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Resumo:  
Categorias de colaboração – Uma possibilidade na análise do percurso 

colaborativo  
 

 
Na sociedade atual, com a introdução das tecnologias de informação e 
comunicação no dia a dia do indivíduo cresce a necessidade constante de se 
buscar novos conhecimentos, o que vai levar a que ocorram mudanças 
significativas no processo de ensino-aprendizagem. O conhecimento antes 
centrado no indivíduo se amplia para o desenvolvimento de ações 
colaborativas que carregam em seu bojo a necessidade do uso e o domínio da 
tecnologia,  a capacidade de resolver problemas e de se trabalhar em 
coautoria. Com isso o professor precisa romper com os paradigmas do ensinar 
solitário para o construir em grupos. Diante deste novo cenário surge a 
necessidade de se desenvolver matrizes de análise dos percursos 
colaborativos dos alunos para que o professor consiga avaliar e reavaliar a sua 
prática e as propostas implementadas no processo de ensino-aprendizagem.   
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Introdução: 
 

O novo modelo de sociedade que se configura com o desenvolvimento 

das TIC e o crescimento das relações de globalização está estabelecendo que 

a aprendizagem é uma necessidade constante, o que vai levar a que ocorram 

mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem. Este novo 

paradigma social faz com que o conhecimento, antes centrado no indivíduo, 

passe a ter como ponto de apoio  o desenvolvimento de ações colaborativas as 

quais, além das habilidades tradicionalmente consideradas como essenciais, 

acrescentam-se o uso e o domínio da tecnologia e a capacidade de resolver 

problemas e de trabalhar em grupo e com criatividade, aceitando como 

princípio a coautoria. De acordo  com Levy (1999, p. 158)  

Devemos construir novos modelos do espaço de conhecimentos. 

No lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, 

em pirâmides estruturadas em “níveis”, organizadas pela noção de 

pré-requisitos e convergindo para saberes “superiores” a partir de 

agora devemos preferir a imagem dos espaços de conhecimentos 

emergentes, abertos, contínuos, em fluxos, não lineares, se 

reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos, nos 

quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva.  

Soma-se a esta discussão o uso da tecnologia na educação que cada 

vez mais está sendo caracterizada pela apropriação das tecnologias 

emergentes, as quais favorecem uma mudança no paradigma de passividade 

em relação ao conhecimento para a produção colaborativa de conhecimentos.  

O desafio do professor neste cenário é amplificado, uma vez que, o uso 

das TICs no dia a dia do individuo cresce, enquanto, muitas vezes, a escola 

fica a margem deste processo envolvida em discussões  sobre a proibição ou 

não do uso dos celulares em sala de aula, ao invés de pensar possibilidades de 

práticas pedagógicas envolvendo tal tecnologia. Então, quando se pensa na 

inserção das tecnologias na prática educativa, não se pode perder de vista que 

existem ainda muitas barreiras a serem vencidas que vão da falta do suporte 

tecnológico à resistência dos professores e gestores ao processo de utilização 

das TIC em suas práticas, além, é claro, da falta de domínio instrumental das 

ferramentas tecnológicas (Mandaji, 2011) . 

O papel e a função do professor podem propiciar processos de 

aprendizagem que impulsionem o desenvolvimento do indivíduo e do grupo. 



Nesse sentido, o professor não pode ser mais um transmissor do conhecimento 

adquirido, é vital que ele assuma o papel de orientador, que não ensina em 

situação solitária, mas sim, em colaboração; ao lado e junto com seus alunos, 

ele passa a ser um facilitador (PALLOFF, PRATT, 2002). 

  Este artigo visa, por meio da analise de práticas de desenvolvimento 

de trabalhos em co-autoria em espaços virtuais de aprendizagem mostrar como 

ocorrem às relações de colaboração nesses ambientes, buscando-se identificar 

os agentes internos e externos ao processo que atuam como facilitadores ou 

não da realização dos trabalhos colaborativos e  identificar como se 

estabelecem às relações entre os sujeitos neste processo, facilitando assim a 

análise do professor no que diz respeito ao processo colaborativo realizado por 

seus alunos.  

