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Resumo 
A aprendizagem concebe-se nos nossos dias apoiada, de forma generalizada, pelo uso das 
tecnologias da informação e da comunicação, nomeadamente no que respeita ao Ensino 
Superior. Embora muitas vezes seja uma extensão do ensino presencial, a aprendizagem 
colaborativa mediada por computador (computer-supported collaborative learning - CSCL) 
exige novos modos de comunicação e uma nova reconfiguração do paradigma educativo. O 
objetivo deste artigo é fornecer uma (re)visão da literatura existente na área do CSCL, com 
enfoque em três dimensões passíveis de caracterizar a sua dimensão educacional, isto é, a 
análise centrou-se nas teorias de aprendizagem subjacentes ao CSCL e no papel 
desempenhado pelos diferentes atores – professores e alunos. A revisão da literatura permitiu 
concluir que o CSCL se fundamenta essencialmente em teorias socioconstrutivistas da 
aprendizagem, onde o aluno e o professor desempenham papéis distanciados da visão 
transmissiva de conhecimento mais tradicional. 
 
Palavras-chave 
Aprendizagem Colaborativa Mediada por Computador; CSCL, Educação a Distância; Ensino 
Superior, teorias da aprendizagem, papel do professor, papel do aluno. 
 

Introdução  
O Computer-supported Collaborative Learning (CSCL) propõe o desenvolvimento e exploração 
de ferramentas informáticas que propiciem a aprendizagem em grupo e que potenciem 
atividades criativas de exploração intelectual e interação social, facilitem a compreensão 
aprofundada e reflexiva,  em alternativa a softwares em que os alunos aprendem de forma 
individual e isolada (Stahl, Koschmann, & Suthers, 2006). 

No Ensino Superior, o CSCL tem vindo a ganhar importância desde os anos 90 (Hoadley, 2010; 
Stahl et al., 2006), altura em que as universidades começaram a disponibilizar cursos online. 
Este fenómeno deve-se, em parte, aos avanços tecnológicos verificados (Wallace, 2003) e a 
novas perspectivas sobre o processo de ensino e de aprendizagem e sobre as relações que se 
devem estabelecer entre docentes e discentes e os papéis que desempenham.  

Tendo em conta o exposto, é objetivo desta revisão lançar um olhar atento sobre pesquisas 
recentes, compreendidas entre os anos de 2006 e 2011, a fim de analisar que teorias da 
aprendizagem fundamentam o CSCL e o papel desempenhado pelo professor e pelo aluno, em 
especial na Educação a Distância (EaD), no Ensino Superior. 

Numa área de investigação vasta, tornou-se imperativo o balizamento da pesquisa de forma a 
cingir o âmbito e a amplitude do trabalho. Assim, a revisão da literatura surgiu a partir de uma 
questão de investigação - Como caracterizar a dimensão educacional do  CSCL na EaD, no 
contexto do Ensino Superior? Desta emergiu um conjunto de subquestões que abarcam de 
forma concreta os principais tópicos a abordar: (a) Que teorias de aprendizagem fundamentam 
o CSCL? (b) Qual o papel do professor em ambientes de CSCL? (c) Qual o papel do aluno em 
ambientes de CSCL? 

A primeira questão, de cariz mais genérico e abrangente, centra a investigação, logo à partida, 
no âmbito educacional do CSCL. Kirschner, Strijbos, Kreijns e Beers (2004, p. 50), descrevem 
o CSCL como uma “unique combination of the technological, the social, and the educational 
context”, salientando que “when technology mediates the social and educational contexts we 
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speak of technology affording learning and education. Therefore, we may distinguish between 
three types of affordances - educational, social, and technological". 

Kirschner et al., (2004) distinguem o potencial tecnológico do CSCL enquanto recurso 
tecnológico per se; assim, é imprescindível falar da acessibilidade das ferramentas de CSCL 
que permitem ao utilizador realizar um conjunto de tarefas de forma efetiva e eficiente, 
contribuindo para a sua satisfação, nomeadamente no campo social e no campo da educação. 
Esta componente, segundo os autores, pode ser posta em causa se estiver ausente no design 
do CSCL, isto é, se este não tiver em conta o lado humano, podendo criar barreiras na 
aprendizagem, no acesso, no controle e na interação. 

O potencial social do CSCL é definido como “a relação entre as propriedades de um objeto e as 
características sociais de um grupo que permitem determinados tipos de interação entre os 
membros desse mesmo grupo”  (Bradner, Kellogg e Erickson apud Kirschner, Strijbos, Kreijns 
& Beers, 2004, p. 51). Esta vertente pode, pois, ser descrita como a capacidade que o CSCL 
possui em facilitar as interações sociais entre estudantes. Quando o potencial social é 
perceptível, este leva os alunos a envolver-se em atividades de sociabilização, ou seja, “existe 
interação social" (Kirschner, Strijbos, Kreijns, & Beers, 2004, p. 51).  

O potencial educacional é vista por Kirschner et al. (2004) como uma característica de um 
artefacto (por exemplo, como um paradigma educacional escolhido é implementado) que 
determina se e como uma aprendizagem particular é desenvolvida dentro de um determinado 
contexto (por exemplo, trabalho de projeto, comunidade de aprendizagem distribuída). Por 
consequência, estabelece as relações entre as características de uma intervenção educativa e 
as do aluno (em CSCL: aluno e grupo de aprendizagem), tendo em vista atingir os objetivos de 
aprendizagem estabelecidos para o aluno (em CSCL: também membros do grupo). 

