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RESUMO 

 

A presente pesquisa versa sobre o ensino da matemática, tendo como objetivo descrever o uso 

da Aprendizagem Cooperativa como estratégia metodológica do ensino da matemática no 

primeiro ano do ensino médio na escola Estadual de Educação Profissional Prof.ª Alda 

Façanha, no período referente ao ano letivo de 2013. As questões que orientaram a 

implantação da Aprendizagem Cooperativa foram: O que fazer e como fazer para melhorar os 

resultados de aprendizado do aluno em matemática nas avaliações internas e externas? Quais 

as estratégias utilizadas em sala de aula para modificar o cenário adverso?A metodologia da 

presente pesquisa se caracteriza por ser descritiva, bibliográfica e de campo. A técnica de 

pesquisa utilizada foi a implantação da Aprendizagem Cooperativa na escola como 

metodologia de ensino e aprendizagem, com o objetivo de descrever e melhorar os resultados 

obtidos pela escola nas avaliações externas. A aplicação da Aprendizagem Cooperativa se 

efetivou num total de quatro (04) aulas semanais com duração de 50 minutos cada, durante 

três bimestres e contou com a participação de 180 alunos distribuídos em 4 turmas de 45 

alunos, todos da primeira série do ensino médio integrado aos cursos técnicos de edificações, 

hospedagem, redes de computadores e eletrotécnica. A aplicação da metodologia se deu em 

três fases, a saber: pré-implementação, implementação e pós-implementação que durou 

aproximadamente oito meses. Em cada uma dessas fases houveram uma série de 

planejamentos e atividades realizadas com os professores e alunos visando uma autonomia e 

consequente protagonismo estudantil. Os resultados do estudo demonstram que os alunos 

apresentaram resultados bem significativos de melhoria da aprendizagem, desenvolveram 

competências sociais relevantes, particularmente o respeito mútuo entre alunos e entre 

professores e alunos. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Cooperativa. Empoderamento discente. Protagonismo 

Estudantil. 



ABSTRACT 

 

The present research is about the teaching of mathematics, aiming to describe the use of 

Cooperative Learning as a methodological strategy of teaching mathematics in the first year 

of high school in the State School of Professional Education Prof.ª AldaFaçanha, in the period 

referring to the school year the questions that guided the implementation of Cooperative 

Learning were: What to do and how to improve student learning outcomes in math in internal 

and external assessments? What strategies are used in the classroom to modify the adverse 

scenario? The methodology of the present research is characterized by being descriptive, 

bibliographical and field. The research technique used was the implementation of Cooperative 

Learning in the school as teaching and learning methodology, with the purpose of describing 

and improving the results obtained by the school in external evaluations. The application of 

Cooperative Learning took place in a total of four (04) weekly classes lasting 50 minutes 

each, during three bimetals and had the participation of 180 students in 4 groups of 45 

students, all of the first year of integrated high school to the technical courses of buildings, 

lodging, computer networks and electrotechnology. The methodology was implemented in 

three phases: pre-implementation, implementation and post-implementation, which lasted 

approximately eight months. In each of these phases there were a series of planning and 

activities carried out with the teachers and students aiming at an autonomy and consequent 

student protagonist. The results of the study demonstrate that the students presented very 

significant results of improving learning, developed relevant social skills, particularly mutual 

respect between students and between teachers and students. 

 

Keywords: Cooperative Learning. Student empowerment. Student Protagonist. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os problemas com o ensino de matemática no ensino médio geram preocupações e 

estudos com foco nas questões referentes ao método aplicado em sala de aula e a maneira como o 

aluno absorve o conhecimento matemático. De acordo com Kilpatrick (1992) apud Fiorentini(2007, 

p.6) destacam que existem pelo menos três fatos determinantes para a educação matemática 

enquanto campo profissional. A primeira é atribuída às universidades europeias em promover a 

institucionalização da formação de professores da educação básica. A segunda era o modo como os 

psicólogos realizavam experimentos sobre como as crianças aprendiam matemática.Por fim, o 

terceiro fato está na preocupação dos próprios matemáticos e professores de matemática sobre a 

qualidade da divulgação das ideias matemáticas, ou seja, com quais métodos/metodologias estar 

sendo feito os estudos de matemática nas salas de aula e as constantes discussões em torno da 

metodologia da disciplina. 

Vários pesquisadores desenvolveram diversas situações de metodologia e teorias 

aplicadas em sala de aula no sentido de contribuir para a qualificação do ensino e da aprendizagem 

de matemática, tais como as situações didáticas, formadas pelas múltiplas relações pedagógicas 

estabelecidas entre o professor, aluno e o saber, sempre voltados para o ensino e aprendizagem de 

um saber especifico, desenvolvida inicialmente por  Guy Brousseau.  

Outra vertente é a etnomatemática que, de acordo com D’AMBROSIO, (2005, p. 99-

120): 

Tem seu comportamento alimentado pela aquisição de conhecimento, de fazer (es) e de 
saber (es) que lhes permitam sobreviver e transcender, através de maneiras, de modos, de 
técnicas, de artes (techné ou 'ticas') de explicar, de conhecer, de entender, de lidar com, de 
conviver com (mátema) a realidade natural e sociocultural (etno) na qual ele, homem, está 
inserido. 
 

A Aprendizagem Cooperativa que, via de regra, não se ampara num modelo único de 

estratégia de ensino, também vem se consolidando através de vários pesquisadores, como destaca 

Carvalho (2015). David W. Johnson e Roger T. Johnson pioneiros na Aprendizagem Cooperativa 

com a fundação do centro de estudos e divulgação da metodologia; Robert Slavin realizando 

pesquisas com estudantes de todas as faixas etárias; PhillBasset quando comparou este modelo com 

outros modelos em estudos de mestrados e doutorados; William Green implementou em várias 

escolas norte americanas e trouxe para o Brasil em 1996; Spencer Kagan fundador do centro de 

formação e produção de materiais em Aprendizagem Cooperativa; Manoel Andrade Neto da 

Universidade Federal do Ceara com o PRECE e o PACCE e Fabio Otuzzi Broto com jogos 

cooperativos foram os pioneiros no Brasil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guy_Brousseau
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Portanto, ensinar matemática requer do professor múltiplas habilidades. Segundo Pais 

(2002, p.32): 

É preciso relacionar o trabalho do professor com o trabalho do matemático, não excluindo a 
possibilidade de conciliar essas duas atividades. Porém, é importante lembrar que o tipo de 
trabalho desenvolvido pelo matemático condiciona uma influência considerável da prática 
pedagógica.  

 
Portanto, provocar a curiosidade do aluno e criar um conhecimento sólido de 

aprendizado,fazendo com que o aluno através de uma sequência planejada e sendo ele o 

protagonista do seu aprender, pode ser conquistado através da real compreensão dos atores docentes 

e discentes envolvidos no processo de construção do conhecimento. 

A relevância matemática na vida contemporânea está presente em várias situações do 

dia a dia, além de ser ferramenta de apoio a outras ciências ou desenvolvimento de habilidades de 

pensamento. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998, p.40) diz que:  

 
Em seu papel formativo, a Matemática contribui para o desenvolvimento de processos de 
pensamento e a aquisição de atitudes, cuja utilidade e alcance transcendem o âmbito da 
própria Matemática, podendo formar no aluno a capacidade de resolver problemas 
genuínos, gerando hábitos de investigação, proporcionando confiança e desprendimento 
para analisar e enfrentar situações novas, propiciando a formação de uma visão ampla e 
científica da realidade, a percepção da beleza e da harmonia, o desenvolvimento da 
criatividade e de outras capacidades pessoais 

 
Com as tendências que se apresentaram: etnomatemática, sequência didática e a 

Aprendizagem Cooperativa, a pesquisa se deu através da metodologia de ensino que está se 

difundindo em várias escolas e universidades do mundo, está se apresenta como a Aprendizagem 

Cooperativa ou pedagogia da cooperação. Johnson e Johnson (1998) afirmam que:  

 
Aprendizagem Cooperativa é um modelo de ensino onde a organização dos alunos em 
grupos de estudos favorece o rendimento e a produtividade para estudantes de todos os 
níveis, assim como facilita a memória de longo prazo e promove a motivação intrínseca, a 
atenção e o pensamento crítico. A cooperação além da melhoria do relacionamento 
interpessoal entre os alunos, permite ainda a criação de ideias e soluções novas levando a 
uma transformação mais significativa do que se está para aprender. 

