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1. Introdução 

Hoje em dia, especificamente na área educacional, é notório o crescimento da 

procura por parte de instituições acadêmicas, empresas e até mesmo usuários por 

treinamento à distância através da Internet. Neste, pessoas em lugares e em 

horários diferentes podem fazer treinamentos utilizando ambientes de aprendizagem 



  
colaborativa com ferramentas de administração de usuários e cursos, de inserção de 

conteúdos, comunicação e de controle do progresso dos estudantes. Segundo 

Dillenbourg [Dillenbourg, 99], essas ferramentas obrigam-se a trabalhar com 

diversos tipos de mídias (texto, áudio e vídeo), animações, simulações e exemplos 

na tentativa de maximizar a percepção dos assuntos e melhorar o processo de 

aprendizagem. Existe a possibilidade também de combinar uma abordagem 

individual com atividades colaborativas. De acordo com o grupo de estudos Núcleo 

Minerva [Minerva, 00], Universidade de Évora, os Ambientes CSCL (Computer 

Supported Collaborative Learning) com algumas ferramentas que possam atuar 

como mediadoras do processo de ensino e aprendizagem podem ser utilizadas para 

prover a aprendizagem colaborativa.   

Este artigo aborta a utilização dos conceitos e tecnologias CSCL pelas 

grandes empresas do mercado nacional, compara esta utilização mostrando que o 

ambiente acadêmico não está longe do ambiente profissional. Seguindo este 

raciocínio na Seção 2 aborda-se o embasamento teórico dos termos utilizados nos 

ambientes CSCL; na Seção 3, mostra-se a análise das empresas e onde estas estão 

empregando as técnicas CSCL no dia-a-dia; na Seção 4, comparamos duas 

utilizações em grandes empresas da área financeira; na Seção 5 apresentamos 

algumas considerações finais; concluímos o artigo na seção 6 e citamos as 

referências utilizadas na 7ª e última seção. 

2. O Embasamento Teórico 

As aprendizagens Colaborativa e Cooperativa geralmente são confundidas por 

alunos que iniciam os estudos na área, visto que ambas possuem definições 

parecidas, mas são diferentes nas perspectivas teóricas e práticas. A distinção entre 



  
essas duas aprendizagens precisa ser mais bem explorada, a fim de se disseminar 

qualquer dúvida que a terminologia possa gerar.  

2.1 A Cooperação 

Por definição, cooperação basicamente é uma atividade de troca de informações em 

grupo, onde o aluno possui uma dupla responsabilidade. Ao mesmo tempo em que é 

responsável por sua própria aprendizagem, é motivado a participar da aprendizagem 

dos outros membros do seu grupo.  

Entende-se por cooperação quando dois ou mais indivíduos que trabalham 

conjuntamente, possam chegar a uma situação de equilíbrio, onde as idéias possam 

ser trocadas e distribuídas entre os participantes do grupo, transformando essa 

interação em novas idéias, novos conhecimentos, e demais frutos deste trabalho 

coletivo. Para Piaget [Taille, 92], a cooperação é um método e o indivíduo deve ser 

motivado para querer ser cooperativo. Piaget [Taille, 92] ressalta ainda que a 

cooperação representa as trocas sociais entre os indivíduos, com um objetivo 

comum, levando-se em consideração o respeito mútuo e a livre expressão.   

Assim o aluno atua como gestor de seu próprio processo de aprendizagem 

participa ativamente na aprendizagem do colega. No entanto, apesar da aparente 

modernidade desse processo de aprendizagem, ele ainda apresenta vestígios da 

abordagem tradicional, na medida é valorizada a reprodução do conhecimento já 

estabelecido, seguido de sua memorização conseqüente.  

Cunha Filho e colegas [Cunha Filho et al., 00] introduzem um outro elemento 

para a facilitação e sustentação do processo cooperativo: a tecnologia. Atualmente, 

a aprendizagem cooperativa tem sido amplamente apoiada por recursos 



  
computacionais que funcionam como “elementos facilitadores do processo de 

comunicação e aprendizagem em comunidades virtuais de grande porte". 

2.2 A Colaboração 

Segundo Panitz [Panitz, 06], “A colaboração é uma filosofia de interação e um estilo 

de vida pessoal, enquanto que a cooperação é uma estrutura de interação projetada 

para facilitar a realização de um objetivo ou produto final.” Assim, a Aprendizagem 

Colaborativa é uma filosofia de ensino, não apenas uma técnica de sala de aula. 

Panitz [Panitz, 06] ressalta ainda que: 

“Em todas as situações onde pessoas formam grupos, a Aprendizagem 

Colaborativa sugere uma maneira de lidar com as pessoas que respeita e 

destaca as habilidades e contribuições individuais de cada membro do grupo. 