A temática abordada congrega motivações pessoais e profissionais dos autores, que 
consideraram pertinente um estudo que refletisse os seus interesses de investigação, mas 
também a análise de uma área de investigação em evolução constante. Este foi um ponto de 
partida para o desenvolvimento das capacidades investigativas dos quatro primeiros autores, 
nomeadamente no que respeita à sistematização de literatura da especialidade e à escrita 
académica, dado o contexto em que o estudo foi desenvolvido (uma disciplina do primeiro ano 
de um programa doutoral). Pretendeu-se, igualmente, “abrir portas” para potenciais novas 
linhas de investigação na área. 

Nas secções subsequentes explicita-se a metodologia seguida para a recolha de informação e 
apresenta-se a análise efectuada. Nas considerações finais lista-se alguns dos aspectos 
emergentes da análise de maior relevo, o contributo do trabalho e pistas para trabalho futuro. 

 
Metodologia 
 
A literatura da especialidade relevante para o estudo proposto é vasta. Tendo o estudo sido 
efetuado no contexto de um programa doutoral da Universidade de Aveiro, as pesquisas foram 
efetuadas, inicialmente, em bases de dados académicas subscritas pela universidade, dado 
permitirem o acesso a textos integrais. Após várias pesquisas exploratórias, nas diversas bases 
de dados, percebeu-se que as interfaces de pesquisa diferem, entre as bases de dados, o que 
impossibilita a uniformização dos critérios de busca nas diversas plataformas. Como forma de 
colmatar os constrangimentos inerentes à busca nas diferentes interfaces, optou-se por utilizar 
a  base EBSCO (Elton B. Stephens Company), que faz a pesquisa em várias bases de dados. 
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Para o presente estudo, selecionou-se a Academic Search Complete, a ERIC e a Information 
Science & Technology Abstracts. 

Durante o percurso de construção do corpus para a análise da literatura, estabeleceu-se um 
conjunto de critérios de inclusão e de exclusão dos artigos: (1) os artigos deviam estar 
publicados em revistas de referência com peer review (excluem-se, por isso, editoriais, 
prefácios, entrevistas, notícias, correspondências, discussões, workshops, tutoriais, painéis e 
posters de sessões); (2) os artigos deviam estar publicados em língua inglesa, dado tratar-se 
da língua de grande parte das revistas de referência na área; (3) nos artigos deviam constar os 
conceitos: Computer Supported Collaborative Learning, Distance Learning ou Distance 
Education, Higher Education; (4) os conceitos acima mencionados deviam constar no título, no 
resumo (abstract), nas palavras-chave (keywords) ou no corpo do texto; (5) os artigos cujo 
conteúdo do resumo (abstract) não se adequasse à temática foram excluídos (por exemplo 
artigos mais centrados em aspetos tecnológicos); (6) os artigos com data anterior a 2006 foram 
excluídos, permitindo projetar uma visão atual sobre a temática, assente num intervalo de 6 
anos (2006 até 2011); (7) foram considerados apenas os artigos com texto integral. Na 
realização da pesquisa, os termos utilizados foram introduzidos entre aspas (tendo em vista 
reduzir os resultados) e foram empregues os operadores booleanos and e or, sendo este último 
usado especificamente atendendo ao facto dos autores da área utilizarem a expressão distance 
learning ou distance education.  

Para agilizar o processo de organização da informação científica (artigos) optou-se pela 
utilização de um programa de gestão de citações. Com esta finalidade, foram escolhidos o 
EndNote X5 Desktop e o EndNote X5 Web pelas suas particularidades relativas ao trabalho 
individual e colaborativo online. Estas ferramentas foram, ainda, complementadas pelo uso do 
serviço online Dropbox como elemento auxiliar da partilha de bibliografia de referência. 

Depois de construir uma base de trabalho, correspondente a uma primeira listagem de artigos 
submetidos a critérios de seleção bem definidos, estes foram ainda sujeitos a um processo de 
triagem, tendo sido excluídos os artigos cujo conteúdo não contribuísse para responder às 
questões de investigação. Esta etapa permitiu verificar a pertinência dos artigos selecionados e 
a sua efetiva adequação aos objetivos do estudo. Para este efeito foi criada uma tabela em que 
constava a referência bibliográfica, duas colunas para a verificação da exclusão ou inclusão do 
artigo e um campo para explicitar o motivo da exclusão/inclusão do artigo no corpus de análise.  

Para a extração de dados foi construído um questionário, no Google Docs, através do qual se 
recolheram as informações, em diversas secções, que foram sendo conjugadas de forma a 
responder aos interesses de investigação e às necessidades para encontrar resposta às 
questões de investigação formuladas acima. Os dados recolhidos foram assim transferidos 
automaticamente para uma tabela de análise que facilitou o seu cruzamento.  

Dimensões educacionais do CSCL na Educação a Distân cia, no 
contexto do Ensino Superior 
Segundo o estudo realizado, o CSCL pode ser dinamizado no ensino presencial, mas a sua 
combinação com o e-learning é frequente, isto é, o CSCL no Ensino Superior é frequentemente 
organizado/dinamizado através de redes computacionais (Stahl, Koschmann, & Suthers, 2006). 
Segundo Stahl, Koschmann, e Suthers (2006), na investigação realizada em CSCL, a figura do 
grupo tem-se afirmado como a unidade de análise e o foco deslocou-se para as interações 
entre os intervenientes. O presente trabalho centra-se nas teorias da aprendizagem, 
subjacentes aos processos da construção do conhecimento em contexto online e CSCL, que se 
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consideram inseparáveis dos papéis do aluno e do professor. Estes aspetos foram estruturados 
em nas subquestões que orientaram a pesquisa e a organização das seguintes subseções. 