 
A referida pesquisa ocorreu em uma escola estadual de educação profissional do Estado 

do Ceara, nas turmas de primeiro ano do ensino médio visando melhorar os resultados das 

avaliações externas. 

O Estado do Ceará realiza anualmente avaliações externas que aferem o rendimento dos 

alunos na disciplina de matemática. Através da Secretaria da Educação (SEDUC) do Estado do 

Ceará, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), é realizado avaliação que abrange as escolas públicas das 
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redes estadual e municipais do Estado, avaliando os alunos da Educação Básica, desde as etapas de 

Alfabetização até o Ensino Médio. Do ano de sua criação, em 1992, até os dias atuais, o SPAECE 

fornece subsídios para formulação, reformulação e monitoramento das políticas educacionais, 

vislumbrando a oferta de um ensino de qualidade a todos os alunos da rede pública do Ceará. Para 

isso, a cada edição, são aplicados testes de desempenho e questionários contextuais que possibilitam 

extrair dados, visando traçar um panorama da qualidade da educação dos alunos. 

De posse desses dados, os gestores das escolas e coordenações da SEDUC podem tecer 

reflexões, elaborar e monitorar suas políticas, programas e projetos educacionais. No âmbito das 

unidades escolares, os dados podem ser adotados, pelos diretores, coordenadores pedagógicos, 

professores, alunos e responsáveis, para a revisão ou consolidação das ações definidas no projeto 

político pedagógico da escola. Além disso, a organização desses dados constitui uma ferramenta 

importante para diagnosticar os resultados escolares e prestar contas à sociedade, em geral, de como 

se encontra a qualidade do ensino público cearense. 

Os resultados das avaliações promovem um rankeamentonatural entre as escolas e a 

respectiva comparação dos resultados entre elas, dentro da Crede a qual faz parte, em seguida é 

feita a mesma comparação em relação de todo o Estado. 

A escola em que se desenvolveu o projeto foi a Escola Estadual de Educação 

Profissional Professora Alda Façanha, localizada no município de Aquiraz, pertencente a Crede 01- 

Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, que possui dez (10) escolas de mesma 

modalidade de ensino.  O resultado mostrou que a escola ficou em último lugar das escolas que 

compõem a região, causando certo desconforto entre toda a comunidade escolar.  

Ao verificar, refletir e avaliar a prática docente dos professores de matemática na Escola 

Estadual de Educação Profissional Professora Alda Façanha, no que se refere ao 

ensino/aprendizagem e resultados de avaliações externas foram levados em consideração duas 

perguntas em reuniões com os atores do processo: O que fazer e como fazer para melhorar os 

resultados de aprendizado do aluno em matemática nas avaliações internas e externas? Quais as 

estratégias utilizadas em sala de aula para modificar o cenário adverso? 

A partir daí sebuscou uma metodologia de ensino que se mostrasse eficiente para a 

melhoria do ensino e da aprendizagem, tratando o aluno como protagonista de sua própria 

aprendizagem e que o professor se tornasse um mediador e promotor da aprendizagem. Assim, 

lançou-se a proposta de trabalhar, em sala de aula, com a metodologia da Aprendizagem 

Cooperativa. Até certo ponto, essa metodologia dialoga com várias maneiras distintas de 

ensinar,entre elas o método tradicional ou através de jogos; ou sessão tira dúvidas, ou seja, essa 

http://www.spaece.caedufjf.net/revista-contextual/
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metodologia permite inúmeras opçõese sugestõespara que o professor, através de sua experiência 

didática com os conteúdos estabeleça um contrato de aulas com os estudantes. 

Neste sentido, o objetivo geral da presente pesquisa consiste em descrever o uso da 

Aprendizagem Cooperativa como estratégia pedagógica no ensino de matemática no ensino médio 

na Escola Estadual de Educação Profissional Prof.ª Alda Façanha. Enquanto, os objetivos 

específicos são: 

 Apresentar o histórico da Aprendizagem Cooperativa: seus conceitos, pressupostos e 

experiências; 

 Identificar e analisar, na literatura, a aplicação da Aprendizagem Cooperativa no ensino 

de matemática no ensino médio; 

 Descrever o uso da Aprendizagem Cooperativa na Escola Estadual de Educação 

Profissional Prof.ª Alda Façanha. 

 Produzir o produto educacional. 

Na pesquisa realizada, verificou-se que as experiências e as pesquisas com o uso da 

Aprendizagem Cooperativa promoveramganhos e vantagens reais de aprendizagem para os alunos. 

SegundoCarvalho (2015, p. 185:187) pode-se citar:  

 PRECE – Programa de educação em células Cooperativas, que foi implantado no 

distrito de Cipó, município de Pentecoste, Ceará em 1994 e que continua até então. O 

projeto iniciou com sete jovens/adultos. 

 PACCE – Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis – que teve 

objetivo de diminuir a evasão e aumentar o índice de conclusão de cursos.  

 Projeto Aprendizagem Cooperativa no colégio CADI – Ipatinga – MG, onde sua 

implantação possibilitou ganhos reais de performance acadêmica de estudantes de 

Matemática em 42% e em Língua Portuguesa de 32%. 

 O Projeto Pedagogia da Cooperação-Projeto de formação docente com alcance em todas 

regiões do país e alcance de 12000 docentes e 5500 cursos específicos de formação em 

Aprendizagem Cooperativa. 

 Ensinos em Grupos Cooperativos – Projeto desenvolvido na Faculdade de Pedagogia de 

Várzea Grande Paulista – SP e teve como resultado duas turmas de egressos terem 

alcançado nota máxima no ENADE, proporcionando ao curso ficar entre os doze 

melhores do Brasil. 

No Estado do Ceará, várias são as escolas que trabalham com essa metodologia. A 

EEEP Alan Pinho Tabosa no município de Pentecoste foi construída sob condição de metodologia 



17 
 

de aulas na perspectiva da Aprendizagem Cooperativa. É a primeira unidade escolar de Educação 

Básica do país a ter uma universidade como Co gestora. A Universidade Federal do Ceará (UFC) é 

responsável pelo suporte técnico das atividades desenvolvidas na escola, viabilizando a implantação 

da metodologia da Aprendizagem Cooperativa. Atualmente a escola atende mais de 500 estudantes 

distribuído nos cursos de ensino médio de tempo integral: Acadêmico, Agroindústria, Aquicultura 

informática e projetos como o Rumo ao Ensino Médio, de preparação para a universidade e 

Educação de Jovens e Adultos. 