Existe um compartilhamento de autoridade e a aceitação de 

responsabilidades entre os membros do grupo, nas ações do grupo. A 

premissa subjacente da aprendizagem colaborativa está baseada na 

construção de consenso por meio da cooperação entre os membros do grupo, 

contrapondo-se à idéia de competição, na qual alguns indivíduos são 

melhores que outros. Os praticantes da Aprendizagem Colaborativa aplicam 

essa filosofia na sala de aula, nas reuniões de comitê, com grupos 

comunitários, dentro de suas famílias e geralmente como um modo de viver e 

lidar com outras pessoas.”  

Por outro lado, a cooperação, se mostra como um conjunto de técnicas e 

processos onde grupos de indivíduos aplicam para a concretização de um objetivo 

final ou a realização de uma tarefa específica. Na realidade é um processo mais 

direcionado do que o processo de colaboração, consequentemente mais controlado 

pelo professor. Assim, pode-se afirmar, de maneira geral, que o processo de 



  
cooperação é mais centrado no professor e controlado por ele, enquanto que na 

colaboração o aluno possui um papel mais ativo.  

Em resumo, observa-se, que os dois conceitos “cooperação” e “colaboração”, 

referem-se a atividades desenvolvidas em grupo com objetivos comuns, 

apresentando, porém, diferenças fundamentais no que regem a regularidade da 

troca, ao trabalho em grupo, a coordenação constante e, principalmente, à filosofia 

inclusa nos dois conceitos, sendo o segundo um processo mais profundo e 

complexo do que o primeiro, porém o último apresenta um ganho educacional maior. 

De qualquer maneira, ambas as práticas migram contra o sistema de ensino 

dominante, hierárquico e unilateral, baseado no autoritarismo. Segundo a teoria do 

Construtivismo de Piaget [Taille, 92], essas práticas estimulam uma socialização no 

processo de ensino-aprendizagem, onde indivíduos em grupos solucionam 

problemas em comum e, acima de tudo, constroem conhecimento socialmente 

relevante.  

2.3 A Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL) 

A Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL - Computer 

Supported Collaborative Learning) pode ser definida como uma estratégia 

educacional em que o conhecimento é construído por dois ou mais indivíduos 

através da discussão, da reflexão e tomada de decisões, tendo como mediador 

desse processo os recursos informáticos (Internet, dentre outros). Juntamente com o 

conceito de Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador, temos o conceito 

de Trabalho Colaborativo Apoiado por Computador (CSCW - Computer Supported 

Collaborative Work) que é um sistema de redes de computadores que apóia grupos 

de trabalho na realização de tarefas comuns, fornecendo uma interface que 

possibilita a realização de trabalho em conjunto.  



   
Os dois conceitos, CSCW e CSCL, apresentam algumas características 

diferentes. Enquanto que o CSCW tende a focalizar seus esforços nas técnicas de 

comunicação, a CSCL concentra a sua atenção no que está sendo transmitido ou 

comunicado. A primeira, CSCW, tem a função de facilitar a comunicação e a 

produtividade do grupo de trabalho. Por outro lado a CSCL visa sustentar uma 

aprendizagem eficaz em grupo.  

Campos [Campos et al., 03] afirma que “a diferença entre CSCW (Computer-

Supported Cooperative Work) e CSCL (Computer-Supported Cooperative Learning) 

é que CSCW é uma área de estudos que tem foco em técnicas de comunicação 

empregadas para prover suporte à cooperação principalmente em negócios; 

enquanto que CSCL é uma subárea de CSCW, em que o trabalho é educação e, 

portanto, tem foco naquilo que está sendo comunicado, visando a tornar a 

aprendizagem mais efetiva.” 

Tabela 1: Principais Diferenças entre a CSCL e a CSCW. Adaptado do Grupo Minerva 
[Minerva, 00].  

CSCW CSCL 

 

Focaliza sua atenção nas 
técnicas de comunicação.  

 

É mais usado principalmente 
no meio empresarial.  

 

Tem como finalidade facilitar a 
comunicação e a produtividade 
do grupo.  

 

Concentra sua atenção no que 
está sendo comunicado.  

 

É normalmente explorado em 
ambientes relacionados a 
educação.  

 

A finalidade é prover uma 
aprendizagem eficaz em 
grupo.  

 

Conclui-se que no CSCW o foco é no produto das interações, enquanto que 

na CSCL o foco é no processo de interação. Ainda, tanto no Trabalho Colaborativo 

Apoiado por Computador (CSCW) quanto na Aprendizagem Colaborativa Apoiada 

por Computador (CSCL), os sistemas computacionais são usados como ferramentas 

para apoiar e facilitar as interações de grupos de trabalho e estudo, entre indivíduos 



  
que se encontram em locais diferentes, enfatizando-se que esses meios não foram 

concebidos para substituir completamente a comunicação presencial.  