 

Colaboração a difícil tarefa de operar conjuntamente 

Quando se busca estabelecer uma base teórica para o conceito de 

colaboração, depara-se com autores que definem cooperação e colaboração 

como sinônimos, outros, porém, fazem distinção entre eles. De acordo com 

Johnson e Johnson (2001) e Hiltz (1998) há pouco benefício em tentar 

pontuar as diferenças no significado entre as duas palavras.  

Para a análise proposta no artigo utilizou-se como conceito para 

colaboração a definição de Mandaji (2011): 

  “Colaboração é a relação de construção de conhecimento 
ou de desenvolvimento de trabalhos realizados por um grupo, que 
não possui uma hierarquia de posições previamente estabelecida, 
mas que pode contar com lideranças natas; que baseia a sua 
relação no diálogo como possibilidade de superar as diferenças na 
negociação para solução de problemas, na troca mútua de 
informações para a elaboração de estratégias e na confiança entre 
os pares. A forma de ação parte de um planejamento e desde que 
negociado pode ou não existir a divisão das ações no sentido de 
se atingir o objetivo da construção do todo.” (Mandaji, 2011, pg 48) 

A partir dessa definição, passou-se a buscar a existência das relações 

apresentadas nos ambientes virtuais de aprendizagem. Partindo de 

Comassetto (2006, p. 35), tem-se: 

Nos ambientes informatizados, os propósitos da aprendizagem por 

colaboração são amplamente utilizados, pois a coletividade 

disponibilizada pelas ferramentas da internet auxilia e propicia esta 

forma de ensino. Abrem-se assim novos espaços para trabalhos 



em parcerias, em pequenos ou grandes grupos, que permitem 

formas inovadoras de aprendizagem.  

 Pretto (2009, p. 86) complementa: 

Com as redes digitais,a lógica muda. Novas possibilidades de 

espaços temporais entram em cena, processos horizontalizados 

são instituídos, a colaboração se intensifica, a maior parte das 

instituições se articula em rede e na rede.  

Diante do exposto, é possível perceber que existem vantagens implícitas 

na colaboração em ambientes digitais.  De acordo com Horton (2000, p. 125) 

[...] as estratégias em ambientes digitais de colaboração podem 

simplificar a comunicação e, ao fazê-lo, os aprendizes se 

comunicam de forma mais livre, são tratados de forma mais 

igualitária e se tornam mais autoconfiantes, além de socializarem 

o conhecimento e as dificuldades da aprendizagem, fornecendo 

informações que possibilitam ao professor compreender melhor os 

comportamentos e performances dos alunos, e permitindo 

feedbacks mais adequados e profícuos.  

Para que a colaboração ocorra, é preciso criar e manter relações que incluam 

os interesses pessoais e sociais comuns dos parceiros, sendo fundamental que 

exista um entendimento pessoal a respeito do que cada um pode oferecer ao 

processo de colaboração 

 

Categorias, o que diria Aristóteles... 

 

Ao buscar-se elementos na filosofia para se conceituar categoria 

chega-se a Aristóteles que afirmava que as categorias são conceitos universais 

e também os gêneros últimos de todos os predicados de conhecimento. De 

acordo com Chauí (1995), na doutrina de Aristóteles, termo ou categoria é 

“aquilo que serve para designar uma coisa”, ou seja, indica o que uma coisa é 

ou faz, expressando o que nossa percepção e nosso pensamento captam 

imediata e diretamente em uma coisa.   

Da antiguidade à modernidade, a definição deste conceito segue 

sofrendo constantes intervenções, acréscimos, depuramentos para Kant as 

categorias aparecem como determinações puras do pensamento, como formas 

e funções a priori da consciência. Já Marx (1983) afirmava que as categorias 



expressam aspectos fundamentais das relações dos homens entre si e com a 

natureza e são construídas através do desenvolvimento do conhecimento e da 

prática social, ou seja, o movimento das categorias surgia como ato da 

produção geral.  