Neste sentido, o presente estudo tem a seguinte questão de pesquisa: O que fazer e 

como fazer para melhorar os resultados de aprendizado do aluno em matemática nas avaliações 

internas e externas? Tendo como objetivo geral descrever o uso da Aprendizagem Cooperativa 

como estratégia metodológica no ensino de matemática no ensino médio na Escola Estadual de 

Educação Profissional Prof.ª Alda Façanha. E entre osobjetivos específicos estão: Apresentar o 

histórico da Aprendizagem Cooperativa: seus conceitos, pressupostos e experiências; identificar e 

analisar, na literatura, a aplicação da Aprendizagem Cooperativa no ensino de matemática no ensino 

médio; descrever o uso da Aprendizagem Cooperativa na Escola Estadual de Educação Profissional 

Prof.ª Alda Façanha; produzir o produto educacional. Parte da hipótese de que a Aprendizagem 

Cooperativa terá influência positiva sobre os rendimentos dos alunos através dos resultados da 

avaliação externa. 

A pesquisa está estrutura em 8(oito) capítulos. No segundo capítulo trata sobre a 

Aprendizagem Cooperativa, explicitando os conceitos, características e elementos, descreve um 

breve histórico do início do estudo através de uma linha temporal.O terceiro capitulo versa sobre as 

avaliações externas no pais em especial o Spaece aplicado no Ceará.  O quarto capítulo versa sobre 

a metodologia da pesquisa, descrevendo o campo e os sujeitos da pesquisa, caracteriza, justifica e 

expõe os objetivos. Já o quinto capítulo evidencia como aconteceu o início da experiência da 

Aprendizagem Cooperativa na escola separada em tópicos, como foi a experiência didática para os 

alunos, a divisãodos alunos nas células de aprendizagem, como foram definidas as funções e metas, 

a experiência didática para os professores e o planejamento do professor na escola.  O sexto 

capítulo tratou sobre as discussões dos resultados, sobre como foi a experiência no dia a dia, a 

Aprendizagem Cooperativa na visão dos coordenadores de curso, professor de matemática e para os 

alunos, além do resultado mensurado após a aplicação da metodologia. O sétimo capítulo se centrou 

no produto educacional descrevendo como se aplicar a metodologia. E, finalmente, o oitavo 

capítulo tratou de expor as considerações finais e os achados da pesquisa. 
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2. APRENDIZAGEM COOPERATIVA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

No presente capítulo é feita a apresentação de conceitos e métodos relativos a 

Aprendizagem Cooperativa, histórico, elementos e características da Aprendizagem Cooperativa, 

além de relatos da metodologia no ensino médio e no ensino de matemática. 

 

2.1 Conceito e método da aprendizagem cooperativa 

 

De acordo com Johnson&Johnson (1998) apud UFC/PACCE (2011), a Aprendizagem 

Cooperativa consiste numa metodologia de ensino onde estudantes trabalham juntos em grupos 

heterogêneos com o objetivo de conquistar algum objetivo pedagógico, como a conclusão de 

projeto ou a resolução de um problema. Nessa metodologia o professor atua como 

mediador/facilitador dosmétodos de ensino/aprendizagem. De acordo com Freitas & Freitas (2002), 

e, Lopes & Silva (2009) apud Magalhães (2014, p. 37), “Existem mais de 100 métodos, na sua 

maioria, suscetíveis de se adaptar à generalidade dos conteúdos curriculares, razão pela qual se 

revela impraticável a referência a todos os métodos existentes”.Magalhães afirma ainda que apesar 

de todos possuírem em comum a utilização de estruturas cooperativas, ambas possuem formas de 

funcionamento que têm diferentes especificidades. O Quadro 1 apresenta a síntese de alguns desses 

métodos cooperativos apresentado por Magalhães (2014, p. 38): 

 

Quadro 1: Síntese de alguns dos métodos cooperativos mais utilizados Fonte: autor desconhecido 
Método Investigador Data 

Papel do 

Professor 
Grupos 

Principais 

Características 

TGT (métodos 

de torneios em 

equipes) 

Slavin, DeVries e 
EdwardsUniversida

de John Hopkins 
 

Início dos 
anos 70 

 

Exposição da 
matéria, 

preparação dos 
materiais e 
recursos; 

distribuição 
dos grupos; 

avaliação dos 
alunos. 

 

4-5 elementos 
heterogéneos; 

interdependência 
positiva. 

 

Desenvolvimento 
das competências 

sociais e da 
igualdade de 

oportunidades; 
sistema de 

recompensas; 
realização de 

torneios. 
 

Investigação 
em grupo 

 

Sharan e 

Sharan - Israel 

Anos 70 
 

Distribuição 
dos grupos; 

exposição dos 
temas/tarefas; 

facilitador 
 

Escolha do 
tema/tarefas; 

Trabalho 
individual de 

acordo com as 
tarefas 

selecionadas e 
partilha com o 
grupo dessas 

tarefas; avaliação 

Atribuição de 
tarefas 

individuais, pares 
e em grupo; 
sistema de 

recompensas ao 
grupo, com base 
nas realizações 

individuais. 
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Jigsaw 
 

Aronson e 
Associados - 

Universidade John 
Hopkins 

 

Final dos 
anos 70 

 

Preparação dos 
materiais e 
recursos; 

distribuição 
aleatória dos 

grupos e 
tarefas; 

avaliação dos 
alunos. 

 

5-6 elementos 
heterógenos com 

tarefas 
especificas, mas 
interdependentes 

 

Atribuição de 
tarefas de 

especialização 
aos elementos 

dos grupos; 
reunião de 

grupos 
especializados e 

regresso aos 
grupos de origem 
para partilha de 

informação. 

STAD (Divisão 
dos alunos por 
equipas para o 

sucesso) 
 

Slavin e associados 
- Universidade John 

Hopkins 
 

Final dos 
anos 70 

 

Exposição da 
matéria, 

preparação dos 
materiais e 
recursos; 

distribuição 
dos grupos; 

avaliação dos 
alunos. 

4-5 elementos 
heterogéneos; 

interdependência 
positiva. 

 

Desenvolvimento 
das competências 

sociais e da 
igualdade de 

oportunidades; 
sistema de 

recompensas; 
realização de 

fichas de 
avaliação. 

Aprender 
juntos 

 

Johnson e Johnson - 
Universidade do 

Minnesota 
 

Anos 80 
 

Ensino 
explícito; 

distribuição 
dos grupos; 

vigiar os 
grupos; 

promover a 
reflexão 

Desenvolvimento 
da 

interdependência 
positiva 

 

Desenvolvimento 
das competências 
sociais; fomentar 

o espirito de 
equipa 

 

Instrução 
Complexa 

 

Cohen e Lotan - 
Universidade de 

Stanford 
 

Início dos 
anos 90 

 

Distribuição e 
observação dos 

grupos; 
promoção da 
igualdade na 
participação 

dos alunos no 
trabalho 

Discussão de 
ideias sobre um 
tema central e 
atribuição de 

atividades 
interdependentes 

 

Assegurar a 
igualdade de 

oportunidades e 
o sucesso para 

todos 
 

Fonte: autor desconhecido.  
Os pressupostos e características da Aprendizagem Cooperativavêm sendo amplamente 

estudados em vários lugares do mundo, Kagan (2006) apud Magalhães (2014, p.15) diz que: 

A aprendizagem cooperativa tem, talvez, a maior base de pesquisa empírica de qualquer 
inovação educacional. Mais de 1.000 estudos demonstram os seus efeitos positivos no 
desempenho acadêmico, no desenvolvimento social/emocional, no desenvolvimento 
cognitivo, gosto pela escola e pelas aulas, bem como uma série de outros resultados 
positivos. 
 

Portanto, estudos mostram que a Aprendizagem Cooperativa é um método eficiente para 

desenvolver nos alunos competências e habilidades referentes a conteúdos e habilidades sociais, 

além de prover meios de ajuda mutua entre os alunos.   
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2.2 Histórico da aprendizagem cooperativa 

 

A Aprendizagem Cooperativa se apresenta como uma metodologia relativamente nova, 

a ideia vem se difundindo apenas do final do século XIX, a metodologia tem o objetivo de preparar 

alunos para se estudar em grupos com funções pré-determinadas determinadas. 