Segundo Siebra e colegas [Siebra et al., 04] , a análise das interações fornece 

recursos ao sistema para dar suporte às necessidades individuais e de grupo, 

analisar nível de conhecimento, comportamento e dificuldades. Possibilita aos 

professores a identificação de assuntos de maior dificuldade e de maior interesse 

para estudantes ou grupo de estudantes.  Além disso, a identificação de problemas e 

características de grupos de alunos e de alunos em específico possibilita ao 

professor estimular o aprendizado e incentivar a participação dos alunos nas 

discussões ocorridas dentro do ambiente.   

Em outra oportunidade Siebra [Siebra, 05] afirma que, como recurso de 

aprendizagem, as ferramentas de comunicação, especialmente as síncronas, como 

o Chat1, são de extrema importância. Elas permitem a interação entre alunos ou 

entre alunos e professores conectados ao mesmo tempo no ambiente. Essas 

ferramentas aumentam o poder de auxilio ao aprendizado, pois com esses recursos 

os estudantes colaboram uns com os outro, permitindo feedback imediato sobre um 

assunto e/ou a resolução de dúvidas e questionamentos. A interação entre os 

estudantes permite também que um estimule o outro a responder, a perguntar, a 

explicitar idéias, a fundamentar seus conhecimentos e opiniões, além de levar os 

alunos à reflexão sobre o que está sendo discutido conduzindo, conseqüentemente, 

o estudante a ter seu pensamento crítico.  

Nesse contexto, o computador apresenta-se como uma ferramenta para a 

aprendizagem colaborativa, ajudando os alunos a se comunicarem e a colaborarem 

                                                

 

1 Chat, que em português significa "conversação", é um neologismo para designar aplicações de conversação em tempo real. 
Esta definição inclui programas de IRC, conversação em sítio web (webchat) ou mensageiros instantâneos. 



  
uns com os outros em atividades comuns, fornecendo também um valoroso auxílio 

nos processos de coordenação e organização de tarefas. Este papel de mediador 

enfatiza as possibilidades de usar o computador não somente como uma ferramenta 

individual, mas como uma mídia com a qual e através da qual os indivíduos e os 

grupos podem colaborar uns com os outros.  

3. A Análise 

Diante do exposto na seção 2, direcionamos o estudo para a utilização do conceito 

CSCL em empresas de grande porte, onde foge um pouco do foco do processo, no 

qual é o âmbito educacional. Por outro lado, este foco já aparece explorado por 

diversas e grandes empresas do Brasil como forma de integração dos colaboradores 

e um momento de aprendizagem compartilhada durante o expediente.   

Normalmente os conteúdos tratados pelos ambientes de ensino dessas 

empresas, em sua maioria, tratam de assuntos relacionados aos procedimentos 

internos ou alguma mudança que venha a ocorrer nesses procedimentos, o restante 

dos conteúdos tratam de assuntos de utilidade pública, por exemplo: Informática 

Básica e Matemática Financeira.  

Um fator em comum apresentado foi a utilização de tecnologia na preparação 

e utilização do ambiente de ensino, possibilitando que todos os colaboradores 

possam fazer os cursos sem a necessidade de se ausentar da mesa de trabalho. 

Fator este que claramente gera uma economia satisfatória a medida que a 

freqüência dos treinamentos em seus respectivos Escritórios Centrais (Matriz).  

Outro fator encontrado nas empresas foi o das tecnologias utilizadas, para 

propagação do ambiente utilizou-se a Intranet e a Internet, e para o desenvolvimento 

                                                                                                                                                        

 

Fonte: Wikipédia – A enciplopédia livre. [http://www.wikipedia.org] 

http://www.wikipedia.org]


  
do ambiente, em todas as empresas pesquisadas, foram utilizadas as linguagens 

Java2, Flash3; Todas apresentam recursos multimídia e também a funcionalidade do 

histórico cursado pelo aluno, Fórum de discussões e Chat integrados ao ambiente. 

Seção tira-dúvidas e biblioteca virtual, com o acervo de apostilas utilizadas em cada 

curso.  

Não nos foi permitido entrar em detalhes minuciosos das aplicações, pois as 

empresas não autorizaram a publicação de imagens dos ambientes virtuais de 

ensino.  

4. A Comparação 

Os ambientes vistuais de ensino pesquisados foram o COL (Cursos On-line) da 

Scopus Tecnologia Ltda, o Treinet da Organização Bradesco e o 

CliqueConhecimento das organizações Unibanco.  