Teorias de aprendizagem subjacentes ao CSCL: do cog nitivismo à teoria 
integrada 
 

As teorias da aprendizagem mencionadas nos artigos analisados reportam-se a teorias de 
génese social, onde a interação é um fator preponderante, sendo Vygotsky o autor mais 
frequentemente citado, pelo que se considerou pertinente iniciar a secção por uma breve 
alusão às implicações da obra deste autor em termos educacionais. 

A Teoria Sociocultural, de Vygotsky, destaca a relação entre o desenvolvimento dos processos 
mentais dos sujeitos e as características das dimensões cultural, histórica e institucional com 
as quais os mesmos interagem (Pifarré, 2007). Ou seja, para o autor a interação social é 
fundamental para a aquisição individual do conhecimento (Yang, Yeh, & Wong, 2010). Esta 
abordagem, histórico-cultural, foca-se amplamente no papel da linguagem no desenvolvimento 
intelectual (Brushlinsky, 1990 apud Koschmann, 1996). Grande parte das aprendizagens 
significativas e compreensões profundas surgem do diálogo, da argumentação e da discussão 
(muitas vezes não planeada, outras vezes estruturada) entre os estudantes/pares e os 
professores; assim, a aprendizagem é sobretudo uma atividade comunitária que envolve a 
interação e a construção social do conhecimento (Russell, Elton, Swinglehurst, & Greenhalgh, 
2006). No entanto, Vygotsky (1978) alerta que para que ocorra aprendizagem há que ter em 
conta a distância entre a habilidade do estudante para levar a cabo uma determinada tarefa 
sob supervisão e/ou em colaboração de pares e a sua capacidade para resolver problemas de 
forma individual, ou seja, a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) dos estudantes. De 
acordo com o autor a aprendizagem ocorre nesta zona e a interação social precede o 
desenvolvimento, sendo a consciência e a cognição produtos da socialização e do 
comportamento social. A negociação social permite ao sujeito confrontar as suas construções 
com as de terceiros para desenvolver novas compreensões (Atkisson, 2010). Segundo a 
perspetiva Vygotskyana, as estruturas cognitivas desenvolvem-se através da mediação e da 
modelação devido ao contacto com outros indivíduos durante a comunicação: a aprendizagem 
ocorre quando os estudantes são expostos a níveis cognitivos de dificuldade superior àqueles 
já atingidos (Brandon & Hollingshead, 1999).  

A teoria de Vygotsky, um dos alicerces do socioconstrutivismo, enquanto teoria da 
aprendizagem, além da interação social, enfatiza a importância do contexto para a construção 
do conhecimento (Doise & Mugny, 1984 apud Yang, Yeh, & Wong, 2010). Segundo 
Kocshmann (1996), o socioconstrutivismo, as teorias soviéticas socioculturais e a cognição 
situada constituem a herança intelectual do qual emergiu o CSCL, enquanto novo paradigma 
de investigação em Tecnologia Educativa. Os autores dos vinte e quatro artigos analisados 
baseiam-se nestes paradigmas, embora as teorias em que se fundamentam, a  saber: a Teoria 
da Carga Cognitiva (Cognitive Load Theory), a Teoria da Atividade (Activity Learning Theory), a 
Aprendizagem e Cognição Situadas (Situated Learning e Situated Cognition) e a Aprendizagem 
Integrada (Integrated Learning); apresentem umas um cariz assumidamente cognitivista, 
enquanto outras se enquadram mais no (socio)construtivismo. 

A Teoria da Carga Cognitiva (TCC), de índole cognitivista, sugere que a aprendizagem se 
desenrola de forma mais eficaz sob condições alinhadas com a arquitetura cognitiva humana. 
Baseia-se, por isso, na arquitetura cognitiva individual dos sujeitos (Kirschner, Paas, & 
Kirschner, 2009). Os conceitos de memória (curto prazo, longo prazo e working memory) são 
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pilares desta teoria que assenta, igualmente, na teoria do processamento de informação de 
Miller (1956). Segundo este último autor, a memória a curto prazo é limitada a um número 
reduzido (sete) de parcelas de informação e, por isso, a planificação é um processo cognitivo 
fundamental. Miller defende, igualmente, que a aprendizagem está relacionada com o processo 
cognitivo de resolução de problemas. A TCC assume que a base do conhecimento do indivíduo 
está estruturada em combinações de elementos – esquemas - que permitem tratar múltiplos 
elementos como um só. À luz da TCC, os esquemas são a estrutura cognitiva que compõe a 
base do conhecimento (Sweller, 1988). A carga cognitiva, conceito que dá nome à teoria, pode 
ser categorizada em intrinsic, extraneous e germane (Sweller, van Merrienboer, & Paas, 1998). 
Estas são consideradas cumulativas; para que ocorra aprendizagem, no seu total, elas não 
podem exceder os recursos de memória disponíveis (Paas et al. 2003b apud Kirschner, Paas, 
& Kirschner, 2009). A TCC preocupa-se com a aprendizagem de tarefas cognitivas complexas, 
nas quais os estudantes são, frequentemente, sobrecarregados devido à quantidade de 
elementos que precisam ser simultaneamente processados para que uma aprendizagem 
significativa ocorra (Kirschner, Paas & Kirschner, 2009). Kirschner, Paas & Kirschner (2009) 
admitem que à medida que a complexidade aumenta, a aprendizagem individual se torna 
menos eficiente do que a aprendizagem em grupo. Segundo os mesmos autores, a perspetiva 
da carga cognitiva parece facultar um suplemento interessante e profícuo para as visões social 
e motivacional dominantes no CSCL (Kirschner, Paas, & Kirschner, 2009). 