De acordo com Lopes & Silva (2009apud Bitu 2014, p.14): 

 
A Aprendizagem Cooperativa não é uma metodologia nova. Sua origem remonta ao início 
dos processos de aprendizagem na história humana e, atualmente, configura-se como uma 
possibilidade de minimizar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, ao passo que 
harmoniza, humaniza e compartilha saberes. Os estudantes trabalham juntos, em grupos 
heterogêneos para resolver um problema, concluir um projeto ou algum outro objetivo 
pedagógico.  
 

Historicamente a Aprendizagem Cooperativa se apresenta com uma trajetória que se 

inicia a partir do final do século XIX. O Quadro 2 apresenta uma linha temporal proposta pelos 

irmãos Johnson & Johnson (1992apud TORRES et al 2004, p. 11). 

 

Quadro 2: Linha Temporal da Aprendizagem Cooperativa 

DATA ACONTECIMENTOS 

Final do 

Século XIX 

 A Escola Lancaster se estabeleceu nos Estados Unidos (Joseph Lancaster e Andrew Bell usaram grupos de aprendizagem cooperativa extensivamente na Europa e trouxeram a ideia para os EUA em 1806, Nova York). O Movimento da Escola Comum nos EUA: forte ênfase na aprendizagem cooperativa. 
Início do 

Século XX 

 Teoria da Interdependência Social & Dinâmica de Grupo: Kurt Koffka& Kurt Lewin, Psicólogos da Gestalt. 
Anos 40  Teorias e pesquisas sobre cooperação e competição: MortonDeutsch 
Anos 50 

 Teoria da aprendizagem cognitiva: Jean Piaget e Lev Vygotsky.  
 Movimento de dinâmica em grupo aplicado, Deutsch, Laboratórios Nacionais de Treinamento.  
 Pesquisas de Deutsch sobre confiança, situações individualistas; Estudos Naturalísticos. 

Anos 60 

 Pesquisas de Stuart Cook sobre cooperação.  
 Pesquisas de Spencer Kagan sobre cooperação e competição em crianças.  
 Movimento de Aprendizagem por Investigação (descoberta): Bruner, Suchman. B. F. Skinner, Aprendizagem Programada, Modificação de Comportamento.  
 David e Roger Johnson começaram a treinar professores em aprendizagem cooperativa na Universidade de Minnesota 
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Anos 70 

 David Johnson escreveu Psicologia Social da Educação.  
 Robert Hamblin: Pesquisa comportamental sobre cooperação / competição.  
 Primeiro Simpósio Anual de AP A (Entre os apresentadores estavam David e Roger Johnson, Stuart Cook, Elliot Aronson, Elizabeth Cohen, e outros). 
 Revisão das pesquisas de David e Roger Johnson sobre cooperação / competição.  
 Robert Slavin começou o desenvolvimento de currículos cooperativos.  
 Shlomo e YaelSharan, Ensino em pequenos grupos (Investigação em grupo). Elliot Aronson, Sala de aula Jigsaw (quebra-cabeça). Edição sobre Cooperação do Jornal de Pesquisa e Desenvolvimento em Educação.  
 Primeira conferência Internacional sobre aprendizagem cooperativa, Tel Aviv, Israel. 

Anos 80 

 David e Roger Johnson, Meta-análise de Pesquisa em Cooperação.  
 Elizabeth Cohen, Desenhando Grupos de Trabalho.  
 Spencer Kagan desenvolveu Abordagens Estruturais para Aprendizagem Cooperativa.  
 David e Roger Johnson escreveram Cooperação & Competição: Teoria & Pesquisa. 

Anos 90 

 A aprendizagem cooperativa ganha popularidade entre educadores do ensino superior.  
 Primeira conferência anual sobre Liderança em Aprendizagem Cooperativa, Minneapolis.  
 David e Roger Johnson e Karl Smith adaptaram a aprendizagem cooperativa para a sala de aula de faculdades, e escreveram. Aprendizagem Ativa: Cooperação na Sala de Aula da Faculdade. 
 O programa de Educação em Células de Aprendizagem Cooperativa teve seu 

início em 1994 idealizado pelo Professor Dr. Manoel Rodrigues da UFC, é o 
primeiro projeto de aprendizagem cooperativa no Brasil. 

Fonte: Johnson & Johnson (1992), citado por TORRES et al, (2004, p.11) adaptado pelo autor 

 

Segundo Johnson & Johnson (1992apud Lima 2007, p.56) a Aprendizagem Cooperativa 

é a forma de organizar o ensino em pequenos grupos de tal forma que os estudantes trabalhem 

juntos para maximizar a aprendizagem de todos, inclusive a própria.De acordo com R. Johnson & 

D. Johnson (1999) apudMAGALHÃES (2014, p.22): “Para alcançar todo o potencial do grupo, isto 

é, conseguir que a aprendizagem seja cooperativa, é necessária a introdução de cinco elementos 

essenciais, que precisam de ser cuidadosamente estruturados no processo de implementação do 

método. ” 

Esses elementos devem facilitar a implantação dessa metodologia na escola através de 

pequenos grupos, chamadas células de Aprendizagem Cooperativa. 

 

2.3 Elementos e características da aprendizagem cooperativa 

 

A Aprendizagem Cooperativa possui alguns elementos e características que são 

apresentados no Quadro 3 a seguir: 

 



22 
 

Quadro 3: Elementos da Aprendizagem Cooperativa 

ELEMENTOS DA AC CARACTERISTICAS 

Interdependência 
positiva 

A interdependência positiva existe quando os alunos percebem que estão ligados 
com os outros de uma forma que eles não podem ter sucessos a menos que os 
membros do seu grupo também o tenham. (Johnson & Johnson, Smith (1998, Vol. 
30, Issue 4, p.26) 

Responsabilidade 
Individual 

Complemento do primeiro elemento, a responsabilidade individual gera 
uma ”obrigação” no aluno onde ele se responsabiliza pela sua aprendizagem e 
cuida da aprendizagem do colega. (Johnson & Johnson, Smith (1998, Vol. 30, 
Issue 4, p.26) 

Interação Face a Face 

Essa interação significa o apoio que o aluno dá para o sucesso do outro, seja ele, 
apoiando, ajudando, dando assistência, animando e valorizando os esforços uns 
dos outros para aprender) (Johnson & Johnson, Smith (1998, Vol. 30, Issue 4, 
p.26) 

Habilidades Sociais 
São habilidades sociais necessárias como liderança, tomadas de decisão, 
construção de confiança, comunicação.  (Johnson & Johnson, Smith (1998, Vol. 
30, Issue 4, p.26) 

Processamento de 
Grupo 

Momento de engajamento e de reflexão sobre como está o andamento do grupo. 
Ë o aluno se sentindo parte do grupo. (Johnson & Johnson, Smith (1998, Vol. 30, 
Issue 4, p.26) 

Fonte: (Johnson & Johnson, Smith (1998, Vol. 30, Issue 4, p.26) adaptado pelo autor 

 

Estes são os elementos devem ser levados em consideração em relação um grupo 

tradicional, uma vez que nos grupos tradicionais não existem funções definidas. No Quadro 4, 

Fontes e Freixo (2004, p. 30), Apud SOUZA (2015, p.21 e 22) relatam as diferenças entre estes dois 

grupos. Para Johnson & Johnson e Holubec (1990) apudSimões (2012, p.6): 

 

Quadro 4: Principais características de um grupo de Aprendizagem Cooperativa comparado com um grupo de 
aprendizagem tradicional. 

