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 Há algum tempo autores da área de educação afirmam que aprender em grupo é melhor 
do que estudar sozinho. A interação em sala de aula é defendida como uma das 
ferramentas para melhorar o aprendizado e conquistar a atenção dos alunos. Agora, com 
o uso de novas tecnologias, a interação ganha ainda mais importância. Mas é possível 
fazer com que os alunos colaborem entre si, mesmo que a distância? 

Especialistas acreditam que sim. Seja no ensino presencial, seja na educação a distância, 
incentivar o aprendizado colaborativo é uma das ferramentas para melhorar o 
aprendizado.  

Adepto e divulgador do collaborative learning (aprendizado colaborativo), e professor da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), Edson Fregni acredita que a 
técnica, mesmo em aulas presenciais, ainda pode ser mais bem utilizada no Brasil. 
"Trata-se de uma prática já tradicional em países como a Alemanha, onde os alunos são 
incentivados a dar aulas; e nos Estados Unidos, com os tradicionais estudos de cases em 
sala com estímulo ao debate", lembra Fregni. "Aqui no Brasil, a prática no ensino superior 
ainda é restrita a algumas instituições, mas tende a crescer", acredita. 

Fregni defende a eficácia do aprendizado colaborativo porque, segundo ele, quando o 
aluno tem de argumentar sobre uma idéia, refaz o percurso do aprendizado e 
obrigatoriamente tem de conhecer bem o assunto. Ao explicar para outros estudantes, 
aprofunda-se no tema, porque é mais uma vez convocado intelectualmente a organizar 
sua forma de raciocínio. No entanto, o educador destaca que essa participação não chega 
por acaso: é preciso que o professor tenha uma estratégia para suscitar gradualmente os 
temas, saiba incitar a curiosidade nos momentos certos e, principalmente, reconheça a 
participação dos alunos com notas.  

Opções para essas estratégias em sala de aula são tema do livro Tools of teaching, da 
pesquisadora Barbara Gross Davis, da Universidade de Berkeley (veja box). A obra é de 
1993, mas levanta questões ainda importantes e comuns à realidade brasileira. Ela 
recomenda, por exemplo, que no caso de alunos que adotam a postura "eu paguei para 
aprender com um professor, não para ter de trabalhar com meus colegas que não sabem 
tanto", o docente deve informar sobre os estudos que comprovam a eficácia do 
aprendizado colaborativo e descrever o papel que o exercício tem no programa do curso. 

A pedagoga Maria Helena Issa, professora de metodologia de ensino superior e didática 
da Faculdade Porto-Alegrense (Fapa), também alerta: estudar colaborativamente não é 
distribuir os capítulos dos livros entre os alunos e simplesmente pedir para que 
apresentem "seminários". É preciso mobilizar os estudantes antes de propor trabalhos em 
grupo, debates em sala ou fóruns via internet. "Os estudantes devem sentir-se 
desafiados, é preciso instigar sua curiosidade, seja com cases, notícias ou artigos. Cabe 
ao professor aproximar-se o máximo possível da realidade desse aluno para que o 
aprendizado se realize", defende. 

Em sua opinião, essas ferramentas são mais utilizadas na área de ciências humanas e há 
facilidades para implementá-las. "No ensino superior, temos uma vantagem em relação 
ao ensino fundamental e secundário. O estudante está lá porque escolheu estar, porque 
quer formar-se naquele determinado curso e não porque é obrigado", diz Maria Helena.  

Atualmente, a pedagoga defende a colaboração em aulas presenciais, inclusive 
virtualmente. "Quando o debate é num fórum, é preciso escrever ao aluno; eles 
fundamentam bem suas idéias, e a reflexão fica inevitavelmente muito mais profunda, 
porque vai ficar registrado, escrito, então todos os participantes levam muito a sério o 
que é exposto em grupo", diz. Em sua opinião, aulas presenciais, auxiliadas por métodos 



colaborativos proporcionados via internet, são um ótimo casamento para a qualidade do 
conhecimento. 

Zilma Maria Cavalheiro de Carvalho, coordenadora dos cursos de pós-graduação a 
distância do Centro Universitário Senac, acredita que o ambiente virtual, inclusive, 
melhora o comportamento de alguns alunos. "Muitas pessoas que sofrem de timidez em 
situações de grupo presenciais ficam mais à vontade para expor sua opinião no ambiente 
virtual", relata. "Trabalhamos com uma metodologia extremamente colaborativa em que 
o tempo todo o aluno é convidado a participar do ambiente. Ele é o protagonista da sala 
de aula", define. 

No caso do ensino a distância, o estímulo ao estudo em grupo pode parecer mais difícil, 
mas é essencial. No livro Muito além do jardim de infância, o diretor da Aquifolium 
Educacional e da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), Wilson Azevedo, 
defende que transformar um grupo de alunos em uma "comunidade", mesmo que virtual, 
é o segredo para conquistar o empenho dos alunos. "É como preparar uma festa na qual 
você cria condições para que as pessoas interajam. As pessoas podem ficar juntas no 
elevador, nem por isso elas se integram, na verdade vivem uma proximidade 
constrangedora", compara. 

Azevedo também reforça a importância de um bom repertório por parte do professor para 
uma aula bem-sucedida. Levantar questões e propor trabalhos em grupo é uma das 
vantagens da educação a distância, em sua opinião. "Um fórum pode estar ativo por dias, 
sustentando um debate, troca de informações, sem necessariamente as pessoas 
partilharem do mesmo espaço físico ou mesmo virtual simultaneamente", explica 
Azevedo, responsável também pela capacitação de professores para ensino a distância.  

Para manter a turma "ligada" no ensino a distância, Azevedo recomenda planejamento, 
iniciativa e estratégia por parte dos professores. Essas são algumas das chaves para 
tornar as aulas colaborativas. 

Dicas para o aprendizado colaborativo 

- Antes de propor debates em sala ou grupo de 
estudo, tenha pleno domínio do conteúdo a ser 
passado; reflita sobre as questões que instiguem os 
estudantes à pesquisa; planeje as etapas a serem 
discutidas; 

- Evite formar grupos com mais de cinco pessoas; 

- Incentive a diversidade nos grupos: tímidos com 
extrovertidos; homens e mulheres; céticos e 
otimistas; 

- Crie notas ou pontuações por participação nos 
debates, fóruns e defesa de pontos de vista; 

- Explique que o formato de trabalho em grupo é 
parte do processo de aprendizado;  

- Não aceite que somente "o líder" do grupo 
apresente e defenda suas idéias. Escolha membros 
aleatoriamente para que todos se empenhem em 
aprofundar os assuntos propostos; 

- Mantenha o grupo unido, enfatize sempre que as 



diferentes habilidades e pontos de vista dentro do 
grupo enriquecem a todos; 

- Ajude na elaboração do planejamento das ações 
do grupo sempre que necessário; 

- Crie competições entre grupos, que podem ser 
realizadas por meio de defesa de idéias, cases ou 
formas de apresentação; 

- Faça testes orais com membros dos grupos 
escolhidos aleatoriamente; 

- Promova a independência do grupo: os 
participantes devem ter autonomia para formas de 
organização e comunicação, dentro dos prazos e 
critérios estabelecidos. 
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