Kuenzer (1998), declara que são as categorias que servem de critério 

de seleção e organização da teoria e dos fatos a serem investigados, a partir 

da finalidade da pesquisa, fornecendo-lhe o princípio de sistematização que vai 

lhe conferir sentido, cientificidade, rigor, importância. Minayo (2004) justifica 

que os conceitos mais importantes dentro de uma teoria são as categorias. 

Diante disto é possível dizer que as categorias constituem um recurso 

utilizado no sentido de dividir o domínio de problemas essencialmente 

complexos em subconjuntos menores e com maior uniformidade sendo 

possível o estabelecimento de características (propriedades) que auxiliem a 

individualização de cada sujeito relativamente ao universo analisado. 

 

Categorias de colaboração para análise do processo colaborativo 

 

Para se construir os contextos geradores das categorias de 

colaboração definiu-se um conjunto características necessárias à sua 

ocorrência. O objetivo do processo foi o de identificar os contextos a partir dos 

quais a colaboração ocorre e com isso supor as condições a serem 

consideradas para se propor atividades colaborativas em ambientes virtuais de 

aprendizagem.  

Utilizou-se um conjunto de experimentos formados por cursos livres e 

disciplinas em cursos de graduação. Estes tiveram como ponto de partida a 

proposição da atuação de elementos externos e que projetavam resultados 

(específicos e diversos), tiveram ainda como elemento comum o uso da 

colaboração para a produção de trabalhos em co-autoria.  

Chegou-se então a quatro categorias comuns aos experimentos que 

para facilitar a compreensão foram denominadas Macrocategorias, são elas: 

Tecnologia, Grupo, Indivíduo e Conteúdo. Estas macrocategorias auxiliam na  

compreensão das diferentes formas de interação dos sujeitos do processo de 

colaboração. 



A partir das Macrocategorias passou-se a observar, verificar, analisar e 

interpretar o fenômeno da construção do conhecimento, situando-o 

concretamente quanto aos dados relevantes apresentados em interações 

realizadas pelos indivíduos nos fóruns e na ferramenta wiki por meio da 

metodologia de análise de conteúdo e a partir daí chegou a um conjunto de 

ações que se repetiam nos diversos experimentos e que passaram a constituir 

o que se denominou “Categoria”. Neste momento os experimentos passaram a 

contar com Macrocategorias que se subdividiram em categorias. A título de 

exemplo, na macrocategoria Grupo trabalhou-se com as seguintes categorias: 

“Estratégia”; “Relação”, “Resolução de Problemas”; “Comunicação”; “Tema 

Tratado” e “Competências Complementares”. 

Ainda no processo de se estabelecer elementos comuns aos 

experimentos no sentido de se construir uma matriz  norteadora do processo 

de desenvolvimento de trabalhos colaborativos subdividiu-se a categorias em 

elementos que representavam um conjunto de ações operadas pelos 

indivíduos e pelos grupos estudados com o objetivo de se chegar a construção 

de uma teia de informações que possam vir a se constituir em critérios para se 

aprofundar a definição dos elementos constitutivos das categorias no processo 

de desenvolvimento de trabalhos em coautoria em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem.  

Alguns resultados comuns obtidos da aplicação das matrizes de 

Macrocategorias  identificaram que com o objetivo de orientar o aluno a 

implementar a sua produção ou a de seu grupo, passa a ser necessário sair da 

comodidade da análise quantitativa, que enfoca mais precisamente a 

quantidade de inserções ou o tempo em que o aluno permaneceu no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, para mergulhar em uma observação qualitativa, ou 

seja analisar, entre outros pontos, o que o aluno apreendeu das informações 

recebidas e o que ele transformou em conhecimento. 