As teorias cognitivistas, como a anterior, são alvo de crítica à medida que emergiram as teorias 
da cognição situada e da cognição distribuída, com abordagens socioculturais (Dillenbourg, 
2008). Assim Kolodner & Guzdial (1996) defendem que o CSCL é potenciado pela fusão das 
perspetivas cognitivista e construtivista. Para os autores uma visão do ensino e da 
aprendizagem puramente cognitivista parece não acomodar as implicações das interacções 
sociais, enquanto uma visão puramente social não é suficiente para acomodar as necessidades 
cognitivas dos diferentes alunos. 

A Teoria da Atividade (TA) baseia-se na psicologia histórico-cultural de Vygotsky e preocupa-
se, igualmente, com os aspetos cognitivos da aprendizagem. Para a TA, o sujeito manifesta-se 
nas suas ações e, como tal, pode ser definido por elas (Brushlinsky, 1990 apud Koschmann, 
1996). Segundo esta teoria descritiva (meta-teoria) a atividade humana - ações conscientes 
orientadas por objetivos - é tida como um fenómeno complexo e socialmente situado 
(contextualizado). A TA aborda conceitos relevantes que importa esclarecer: internalização, 
externalização e mediação (Koschmann, 1996), que se definem seguidamente de acordo com 
o autor. A internalização corresponde à reconstrução interna de uma operação externa, 
fornecendo os meios para os indivíduos ensaiarem interações potenciais com a realidade, sem, 
no entanto, manipularem objetos reais. Tal significa que a conversão de relações sociais em 
funções mentais superiores não é direta, mas sim mediada pelo uso de instrumentos e signos. 
A externalização, por sua vez, transforma as atividades internas em externas. No contexto do 
CSCL, por exemplo, a externalização é necessária quando a colaboração entre os indivíduos 
requer que a sua atividade seja desempenhada externamente, para que possa ser coordenada. 
A TA enfatiza ainda que a atividade humana é mediada por ferramentas (mediação), criadas e 
transformadas durante o desenvolvimento da atividade em si e que carregam consigo uma 
cultura particular (Greenhow & Belbas, 2007). 

O termo “situada” assume vários significados em diferentes contextos académicos, mas pode 
ser visto como uma forma de reconceptualizar as práticas educacionais (Koschmann, 1996). O 
construtivismo assume que a aprendizagem necessita ser situada em contextos de resolução 
de problemas da vida real, onde o ambiente é rico em informação e onde não se encontram 
respostas certas (Kirschner, Paas, & Kirschner, 2009). De acordo com as teorias da 
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aprendizagem situada, o discurso com conteúdo inter-relacionável e as trocas sociais, mútuas 
e participativas, podem conduzir a melhores performances na aprendizagem (Brown, Collins, & 
Duguid, 1989; Wenger, 1998). Segundo a Teoria da Cognição Situada, a aprendizagem ocorre 
no contexto, à medida que os indivíduos enfrentam desafios e problemas, e o pensamento é 
em parte o produto do conteúdo, da atividade e da cultura no qual é desenvolvido e aplicado 
(Brown, Collins, & Duguid, 1989). Assim, torna-se impossível separar o aluno, os conteúdos e o 
contexto no qual ocorre a aprendizagem. Nesta perspetiva, pode ser feito um contraste com as 
teorias cognitivistas, nas quais o conhecimento é tido como exclusivo do indivíduo 
(representado na memória como esquemas ou modelos mentais). 

O CSCL na EaD ocorre em comunidades online. Investigadores e participantes enfatizam a 
importância da comunidade, nos ambientes de aprendizagem online e a necessidade da 
colaboração para enriquecer a comunidade (Berge & Collins, 1995; Harasim et al., 1995; Palloff 
& Pratt, 1999; Collison et al., 2000; Salmon, 2000 apud Wallace, 2003). Os teóricos desta 
abordagem veem, justamente, a aprendizagem como um processo de entrada numa 
comunidade de prática (Koschmann, 1996). Wenger (1998) encara a aprendizagem como uma 
participação social, que implica o envolvimento ativo do sujeito nas práticas da comunidade e a 
construção de uma identidade. Lave e Wenger (1991) pressupõe que os alunos são seres 
sociais e que a interação com os outros é fundamental para a aprendizagem dentro de uma 
comunidade (Lewis & Allan, 2004). 