Grupo de TrabalhoCooperativo Grupo de TrabalhoTraditional 

Interdependênciapositiva NãoháInterdependênciapositiva 

Responsabilidade individual Não se assegura a responsabilidade individual. 

Aplicação das competênciascooperativas 
As competências cooperativas podem ser espontaneamente 
aplicadas 

Liderança e partilha de 
responsabilidades 

A liderança normalmente é feita por um aluno e as 
responsabilidades não são partilhadas 

Todos os elementos contribuem para o 
êxito do grupo 

O êxito do grupo muitas vezes só depende da contribuição de 
um ou de alguns elementos 

Observação e feedback por parte do 
professor ao grupo 

O professor não observa o grupo ou faz esporadicamente pelo 
que o trabalho se faz fora da sala de aula 

O grupo avalia o seu funcionamento e 
propõe objetivos para melhorar 

O grupo não avalia sistematicamente o seu funcionamento 

Fonte:Fontes e Freixo (2004, p. 30), Apud SOUZA (2015, p.21 e 22) - adaptado pelo pesquisador. 
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Portanto na formação dos grupos ou células de aprendizagem cooperativa é importante 

deixar bem claro e definido qual o papel de cada um. Para Johnson & Johnson e Holubec (1990) 

apudSimões (2012, p.6): 

A aprendizagem cooperativa consiste não só no trabalho em pequeno grupo, mas também 
num trabalho em conjunto, em que os alunos maximizam a sua aprendizagem e a dos seus 
colegas. É uma estratégia de trabalho que enfatiza a aprendizagem natural, que acontece 
como um efeito do trabalho de pequenos grupos, onde os alunos criam a sua própria 
aprendizagem e a sua evolução em termos de aquisição de conhecimentos. 

 
De acordo com R. Johnson & D. Johnson (1999) apudMAGALHÃES (2014, p.22) “... 

para alcançar todo o potencial do grupo, isto é, conseguir que a aprendizagem seja cooperativa, é 

necessária a introdução de cinco elementos essenciais, que precisam de ser cuidadosamente 

estruturados no processo de implementação do método. ” 

 Além disso, a Aprendizagem Cooperativa apresenta algumas características 

denominadas comuns e variáveis, conforme apresenta Serra (2007, p. 39apud Souza 2015, p.21 e 22).  
Quadro 5: Características da Aprendizagem Cooperativa 

Características comuns das 
diversas abordagens na 

Aprendizagem Cooperativa 

 Tarefas comuns ou atividades de aprendizagem 
apropriada ao trabalho de grupo. 

 Pequenos grupos de aprendizagem. 
 Comportamentos cooperativos. 
 Interdependência Positiva 
 Responsabilidade Individual. 

Características variáveis das 
diversas abordagens de 

aprendizagem cooperativa 

 Formação de grupos (heterogêneos, aleatórios, interesses 
comuns). 

 Estrutura da interdependência positiva (objetivos, tarefas, 
recursos, funções, divisão do trabalho, recompensas). 

 Ensino explicito de competências e relações 
interpessoais, de cooperação ou colaboração). 

 Estrutura do grupo. 
 Organização do grupo. 
 Papel do professor. 

Fonte:Serra (2007, p. 39). Apud SOUZA (2015, p.21 e 22) - adaptado pelo autor 

   

Ainda relatando vantagens da Aprendizagem Cooperativa sobre o Ensino Tradicional 

Carvalho (2015, p. 191), lista as competências, valores e habilidades que mais vezes apareceram 

nas pesquisas de entrevistas e questionários dentro de um universo de cinquentacompetências, 

valores e habilidades. O autor lista uma série dessas características, entre elas: cooperação, 

protagonismo social, autocontrole, generosidade, cortesia, solidariedade, responsabilidade 

individual e de grupo, comunicação efetiva, melhora da auto estima, e uma série de outras 

competências e habilidades adquiridas, o autor afirma ainda que essas experiências de aplicação da 
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metodologia de trabalho em células cooperativas produzem um desenvolvimento acadêmico, 

pessoal e aquisição de competências e valores pessoais entre as quais foram listados acima. 

Em suma, Ludovico (2012, p.32) afirmaque, “... a aprendizagem cooperativa acarreta 

consigo uma série de vantagens, que vão desde o evidente sucesso no processo de aprendizagem, ao 

desenvolvimento de uma série de capacidades, até à promoção de uma série de relações 

interpessoais.’’ 

Durante os momentos de aplicação de atividades, o feedback tem um papel 

importantíssimo na formação pessoal de cada aluno, fazer isso propicia processos cognitivos como 

o saber se expressar verbalmente, explicar de sua forma o jeito de resolver alguma atividade.  

Johnson & Johnson (1998), afirmam que liderar, tomar decisão, construir confiança, 

comunicação e habilidades para administrar conflitos, são coisas que se devem ser ensinadas com a 

mesma precisão e tendo senso de propósito quanto às habilidades acadêmicas. O sucesso dos 

esforços cooperativos exige essas habilidades interpessoais para garantia do desenvolvimento da 

habilidade social próprio da AC. 

De acordo com Johnson & Johnson, Smith (1998, p.95): 

 
Os alunos se concentram na melhoria contínua desses processos assim: a) descrevendo 
quais ações do membro foram úteis ou menos úteis no sentido de assegurar eficientes 
relações de trabalho, e relatando que todos os membros do grupo atingiram seus alvos de 
aprendizagem; b) tomando decisões sobre quais comportamentos devem continuar e quais 
devem ser mudados. O processamento de grupo pode resultar em: a) enxugamento do 
processo de aprendizagem visando torná-lo mais simples (reduzindo a complexidade); b) 
eliminação de ações inadequadas e inábeis (submetendo o processo à prova de erros); c) 
melhoria contínua das habilidades dos alunos de trabalhar como parte de uma equipe, e d) 
dar aos membros do grupo uma oportunidade de celebrar seus trabalhos difíceis e sucessos. 
 

São essas ações que fazem com que os grupos se engajem e ajudem uns aos outros. 

 

2.4 Algumas experiências da aprendizagem cooperativa no ensino médio 

 

A Aprendizagem Cooperativa no ensino médio já está presente em várias regiões do 

país, pode-se destacar algumas escolas e sua metodologia entre elas: 

 Projeto Aprendizagem Cooperativa no colégio CADI – Ipatinga – MG, um diferencial 

do CADI é que adota desde o seu início, há sete anos, o modelo de aprendizagem 

cooperativa. Na escola, por exemplo, as carteiras dos alunos são organizadas em grupos. 

A proposta também conta com salas-ambiente, cada uma destinada ao estudo de uma 

matéria. O objetivo é proporcionar aos alunos autonomia e, ao mesmo tempo, 

cooperação. É um modelo de ensino recente. Combina prática e teoria, favorecendo a 

autonomia, liderança e a cooperação sua implantação possibilitou ganhos reais de 
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performance acadêmica de estudantes de Matemática em 42% e em Língua Portuguesa 

de 32%. O colégio é hoje uma referência de um novo método dentro da rede adventista 

de ensino, pois apresenta uma proposta diferenciada. O resultado do ENEM confirmou 

o desempenho da abordagem de ensino cooperativa. 

 O programa de Educação em Células de Aprendizagem Cooperativa teve seu início, no 

Ceará, em 1994 idealizado pelo Professor Dr. Manoel Andrade Neto da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). A secretária de Educação do Estado do Ceará (SEDUC) 

estabeleceu pareceria com o PRECE para difusão dessa metodologia para estudantes e 

professores da rede estadual. Apesar de estar no início, várias CREDES – 

Coordenadorias Regionais de Educação - estão difundindo a aprendizagem cooperativa 

para estudantes e professores do ensino médio da rede estadual, tendo um alcance de até 

350 mil alunos em todo o Estado. 