Outro resultado ressalva a necessidade do professor ficar atento para 

“não entregar o peixe e sim ensinar o aluno a pescar”, nas análises práticas 

significa estimular a  reflexão em grupo, o que significa que a sua ajuda deve 

vir no sentido de fazer com que o grupo analise as suas dificuldades e tente 

solucioná-las. A intervenção do professor só deve ser mais contundente caso a 



situação do ato da reflexão sobre as ações se transforme em um entrave para 

a continuidade do processo de trabalho colaborativo. 

De acordo ainda com a análise da macrocategoria Grupo, percebeu-se 

a existência dos extremos dentro das categorias estudadas, com isso, passou-

se a pensar na importância da atuação de um sujeito responsável pela  

mediação pontual e contundente junto aos grupos com pouca participação na 

atividade proposta. De acordo com Silva (2003), a mediação pedagógica 

determina que o professor utilize estratégias de aprendizagem que favoreçam o 

processo de reflexão, resolução de problemas, elaborações teóricas, análises e 

sínteses, pesquisa, comunicação e busca da informação, de modo a tornar o 

sujeito da aprendizagem autônomo e socialmente competente. A mediação 

pedagógica traz em seu bojo a ideia de um professor formulador de problemas, 

proponente de situações, arquiteto de percursos, mobilizador de inteligências 

múltiplas e coletivas na construção do conhecimento. Essa constatação 

poderia significar a necessidade de se ampliar o universo de macrocategorias e 

categorias 

Por fim, há de se considerar que a participação de cada indivíduo no 

processo de produção coletiva não é decorrente exclusivamente da resposta 

dos participantes à proposta sugerida, mas a um complexo conjunto de fatores 

que implicam considerar desde a sua acumulação de habilidades até sua 

disponibilidade para participar da proposta especificamente. 

Alguns dos fatores que levam o aluno ao desenvolvimento do trabalho 

de coautoria em Ambientes Virtuais de Aprendizagem são de natureza objetiva 

e podem ser mensurados, como no caso das habilidades; outros são de 

natureza subjetiva e podem derivar tanto de limitações individuais como da 

relação de utilidade do que se propõe enquanto atividade, e que o aluno 

verifica no transcorrer da disciplina específica. 

Diante do quadro apresentado, ao realizar-se uma sobreposição com a 

teoria da aprendizagem significativa, é possível perceber que este 

conhecimento prévio do aprendiz pode ser um diferencial para a participação 

do indivíduo no desenvolvimento da co-autoria. 

Para Ausubel (1982), independentemente da idade, condição social ou 

outros fatores que agem direta ou indiretamente sobre o indivíduo, é possível 

aprender significativamente, e ele aprende a partir do conhecimento prévio que 



carrega consigo, embora tais conhecimentos nem sempre sejam explicitados, 

por fim o autor declara que a aprendizagem significativa potencializa a 

experiência de aprender.   

 

Considerações Finais:  

 

 Após a realização destes experimentos é possível perceber que há a 

necessidade da criação de um sistema objetivo de análise para a realização de 

processos de desenvolvimento de trabalhos em coautoria como o intuito de 

estimular a implementação de seu uso com mais frequência gerando, em 

médio prazo, uma cultura de colaboração entre os sujeitos do processo de 

aprendizagem. Este sistema de análise parte do desenvolvimento de matrizes 

de categorias de colaboração que atuariam junto ao mediador do processo de 

aprendizagem como uma maneira de balizar as ações dos sujeitos e com isso 

possibilitar que o professor  oriente o aluno na descoberta de caminhos para a 

construção coletiva. Sem dúvida há tendências de que as categorias 

tangenciem a avaliação e que possam se constituir em elementos avaliativos. 

A criação de um conjunto de medidas para análise do processo de 

colaboração pode auxiliar em que a participação do aluno seja vista não 

apenas pelo viés quantitativo e passe a ser observado também por meio de 

ação qualitativa na construção dos trabalhos em coautoria 
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