Baseada na aprendizagem situada e na corrente construtivista, o resultado da aprendizagem 
decorrente da interação entre estudantes e entre os estudantes e os seus tutores tem sido 
examinada e validada em cursos online, por diversos autores (Jiang & Ting 2000; Swan et al. 
2000; Shea et al. 2001 apud Gerber, Grund, & Grote, 2008). Associado ao CSCL, tem 
emergido o conceito de comunidade de aprendizagem (Wenger, 1998). Os estudos de Lave e 
Wenger indiciam que as comunidades de aprendizagem fluem de forma livre e desenvolvem-se 
a partir de comunidades existentes de interesses e de trabalho baseadas em redes. A 
aprendizagem nestas comunidades sustentada-se, segundo (Dias, 2001), na interação e 
comunicação através da internet e na construção de conhecimento baseada nos processos 
colaborativos. A ligação entre os elementos das comunidades estabelece-se na relação com o 
conhecimento através da comunicação coletiva e fortemente interativa, entre os indivíduos e 
entre estes e os sistemas de representação distribuída. Os aspetos colaborativos são 
caracterizados pelo envolvimento de todos os participantes nas atividades da comunidade e na 
partilha do conhecimento entre os seus elementos. Neste seguimento, Dias (2001) sustenta 
que estes mesmos elementos da comunidade criam e desenvolvem redes de partilha flexível e 
colaborativa das aprendizagens, que sustentam diferentes representações do conhecimento. A 
atividade da comunidade de aprendizagem é o meio de amplificação das capacidades 
cognitivas individuais para o grupo, orientadas para o desenvolvimento colaborativo do 
pensamento reflexivo e dos processos criativos. 

Wenger (2006) descreve as comunidades de prática como “grupos de indivíduos que partilham 
preocupações ou uma paixão por algo que fazem e aprendem como fazê-lo melhor, à medida 
que interagem regularmente”. A definição em si não considera o conceito de intencionalidade 
da aprendizagem, que pode ser consequência de uma reunião ou mesmo um resultado das 
interações dos membros de um determinado grupo. Segundo Wenger (2006), são necessárias 
três componentes para que uma comunidade seja classificada como “de prática”: a) domínio: a 
comunidade de prática não é simplesmente uma rede de ligações entre pessoas. A 
comunidade tem uma identidade definida por um domínio partilhado de interesse. A adesão 
implica um compromisso com o domínio e uma competência partilhada em que distingue os 
membros da comunidade de outras pessoas; b) comunidade: na procura do interesse nos seus 
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domínios, os membros participam em discussões e atividades conjuntas e discussões, ajudam-
se uns aos outros, e partilham informações. Eles constroem relações que lhes permitem 
aprender uns com os outros; c) prática: uma comunidade de prática não é apenas uma 
comunidade de interesse. Os elementos de uma comunidade de prática são praticantes. Eles 
criam e desenvolvem um conjunto partilhado de recursos que lhes sejam úteis e recorrentes na 
sua prática. 

Uma das dificuldades que surge nos ambientes CSCL, que compreendem ensino presencial 
(face-to-face) e a distância (online), prende-se com as estratégias que devem ser 
implementadas para articular estes dois regimes de ensino (Hyo-Jeong & Bonk, 2010). Os 
autores defendem que adaptar as atividades presenciais para ambientes online não garante, 
por si só, oportunidades enriquecedoras de interação geradoras de aprendizagens 
significativas. Isto é, é fundamental criar “ambientes holísticos” que garantam a continuidade 
das experiências de aprendizagem, independentemente do tempo e do espaço. Dillenbourg 
(2008) defende a emergência do que considera ser um novo paradigma, neste contexto CSCL 
– a Aprendizagem Integrada. Para o autor, a EaD é vista como uma parte do “ecossistema 
educacional”; sistema este que inclui tarefas realizadas em casa, em salas de aula, em 
auditórios e em bibliotecas, por exemplo. Por outras palavras, o autor não trata a EaD como um 
regime isolado, já que, do seu ponto de vista, é fundamental a integração de vários tipos de 
atividades passíveis de serem implementados em diversos cenários pedagógicos. Segundo 
Dillenbourg (2008), a aprendizagem integrada refere-se à integração tecnológica dos artefactos 
explorados e produzidos nas diferentes atividades de ensino e de aprendizagem. “O conceito 
de aprendizagem integrada sublinha a coerência pedagógica da sequência (de atividades): não 
é a uma mera justaposição de diversas atividades, mas a sua integração numa história 
pedagógica (um cenário, um guião, um plano de aula, etc.)” (Dillenbourg, 2008, p.133). O 
conceito de aprendizagem integrada é visto como uma malha de várias atividades que podem, 
ou não, socorrer-se da tecnologia; que podem ser desenvolvidas em diversos planos 
(individual, pequeno grupo, turma) e que são integradas numa sequência pedagógica, 
orquestrada pelo docente que gere estas mesmas sequências ou guiões. Os ambientes de 
aprendizagem integrados não são estáticos, sendo necessário responder a ações imprevisíveis 
que possam surgir durante as atividades pedagógicas. A aprendizagem integrada distancia-se, 
por isso, da visão estruturada dos cursos online; já que este novo paradigma interrelaciona com 
vários outros aspetos do quotidiano dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 
como, por exemplo, a gestão do dia-a-dia, o trabalho, as relações sociais e/ou a diversão. “O 
desafio para as nossas universidades não se prende tanto com o desenvolvimento de mundos 
virtuais mas com a forma como a tecnologia pode auxiliar os alunos a aprender num campus 
dinâmico“ (Dillenbourg, 2008, p.138). A aprendizagem integrada diferencia-se doutros métodos 
de trabalho em ambiente CSCL, uma vez que as atividades do campus são o foco de interesse 
e as atividades online funcionam, por exemplo, como um elemento enriquecedor. Dillenbourg 
admite que, atualmente, é difícil separar a tecnologia das estratégias educativas e que, por 
isso, o CSCL surge naturalmente integrado no ambiente educativo que encontramos nas 
instituições de Ensino Superior. 