 A EEEP Alan Pinho Tabosa no município de Pentecoste foi destinadapara a aplicação da 

metodologia de aulas na perspectiva da aprendizagem cooperativa em sala de aula. É a 

primeira unidade escolar de Educação Básica do país a ter uma universidade como Co 

gestora. A Universidade Federal do Ceará (UFC) é responsável pelo suporte técnico das 

atividades desenvolvidas na escola, viabilizando a implantação da metodologia da 

Aprendizagem Cooperativa. Atualmente a escola atende mais de 580 estudantes 

distribuído nos cursos de Ensino Médio de tempo integral: Acadêmico, Agroindústria, 

Aquicultura informática e projetos como o Rumo ao Ensino Médio, letras solidárias, 

preparação para a universidade e Educação de Jovens e Adultos [...]. 

Os resultados destes projetos, apontam que os modelos de ensinos em células de 

aprendizagem cooperativa tem efeitos positivo no desempenho dos alunos. De acordo com Slavin 

(1985apudCarvalho, 2015) o desempenho acadêmico em AC, que os métodos cooperativos que 

incorporam objetos e alvos no trabalho em grupos, associados a responsabilidade individual, 

aceleram consideravelmente a aprendizagem dos alunos.  

Nesse campo os irmãos Johnson & Johnson (1981 apudCarvalho, 2015) concluíram que 

a aprendizagem cooperativa promove melhorias e crescimentos do auto estima e atitudes positivas 

para com a escola e para com os professores. 

 

2.5 Aprendizagem cooperativa no ensino de matemática 

 

Vários trabalhos têm enfocado a relação envolvendo a Aprendizagem Cooperativa e 

matemática, pode – se citar alguns desses trabalhos:    
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O trabalho de Pedro Nunes Vieira Bessa (2000) relata e tem como objetivo deestudo, 

avaliar os efeitos da introdução, na disciplina de matemática e no contexto do ensino profissional 

nacional, uma estratégia de aprendizagem cooperativa, sobre os resultados escolares e sobre um 

conjunto de variáveis sócio cognitivas e motivacionais, relatando também os insucessos e 

dificuldade dos alunos na disciplina de matemática. O respectivo trabalho relaciona e cita o 

insucesso dos alunos em comparação com avaliações internacionais. 

Outro trabalho que relaciona a aprendizagem cooperativa com matemática é a tese de 

doutorado de Maria da Conceição de Souza Cipriano dos Santos (2001), intitulado como 

Aprendizagem Cooperativa em Matemática: Um estudo longitudinal com uma turma experimental 

do Novo Programa de Matemática do 2º ciclo do Ensino Básico.A pesquisadora tem como ponto de 

partida o insucesso dos alunos em matemática. A pesquisadorateve como objetivo ajudar os alunos 

com dificuldades na disciplina de matemática a construir um conhecimento efetivo, além de ensinar 

valores pessoais com as características da Aprendizagem Cooperativa. A pesquisa foi a plicada com 

as turmas do segundo ciclo do Ensino Básico. 

Já para MariângelaSalviatoBalbão Gouvêa (2012), cujo trabalho foi uma dissertação de 

mestrado, teve como título: A Aprendizagem Cooperativa nas aulas de matemática: Uma 

experiência nas turmas de 8 e 9 anos. Foram elaboradas, desenvolvidas e analisadas seis aulas 

cooperativas de matemática, ocorridas em um 8º e um 9º ano do ensino fundamental, a estratégia 

consistia numa espécie de jogo onde cada grupo de estudantes recebe um envelope contendo seis 

cartões, que devem ser distribuídos entre os membros da equipe. Para resolver o problema todos os 

estudantes devem contribuir explicando sua pista e discutindo ideias. 

Outras pesquisas e estudos realizados através de artigos e anais de semanas 

universitárias também podem ser destacados, como: A Aprendizagem Cooperativa em aula de 

matemática de Wendel Melo Andrade apresentado na V Semana de Matemática da Universidade 

Vale do Acaraú (2013) que tem como principal objetivo propor uma metodologia de ensino da 

matemática pautada na cooperação discente, na qual o aluno assume um papel de protagonista não 

apenas da sua aprendizagem mais também dos colegas que compõe a sua célula estudantil, levando-

o a compartilhar com os demais os seus conhecimentos já adquiridos.  

Já o artigo, O uso do geogebra como uma possibilidade de aprendizagem cooperativa 

em uma atividade envolvendo circunferência, de autoria de SILVA, SANTOS e MARTINS 

publicado na revista integrare (2016), relata a experiência de um desenvolvimento de uma atividade 

envolvendo circunferência, usando o software Geogebra e teve como objetivo verificar a 

possibilidade de ocorrer aprendizagem cooperativa utilizando software geogebra. 
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Outro artigo que trata da relação entre matemática e aprendizagem cooperativa tem 

como título: Espaço de Aprendizagem Digital da Matemática: o aprender a aprender por 

cooperação.Este artigo contempla como resultados os conceitos definidos numa pesquisa-ação, que 

são: espaço de aprendizagem digital da Matemática e Aprendizagem Cooperativa; e ilustra o 

Facebook, a construção de conceitos de Matemática, tanto de geometria plana como de 

trigonometria. O estudo foi realizado com 22 alunos do segundo ano do ensino médio técnico 

integrado em informática do IFRS. 

O desafio da implantação da Aprendizagem Cooperativa perpassa por muita leitura e 

estudos minuciosos do que está relacionado a essa metodologia.  A formação de uma célula busca 

desenvolver atividades que buscam além do conhecimento cientifico, habilidades como a 

solidariedade e trabalho em equipe.   
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3. AS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

Durante as três últimas décadas o Brasil implantou um conjunto de políticas 

educacionais que alcançou todos os níveis de escolaridade da educação básica, em todas as regiões 

do País. Tais políticas ganharam repercussão em todos os Entes Federativos. Esse fato não foi uma 

iniciativa isolada desencadeada em território nacional. 

Para PERONI (2009, p.27) as últimas décadas do país vinham concentrando esforços na 

implantação de projetos na área da educação “pelas necessidades que emergiam na sociedade 

brasileira: necessidades de ordem social, econômica e cultural no contexto dos direitos humanos. ” 

Com o final do período ditatorial os esforços do governo brasileiros na implantação de 

reformas educativas, induzidos por pressões externas e internas são fortemente indutores de novas 

políticas educacionais, PERONI afirma que: 

 

O país, por meio de sucessivas gestões e em seus três níveis de governo, procurou aumentar 
os anos de escolaridade da população, investir na infraestrutura, orientar os currículos da 
educação básica, ampliar as oportunidades na educação superior, formar os docentes por 
diversos meios, deslocar a formação dos professores da educação básica do nível médio 
para o nível superior, desenvolver os programas de formação continuada, melhorar os livros 
didáticos e a sua distribuição, entre tantas outras ações políticas. 
 

Nesse contexto surgem as avaliações externas, e como consequência ganham força a 

medida em que se apresentam como instrumentos de diagnósticos pelos estados e municípios, 

servindo como base para implantação de políticas públicas educacionais. 

A partir da década de 80 que a avaliação externa se iniciou no Brasil, através do 

EDURURAL/NE – Programa de Expansão e Melhoria do Ensino no Meio Rural do Nordeste, mas 

especificamente nos anos de 1981, 1983 e 1985. Essa avaliação serviu de ideal e desenho para o 

sistema de avaliação básica, que passou a ser conhecido em 1991 como SAEB – Sistema Nacional 

de Avaliação Básica.De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa em Educação, 

Anísio Teixeira (INEP, 2015, online) o SAEB é: 

 

Composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala. Seuobjetivo é realizar 
um diagnóstico do sistema educacional brasileiro e dealguns fatores que possam interferir 
no desempenho do estudante,fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino que é 
ofertado. Asinformações produzidas visam subsidiar a formulação e o monitoramentodas 
políticas na área educacional nas esferas municipal, estadual e federal,contribuindo para a 
melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino. 