Todas as aplicações atendem aos critérios de design e permitem obter uma 

interface de navegação simples e fácil, com uma estrutura robusta e padronizada, 

constituindo-se de animação e elementos interativos dentro do curso que certamente 

são um fator de atração e motivação aos usuários no ambiente CSCL.  

Apenas o Treinet disponibiliza o ambiente virtual de ensino na Internet, nos 

outros dois, apenas na Intranet. O que não possibilita que o colaborador possa fazer 

os cursos nos finais de semana ou fora do horário de trabalho.  

Em termos de implementação, todos utilizaram a linguagem de programação 

Java, associados ao uso de animações em Flash, e apresentam as apostilas no 

                                                

 

2 Java é uma linguagem de programação orientada a objeto desenvolvida na década de 90 pelo programador James Gosling, 
na empresa Sun Microsystems. Diferentemente das linguagens convencionais, que são compiladas para código nativo, a 
linguagem Java é compilada para um "bytecode" que é executado por uma máquina virtual. 
3 Flash é um programa gráfico vetorial utilizado para se criar animações interativas, desenvolvido e comercializado pela 
Macromedia (empresa especializada em desenvolver programas que auxiliam o processo de criação de páginas web).  

Fonte: Wikipédia – A enciplopédia livre. [http://www.wikipedia.org] 

http://www.wikipedia.org]


  
formato PDF4. O único com um diferencial notório foi o Treinet, com a utilização de 

um agente inteligente no qual tira algumas dúvidas do usuário no decorrer do curso, 

além de manter uma interação com o aluno onde há como contexto perguntas e 

respostas sobre o conteúdo abordado.  

Quanto à performance, o COL e o CliqueConhecimento possuem melhor 

performance, por razões notórias, menor disponibilidade, funcionam apenas na 

Intranet de suas respectivas empresas. Já o Treinet com toda sua disponibilidade 

Intranet + Internet, consegue atingir uma performance muito próxima dos demais.  

Também vale salientar as quantidades de cursos oferecidos, no caso do 

Treinet e do CliqueConhecimento são mais de 30 cursos e treinamentos oferecidos, 

o COL leva desvantagem nesta perspectiva, pois apenas disponibiliza 5 cursos e 

treinamentos até o momento.  

Portanto desde a análise e também na comparação, o ambiente Treinet foi o 

melhor abordado com os conceitos CSCL, inclusão de um agente inteligente e vence 

também nos quesitos de desempenho e disponibilidade. 

5. Considerações Finais 

Por fim, podemos considerar que a construção do conhecimento em um grupo, por 

meio de discussão, implica numa maior exploração dos diversos recursos de 

mediação tecnológica disponíveis, especialmente daqueles que gerenciam o 

ambiente. 

                                                

 

4 PDF (Portable Document Format) é um formato de arquivo desenvolvido pela Adobe Systems para representar documentos 
de maneira independente do aplicativo, hardware, e sistema operacional usados para criá-los. Um arquivo PDF pode descrever 
documentos que contenham texto, gráficos e imagens num formato independente de dispositivo e resolução. 

Fonte: Wikipédia – A enciplopédia livre. [http://www.wikipedia.org] 

http://www.wikipedia.org]


   
A interação, fator fundamental em qualquer proposta de aprendizagem 

colaborativa, se dá como conseqüência do processo de discussão criado pelo Fórum 

ou Chat do ambiente, comprovando a eficiência do debate on-line. 

6. Conclusões 

Diante do exposto, é notória a adesão das grandes empresas na implementação de 

ambientes virtuais de aprendizagem, nos quais possibilitam a elas o recurso de 

treinar uma grande quantidade de colaboradores, sem que haja deslocamento, 

hospedagem e despesas com instrutores e professores. Possibilitando que o usuário 

possa fazer o treinamento em qualquer horário do dia ou da noite, com o diferencial 

de poder ser utilizado nos finais de semana.   

Apresenta ainda um fórum de discussão, onde armazena toda a discussão de 

acordo o curso e o tópico discutido, ainda fornece um chat para comunicação 

instantânea entre os participantes.   

Além destes recursos os exercícios são totalmente interativos como qualquer 

outra ferramenta CSCL, informando a quantidade de acertos e erros no instante em 

que o usuário termina a tarefa, com um diferencial, existem questões de testes no 

dentro dos conteúdos, no momento da passagem do conhecimento.  

É claro também a interação entre a área profissional e a área acadêmica, 

onde aparentemente não andam na mesma velocidade, no caso do CSCL, 

demonstra que as empresas cada vez mais estão investindo na área de pesquisa, 

obviamente não visando um lucro real, mas sim uma redução nos custos de 

treinamento que ao ano se torna muito alto, por razões já mencionadas 

anteriormente. 
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