 
Qual o papel do aluno no CSCL? 

Nos últimos anos o conceito de papel (role – função, responsabilidades) tornou-se um 
constructo promissor para a análise e facilitação em CSCL. Segundo Strijbos e Weinberger 
(2010, p. 491), “os ambientes CSCL oferecem a oportunidade para uma mudança nos papéis 
tradicionais dos professores e dos alunos em sala de aula, promovendo a constituição de 
comunidades de construção de conhecimento, nas quais os alunos têm um maior controlo dos 
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seus processos de aprendizagem”, assumindo, assim, um papel ativo na construção 
conhecimento (do seu próprio e dos seus pares). 

Em ambientes de CSCL, os alunos podem desempenhar dois tipos de papéis: os papéis 
emergentes, ou seja, os papéis que os participantes desempenham espontaneamente de 
acordo com as atividades de aprendizagem colaborativa, e os papéis definidos (scripted). Estes 
últimos focam-se no modo como o processo de aprendizagem colaborativa pode ser facilitado 
pela estruturação e prescrição de papéis e atividades aos alunos (Kollar, Fischer & Hesse, 
2006 apud Strijbos & Weinberger, 2010). 

Os papéis podem ser considerados funções ou responsabilidades que orientam o 
comportamento individual durante a interação no grupo (Hare, 1994 apud Strijbos & 
Weinberger, 2010). Desta forma, os papéis podem promover a responsabilização individual, a 
coesão do grupo, bem como a interdependência positiva (Brush, 1998, Mudrack & Farrell, 1995 
apud Strijbos & Weinberger, 2010), consciencializando os membros do grupo para o seu 
desempenho global e para as contribuições dos pares (Mudrack & Farrell, 1995; Strijbos, 
Martens, Jochems, e Broers, 2004b, 2007 apud Strijbos & Weinberger, 2010). O assumir de um 
papel por parte do aluno é relevante para a distribuição, coordenação e integração de 
subtarefas, visando atingir uma meta comum (Strijbos & Weinberger, 2010), isto é, cada papel 
deve ser desenvolvido atendendo às suas especificidades de forma a caminhar para o sucesso 
na realização de uma tarefa de âmbito colaborativo. 

Alguns autores falam de papéis específicos para os alunos, como “iniciador”, “moderador”, 
“teórico”, “pesquisador de fontes” e “resumidor”. A assunção destes pode resultar em alunos 
autónomos com necessidade de maior responsabilidade na sua própria aprendizagem 
proporcionados em ambientes CSCL (De Wever, Van Keer, Schellens, & Valcke, 2009). Morris 
et al. (2010) falam noutros papéis, como “pesquisador de dados”, “anotador” e “editor”, papéis 
estes que se baseiam em atividades específicas, como anotar e guardar informação, 
estabelecimento de uma lista de recursos necessária para cumprir uma determinada tarefa ou 
inventariar e recolher dados adicionais. Estas tarefas são orientadas para a ação e, 
consequentemente, conduzem a papéis funcionais bem definidos (Morris, et al., 2010). 

O aluno em ambientes online pode assumir um papel de facilitador, especialmente em 
comunidades de aprendizagem bem concebidas, onde a “facilidade espontânea” emerge, 
assumindo o aluno controlo das discussões e facilitando o desenvolvimento da comunidade e 
do conhecimento gerado nesta (Gerber, Grund, & Grote, 2008). Segundo os mesmos autores, 
há vantagens em conceder o papel de facilitador ao aluno, quando este é capaz de o assumir, 
pois desta forma liberta o trabalho do professor, que, assim, pode gerir melhor a realização de 
outras tarefas. Cria-se, desta forma, um ambiente mais seguro para que o aluno se possa 
apropriar dos assuntos em discussão e argumentar nas suas discussões. Collison et al. (apud 
Gerber, Grund, & Grote, 2008) defendem que a “facilitação espontânea” ocorre quando os 
alunos se sentem parte efetiva de uma comunidade de aprendizagem, na qual assumem a 
responsabilidade das discussões e conduzem o seu desenrolar, maximizando a aprendizagem, 
tendo uma implicação pedagógica significativa. 

Da literatura consultada, parece existem poucos estudos sobre as desvantagens da atribuição 
do papel de facilitador ao aluno. No entanto, Chen & Wang (2009) defendem que é concebível 
que não haja muitos alunos que desejem o papel de facilitador, uma vez que, para os alunos 
escolhidos, esta tarefa pode significar uma sobrecarga de trabalho com implicações na 
equidade da distribuição de tarefas. Os mesmos autores referem que os alunos podem não ter 
competência para o papel e, por fim, apenas os alunos facilitadores poderão ser beneficiados 
por esse facto. 
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Segundo Morris et al., (2010), o uso e atribuição de diferentes papéis, em CSCL, está ainda a 
dar os primeiros passos, mas trabalhos recentes sugerem que este contexto pode facultar 
oportunidades inovadoras para os alunos explorarem o potencial de cada papel que adotam e 
promover novas aprendizagens. Estes papéis são particularmente relevantes no Ensino 
Superior onde as tarefas exigidas não são apenas de conclusão de uma atividade, mas 
também deve ser exigidas outras competências a análise, a aplicação, a avaliação e a génese 
de novas ideias e conceitos. O desempenho de diferentes papéis em CSCL coloca, por isso, a 
aprendizagem em primeiro lugar. 