 

BONAMIGO e FRANCO (1999, p.108) afirmam que inicialmente esse sistema de 

avaliação surgiu com o propósito de verificar a cobertura do atendimento educacional oferecido a 

população e qual o desempenho dos alunos dentro desse sistema.  
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A partir de 1995 adotou-se uma nova metodologia de construção do teste e análise dos 

resultados, com a adoção da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Tal fato possibilitou comparar 

resultados de avaliações ao longo do tempo. Foi definido que o público a ser avaliado seria alunos 

das séries finais do Ensino Fundamental (4ª/5ª e 8ª/9ª) e 3º ano do Ensino Médio. No mesmo ano, 

além da amostra da escola pública, foi inserida também amostra da escola privada. Neste ano não 

foram aplicados testes de Ciências. 

Nas edições de 1997 e 1999, os alunos matriculados nas 4ª e 8ª séries foram avaliados 

em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. Os alunos do 3º ano do Ensino Médio, por sua vez, 

foram avaliados em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. A partir da 

edição de 2001, apenas Língua Portuguesa e Matemática passaram a compor o leque de disciplinas 

curriculares objeto de avaliação do SAEB. 

Em 2005 o SAEB incorporou por força da Portaria Ministerial nº 931 de 21 de março de 

2005, uma importante mudança, que foi a incorporação ao Sistema de uma nova avaliação em larga 

escala. Com a modificação o SAEB passou a contar com a seguinte estrutura: Avaliação Nacional 

da Educação Básica (ANEB) (avaliação mantida) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(ANRESC) (avaliação incorporada, que passou a ser conhecida no meio escolar como Prova 

Brasil). 

Esta importante mudança permitiu ampliar o número de estudantes envolvidos na 

avaliação e ao mesmo tempo, possibilitou a produção de dados identificados com a escola fato que 

não acontecia até então. 

A criação da Prova Brasil trouxe consequências importantes no monitoramento da 

aprendizagem das redes de ensino, na medida em que se ampliou o universo de alunos pesquisados, 

pela natureza censitária do instrumento, gerando dessa forma, dados sobre a realidade de cada 

escola e resultados de aprendizagem de cada aluno. 

A avaliação externa alcança a ponta do sistema educacional: a unidade escolar e em 

especial o aluno. Isso significa uma aproximação de uma política educativa centralizada em nível de 

governo federal e ações realizadas em nível local. 

Após o fortalecimento do SAEB com a criação da Prova Brasil, o próximo passo foi a 

criação de um índice capaz de medir níveis de aprendizagem do aluno e, ao mesmo tempo, 

estabelecer metas a serem alcançadas por cada escola e por rede de ensino em cada município e 

Estado. Foi com este intuito que em 2007 o MEC criou o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). 
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O IDEB se apresenta como um indicador de qualidade da educação brasileira, composto 

por duas variáveis: a primeira trabalha com medidas de aprendizagem do aluno em Língua 

Portuguesa e Matemática e a segunda com a taxa de aprovação escolar informada no censo escolar. 

A política de avaliação externa trabalhada em nível de governo federal, não demorou a 

influenciar os governos estaduais e os governos municipais. Nesse contexto de influência os 

Estados e os municípios também passaram a estruturar os seus próprios sistemas de avaliação. Esse 

movimento foi, aos poucos, transformando a política de avaliação externa numa forte ação no 

campo das políticas educativas em nosso país. Estabeleceu-se no Brasil uma cultura de avaliação 

externa que se afirmou nos sistemas de educação em níveis federal, estadual e municipal. 

 

3.1 Avaliação externa no Ceará: SPAECE 

 

O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) foi 

implementado em 1992 pela Secretaria da Educação (SEDUC), com o objetivo de promover um 

ensino de qualidade e equânime para todos os alunos da rede pública do estado  

Por considerar a importância da avaliação como instrumento eficaz de gestão, em 2007, 

a SEDUC ampliou a abrangência do SPAECE, incorporando a avaliação da alfabetização e 

expandindo a avaliação do Ensino Médio para as três séries, de forma censitária. Assim, o SPAECE 

passou a compreender a avaliação de leitura dos alunos do 2º ano do EF (SPAECE-Alfa) e o 

domínio das competências e das habilidades esperadas para as demais etapas de escolaridade, nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática para os alunos do 5º e 9º anos do EF e nas 

turmas de 1ª, 2ª e 3ª séries do EM. As informações coletadas, a cada edição, identificam o nível de 

proficiência e a evolução do desempenho dos alunos do estado. 

São aplicados, também, desde 2008, questionários contextuais aos alunos, a partir do 5º 

ano do EF, e a professores e diretores. O SPAECE utiliza três tipos de questionários: o primeiro é 

dirigido aos alunos, permitindo a elaboração de indicadores relacionados ao perfil socioeconômico 

e hábitos de estudo, abrangendo também algumas dimensões do ambiente de aprendizagem; o 

segundo destina-se aos professores da Língua Portuguesa e Matemática; e o terceiro, aos diretores. 

Tais questionários possibilitam traçar o perfil educacional, a experiência e a formação profissional, 

a prática docente e a gestão escolar de todos os envolvidos na área educacional, propiciando a 

associação entre o desempenho dos alunos e as variáveis contextuais. 

Em 2010, os alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA EF 2º Segmento, EJA EM 

1º Período e 2º Período – passaram a ter acompanhamento, por meio de resultados apresentados de 

modo independente daqueles alcançados pelos alunos do ensino regular (EF e EM) nas avaliações 
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do SPAECE. Esse modelo de divulgação permitiu, assim, melhor acompanhamento dos alunos 

desta modalidade de ensino, com resultados próprios e ações e intervenções adequadas a esse 

público, objetivando uma melhor qualidade no aprendizado. 

Em 2012, os testes da 3ª série do EM e 2º período da EJA EM foram organizados em 

quatro áreas, em convergência com a proposta da Matriz de Referência para o ENEM, do Ministério 

da Educação. Os testes de Língua Portuguesa e Matemática do SPAECE consideraram também as 

respectivas matrizes do SPAECE e receberam a denominação de testes de Linguagens e Códigos e 

suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Foram também aplicados os testes para as áreas 

de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) e de Ciências Humanas (História, Geografia, 

Filosofia e Sociologia), além da prova de Redação. Nesta edição, os alunos das escolas municipais e 

estaduais do Ceará foram avaliados no 2º ano do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa 

(Leitura). Os alunos do 5º e 9º anos e 2º segmento da EJA Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª séries e 

1º período da EJA Ensino Médio foram avaliados nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática. 

No ano de 2013, foram avaliados o nível de leitura dos alunos do 2º ano (SPAECE-

Alfa) e o domínio das competências e das habilidades esperadas para as demais etapas de 

escolaridade nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática dos alunos do 5º e 9º anos do 

EF, das 1ª, 2ª e 3ª séries do EM e nas turmas da EJA do EF (2º segmento) e da EJA do EM (1º e 2º 

períodos). A avaliação foi realizada de forma censitária para os alunos do 2º e 5º anos do EF, da 1ª 

série do EM e para os alunos da EJA presencial Anos Finais do EF (2ºsegmento) e da EJA 

presencial do EM (1º e 2º períodos). No 9º ano do EF, a avaliação foi amostral, em decorrência da 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – ANRESC/Prova Brasil em 2013. E nas 2ª e 3ª séries 

do EM o SPAECE também foi amostral em virtude de os alunos dessas séries participarem do 

ENEM 2013. As amostras foram selecionadas a partir dos dados do Censo Escolar 2013. Ressalta-

se que esses dados amostrais (9º ano do EF e 2ª e 3ª séries do EM) mantiveram a série histórica do 

SPAECE, implantado no ano de 1992. 

