (etapa 2) 
do projeto de aprendizagem

+  ...



Nem toda dinâmica de grupo 
promove aprendizagem colaborativa

Quiz (perguntas-respostas)

Nuvem de palavras

Mapa Mental

Quadro de Conceitos

Tirar dúvidas

Entrevista com especialista

Discussão livre/focada (turma)

Discussão em pequenos grupos

Edição cooperativa de texto/slides

Feedback da audiência
(engajamento e avaliação)

Conceitos e definições

Discussões

Co-autorias e co-criações

Abordagem
conteudista

Construção conjunta
de conhecimentos,

Aprendizagem
colaborativa

SISTEMAS DINÂMICAS DE GRUPO OBJETIVO EDUCACIONAL ABORDAGEM



Portaria nº 343 (17/03/2020):

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, 
a substituição das disciplinas presenciais, 
em andamento, por aulas que utilizem 
meios e tecnologias de informação e comunicação

Abordagem expositiva-instrucionista-massiva
Metodologias ativas
Sala de aula invertida
Aprendizagem colaborativa
Aprendizagem baseada em projetos
Sala de aula interativa
Educação OnLine (EOL)

Modalidade ≠ Metodologias

Metodologias

Educação a Distância (EAD)
Curso Massivo Online (MOOC)
Ensino Remoto

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376
https://www.amazon.com.br/Metodologias-Ativas-para-Educa%C3%A7%C3%A3o-Inovadora/dp/8584291156
https://www.amazon.com.br/Sala-Invertida-Metodologia-Ativa-Aprendizagem/dp/852163045X
https://www.agrinho.com.br/site/wp-content/uploads/2014/09/2_03_Aprendizagem-colaborativa.pdf
https://www.amazon.com.br/Aprendizagem-Baseada-Projetos-Educa%C3%A7%C3%A3o-Diferenciada/dp/858429001X
https://www.amazon.com.br/Sala-aula-interativa-Marco-Silva/dp/8515037084
http://www.educacion.udc.es/grupos/gipdae/documentos/congreso/xcongreso/pdfs/t12/t12c427.pdf
https://www.agrinho.com.br/site/wp-content/uploads/2014/09/2_03_Aprendizagem-colaborativa.pdf
https://www.amazon.com.br/Sala-Invertida-Metodologia-Ativa-Aprendizagem/dp/852163045X
https://www.amazon.com.br/Sala-aula-interativa-Marco-Silva/dp/8515037084
https://www.amazon.com.br/Metodologias-Ativas-para-Educa%C3%A7%C3%A3o-Inovadora/dp/8584291156
https://www.amazon.com.br/Aprendizagem-Baseada-Projetos-Educa%C3%A7%C3%A3o-Diferenciada/dp/858429001X
http://www.educacion.udc.es/grupos/gipdae/documentos/congreso/xcongreso/pdfs/t12/t12c427.pdf


Educação massiva: desinteresse → evasão

não-pertencimento

aprendizagem
individualista-isolada

dúvidas não resolvidas
(ou não provocadas!) 

conteúdos
descontextualizados

taxa de evasão dos MOOCs: de 75% a 95% (SILVA et al., 2014)   

pouca mediação
docente

http://www.abed.org.br/hotsite/20-ciaed/pt/anais/pdf/116.pdf


Por que apostar na aprendizagem colaborativa?

✓ diálogo
✓ negociação
✓ interatividade

✓ parceria
✓ respeito
✓ afeto
✓ rede social

✓ partilha
✓ (co)autoria
✓ (co)criações

✓ engajamento
✓ implicação

(https://ieducacao.ceie-br.org/educacaoonline/)

https://ieducacao.ceie-br.org/educacaoonline/
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