 

Papel(éis) do professor no CSCL 

As atividades do professor compreendem duas funções primárias: conceber e facilitar a 
aprendizagem. Em conformidade, o professor funciona como designer das atividades de 
aprendizagem e é sua incumbência dirigir e orientar essas mesmas atividades (Wang & Chen, 
2010). 

Gerber, Grund, e Grote (2008) identificam três papéis para o professor: relacionado com os 
conteúdos, com aspetos sociais e com o apoio organizacional. Na função relacionada com os 
conteúdos, o professor fornece informação, explana os conceitos críticos e coordena as 
discussões. Na função social, o professor facilita as discussões e sustenta o interesse e a 
motivação dos alunos. O apoio organizacional é uma tarefa administrativa que cabe ao 
professor no decorrer das atividades letivas (Gerber, Grund, & Grote, 2008; Kanuka, Heller, & 
Jugdev, 2008). Por outro lado, o conjunto de atividades ou tarefas desempenhadas pelo 
professor visam, na sua essência, manter a motivação para a aprendizagem (Gerber, Grund, e 
Grote, 2008) mas também promover a autonomia e a responsabilidade. Esta visão distancia-se 
do papel tradicional, no qual os alunos assumem um papel mais passivo e o professor um 
papel mais transmissivo (Wang & Chen, 2010). 

Investigações atuais apontam para uma diversidade de papéis, que podem ser 
desempenhados pelo professor, com especial relevo para o papel de facilitador das 
aprendizagens (Chan Bee, 2007; Wang & Chen, 2010; Dennen & Wieland, 2007; Gerber, 
Grund, e Grote, 2008; Greenhalgh & Russell, 2006; Kanuka, Heller, & Jugdev, 2008). O 
professor assume, frequentemente, o papel de facilitador das discussões e interações entre 
pares (Thompson & Heng-Yu, 2006; Russel, 2006; Gerber, Grund, e Grote, 2008; Wang & 
Chen, 2010). Outro dos papéis que o professor pode assumir é o de guia que acompanha os 
alunos, numa estratégia que promova nos discentes uma crescente responsabilização e 
autonomia nas suas aprendizagens (Dennen & Wieland, 2007; Kanuka, Heller, & Jugdev, 2008; 
Russel, 2006). Para além disso, em contextos CSCL, na sua função, o professor pode assumir 
igualmente o papel de mediador (de discussões, de resolução de problemas, etc., que 
funcionam como motor para a interação e colaboração entre os alunos). Este processo deve 
ser centrado no aluno cabendo ao professor fazer a supervisão do processo (Persico, Pozzi, & 
Sarti, 2010), “provocando” os alunos de forma cuidada, levando-os a confrontar ideias e 
opiniões. O professor pode, ainda, levar os alunos a fornecer feedback aos colegas, facultando, 
dessa forma, oportunidades para a colaboração e avaliação entre pares (Greenhalgh & Russell, 
2006). A ausência de acompanhamento dos alunos, por parte do professor, pode conduzir os 
alunos à incorreta interpretação das opiniões divergentes dos seus pares (Kanuka, 2005; 
Rourke, 2005 apud Kanuka, Heller, & Jugdev, 2008). Nesta linha de pensamento, levanta-se, 
ainda, a questão pedagógica da postura autoritária assumida por alguns docentes, que podem, 
com isso, inibir a discussão, a livre troca de ideias e de argumentos entre os alunos (Rourke & 
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Anderson (2002a) apud Wang & Chen, 2010), situação esta que se deve evitar para não 
perturbar o desenvolvimento das atividades de aprendizagem. 

Cada vez mais é exigido ao professor que seja multifacetado para poder desempenhar com 
sucesso diferentes papéis. Pombo, Loureiro, e Moreira (2010) enunciam uma série de 
competências a serem desenvolvidas pelo professor, o qual deve: conceber e desenvolver os 
currículos, desenvolver uma atitude de avaliação analítica e reflexiva para as expectativas 
criadas e realidades observadas, discutir e partilhar as suas práticas com outros docentes, 
desenvolver competências de pensamento crítico, agir de acordo com a pesquisa feita no 
desenvolvimento curricular e processo de ensino e aprendizagem e, por fim, monitorizar todo o 
processo de ensino e não apenas o resultado final (Pombo, Loureiro, & Moreira, 2010). 

 

Considerações finais 

O CSCL, enquanto ramo das ciências da aprendizagem, permite uma abordagem diversificada 
e com potencialidades no ensino, envolvendo o contexto educacional, social e tecnológico. Na 
literatura sobre esta área de investigação pode verificar-se que as três dimensões analisadas 
são indissociáveis e complementares. 

A vertente educacional do CSCL, neste estudo, abrangeu temáticas como as teorias da 
aprendizagem implicadas e os papéis dos intervenientes no processo de ensino e de 
aprendizagem. Da revisão de literatura efectuada e em relação às teorias da aprendizagem que 
fundamentam o CSCL observa-se que: 

a. a perspetiva conjunta do construtivismo, das teorias socioculturais e da cognição 
situada fornecem a herança intelectual sobre a qual o CSCL emergiu, enquanto 
paradigma para a investigação em instructional technology (Koschmann, 1996); 

b. um dos mais significativos desenvolvimentos nas abordagens educacionais 
contemporâneas propõe que o conhecimento seja observado não como uma 
representação mental abstrata e descontextualizada, mas como um processo 
construtivo que emerge de situações e contextos específicos Neste sentido, a 
aprendizagem é entendida como situada atendendo à atividade na qual ela ocorre 
(Brown, Collins, & Duguid, 1989; Dias, 2001; Lave & Wenger, 1991; Lewis & Allan, 
2004); 

c. na literatura da especialidade consultada, as teorias mais citadas para fundamentar o 
trabalho em CSCL são: a teoria da carga cognitiva, a teoria da atividade, as teorias da 
aprendizagem situada e a aprendizagem integrada. Esta última aborda as atividades 
online num contexto mais global de “ecologia educativa” (Dillenbourg, 2008), ou seja, 
foca-se na integração de atividades diferenciadas e flexíveis, orquestradas pelo 
professor mas que dão espaço para a emergência tarefas decorrentes das 
necessidades de aprendizagem dos alunos. 

No que concerne ao papel(éis) do aluno em contexto de CSCL constata-se que: 

a. a área do CSCL reflete a inversão do tradicional papel do aluno, considerado 
anteriormente como um elemento passivo no seu processo de aprendizagem (Strijbos & 
Weinberger, 2010). Em conformidade, as estratégias de aprendizagem devem ser 



Educação a Distância 

12 

centradas no aluno (Pozzi, Manca, Persico, & Sarti, 2007) enquanto sujeito ativo na 
construção do seu próprio conhecimento, bem como dos seus pares. 

b. a investigação na área do CSCL tem vindo a salientar a necessidade de promover a 
autonomia e responsabilização dos alunos. Estes papéis poderão ser assumidos de 
forma gradativa atendendo à área de estudo e as capacidades de cada aluno (Collison 
et al., 2000 apud Gerber, Grund, & Grote, 2008); 

c. a avaliação dos estudantes em CSCL deve ter em consideração as características de 
cada aluno (Morris, et al., 2010; Wang & Chen, 2010); 

Relativamente ao papel do professor, em ambientes CSCL, pode referir-se que: 

a. o CSCL implica o empenho de todos os atores no processo de aprendizagem. 
Requer um aluno empenhado e responsável e um professor organizador e facilitador da 
aprendizagem mediada por uma tecnologia que suporte as interações entre todos e 
cada um dos participantes no processo (Persico, Pozzi, & Sarti, 2010); 

b. o CSCL pode aumentar significativamente o esforço do professor por aluno (Stahl, 
Koschmann, & Suthers, 2006) mas também libertá-lo de alguns dos papéis, como o de 
facilitador, desde que este seja desempenhado por alguns alunos; 

c. os professores desempenham um papel central – o ensino centrado no estudante não 
significa menos professor (Dillenbourg, 2008). Para além dos papéis já referidos, cabe-
lhe o papel de motivação para a aprendizagem, fator essencial para o sucesso das 
aprendizagens em ambiente CSCL (Brandon & Hollingshead, 1999; Dennen & Wieland, 
2007; Dillenbourg, 2008; F. Kirschner, Paas, & Kirschner, 2009; P. Kirschner, Martens, 
& Strijbos, 2004) 

Contributo, limitações e trabalhos futuros 

Considerando a abrangência do CSCL, espera-se que o trabalho desenvolvido possa, em 
geral, contribuir para a investigação nesta área, clarificando questões relacionadas com a sua 
vertente educacional, apesar da (re)visão não ser exaustiva. Relembramos que só foram 
analisados artigos com acesso ao texto integral a partir das bases de dados da universidade. 
Porventura, alargando os termos de pesquisa (usando elearning, blended learning… em vez de 
distance learning ou distance education), obter-se-iam outros artigos. Considera-se, contudo, 
que a base de trabalho tem expressão suficiente para suportar as tendências acima registadas. 

No que respeita a novas linhas de investigação, o desenvolvimento da (re)visão apresentada 
fez emergir várias questões, que resultam da reflexão efetuada. Assim e tendo em conta, no 
que respeita às teorias de aprendizagem a perspetiva integradora (Dillenbourg, 2008), como 
balancear as atividades no campus e as atividades online atendendo aos diferentes perfis e 
necessidades dos estudantes ou seja como gerir o que o autor denomina de “ecossistema 
educacional”? Que atividades devem ser preferencialmente desenvolvidas no campus e que 
atividades são desenvolvidas de forma mais eficiente e eficaz em contexto online? Como 
diferenciar a avaliação de estudantes que assumem papéis tradicionalmente atribuídos ao 
professor? Quais as competências desenvolvidas pelo aluno pela experimentação de novos 
papéis? Em que medida as competências e capacidades sociais desenvolvidas a distância 
pelos alunos, no Ensino Superior, podem ser transferíveis para outros conetxtos? Nas palavras 
de Dillenbourg (2008, p. 133): “nowadays, is there any non-CSCL approach?” No nosso 
entender, dada a constante evolução tecnológica mas, sobretudo, da forma como e onde 
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aprendemos, novos desafios se colocam para a área do CSCL, que se considera uma 
estratégia essencial para o Ensino Superior, dada a complexidade da sociedade atual 
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