Em 2014, a avaliação dos alunos da 2ª e 3ª séries do EM continuou sendo realizada de 

forma amostral, com representatividade por escola.  Nas demais etapas, a avaliação foi censitária 

nos 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental (EF); 1ª série do Ensino Médio (EM) e EJA presencial 

(2º segmento do EF; 1º e 2º períodos do EM). Assim, como em anos anteriores, com exceção de 

2012, foram avaliados o nível de leitura dos alunos do 2º ano (SPAECE-Alfa) e o domínio das 

competências e das habilidades esperadas para as demais etapas de escolaridade nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e de Matemática dos alunos do 5º e 9º anos do EF, das 1ª, 2ª e 3ª séries do EM e 

nas turmas da EJA do EF (2º segmento) e da EJA do EM (1º e 2º períodos). 
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Em 2015, o SPAECE avaliou, de modo censitário, o nível de leitura dos alunos do 2º 

ano do Ensino Fundamental (EF) – SPAECE-Alfa, assim como as habilidades em Língua 

Portuguesa (leitura) e Matemática dos alunos do 5º e 9º anos do EF e Educação de Jovens e Adultos 

– EJA (anos finais, presencial da Rede Estadual); da 1ª e 3ª séries do Ensino Médio (Proemia/Jovem 

de Futuro) e EJA (1º Período, presencial da Rede Estadual). 

Em 2016, o SPAECE avaliou, de modo censitário, o nível de leitura dos alunos do 2º 

ano do Ensino Fundamental (EF) – SPAECE-Alfa, assim como as habilidades em Língua 

Portuguesa (leitura) e Matemática dos alunos do 5º e 9º anos do EF e Educação de Jovens e Adultos 

– EJA (anos finais, presencial da Rede Estadual); e 3ª séries do Ensino Médio (Proemia/Jovem de 

Futuro) e EJA (1º Período, presencial da Rede Estadual). 

O conjunto de informações coletadas pelo SPAECE permite diagnosticar a qualidade da 

educação pública em todo o estado do Ceará, produzindo resultados por aluno, turma, escola, 

município, credes e estado. Ao mesmo tempo, os resultados têm servido de base para 

implementação de políticas públicas educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras nas escolas 

estaduais e municipais. O SPAECE tornou-se um instrumento essencial na fomentação de debate 

público e na promoção de ações orientadas para a melhoria e execução da democratização do 

ensino, garantindo a toda igualdade de acesso e permanência na escola. 

Esta avaliação permite montar um quadro sobre os resultados da aprendizagem dos 

alunos, com seus pontos fracos e fortes, e sobre as características dos professores e gestores das 

escolas estaduais. Em se tratando de uma avaliação de característica longitudinal, possibilita, ainda, 

acompanhar o progresso de aprendizagem de cada aluno ao longo do tempo. 

 

3.1.2 Um olhar para cada etapa de escolaridade e modalidade de ensino 

 

A idealização do SPAECE-Alfa surge em decorrência da prioridade do governo com a 

alfabetização das crianças logo nos primeiros anos de escolaridade, expressa por meio do Programa 

Alfabetização na Idade Certa (PAIC). O SPAECE-Alfa consiste numa avaliação anual, externa e 

censitária para identificar e analisar o nível de proficiência em leitura dos alunos do 2º ano do 

Ensino Fundamental matriculados nas escolas da rede pública (estadual e municipais), 

possibilitando construir um indicador de qualidade sobre a habilidade em leitura de cada aluno. 

A Avaliação dos alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da EJA anos finais 

(presencial, rede estadual) é feita em caráter censitário para as etapas avaliadas, com periodicidade 

anual. A referida avaliação é realizada com a finalidade de diagnosticar o estágio de conhecimento, 

bem como analisar a evolução do desempenho dos alunos do 5º e 9º anos (regular e EJA presencial 
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da rede estadual), com os fatores associados a este desempenho, produzindo informações que 

possibilitem a definição de ações prioritárias de intervenção na Rede Pública de ensino (estadual e 

municipal). 

A Avaliação do ensino médio é realizada, anualmente, de forma censitária, na 1ª série 

do ensino médio. Para as 2ª e 3ª séries, a aplicação foi censitária no período de 2008 a 2012, 

passando a ser amostral a partir de 2013. Mesmo em uma avaliação amostral, tem-se a participação 

de alunos de todas as escolas da rede estadual de ensino. Assim, nas avaliações do 5º e 9º anos do 

EF, os dados coletados permitem analisar a evolução do desempenho dos alunos do EM, bem como 

traçar um perfil dos alunos e pesquisar os fatores contextuais associados ao desempenho desses 

alunos. 

Para os alunos da Educação de Jovens e Adultos, oferecida de forma presencial, são 

realizadas avaliações nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio da rede estadual de 

educação: uma avaliação para o 2º segmento da EJA ensino fundamental e outra voltada para os 1º 

e 2º períodos do ensino médio. 
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4.  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

No presente capítulo é feita a apresentação da metodologia utilizada na pesquisa, bem 

como as técnicas utilizadas para coleta de dados e sua forma de análise, além do campo de pesquisa 

e sujeitos envolvidos. 

 

4.1 Campo e sujeito da pesquisa 

 

A presente pesquisa se realizou na Escola Estadual de Educação Profissional Professora 

Alda Façanha, situada no município de Aquiraz – Ce. A referida escola foi inaugurada em maio de 

2012 e construída nos padrões exigidos pelo Ministério da Educação MEC para uma escola de 

educação profissional. São ofertados quatro cursos técnicos, a saber: Edificações, Eletrotécnica, 

Hospedagem e Redes de Computadores.  

Em sua estrutura conta com doze salas de aulas com capacidade para quarenta e cinco 

alunos e seis laboratórios, todas climatizados. O laboratório debiologia, contendo banners, animais 

e o necessário para as práticas laborais; física, contendo engenhocas e equipamentos para as práticas 

de sala de aula; Química, contendo microscópios, substâncias e matérias primas para as 

experiências; Matemática, com inúmeros banners, computadores e materiais de apoio como jogos e 

tabuleiros; Informática, com 25 computadores e o de línguas, composto também com 25 

computadores de última geração.  

Tem uma biblioteca bem equipada com espaço para leitura, incluso dois andares, um 

auditório com capacidade para 180 pessoas, com apoio logístico de som e imagem, uma secretaria, 

uma sala para reprografia, uma sala da direção, uma sala para coordenação pedagógica e uma sala 

para coordenação de estágio, ambas climatizadas. Além de contar com uma sala para os professores, 

um refeitório para 350 alunos, um ginásio poliesportivo, um anfiteatro, quatro banheiros 

(masculino, feminino e cadeirante) e também um estacionamento para cinquenta veículos. A escola 

possui 540 alunos dos quais 180 participaram da pesquisa. 

Com os resultados dessa escola sendo muito ruins nas suas avaliações externas e a 

necessidade dos professores em buscar uma forma de melhorar a aprendizagem dos alunos e, 

consequentemente, a melhoria nos índices de avaliação da escola, começou-se a ler sobre 

Aprendizagem Cooperativa e estruturar uma forma de apresentação para toda a equipe escolar no 

sentido da busca de sua implantação na escola. Os textos base de estudos foram os artigos 

sistematizados pelos irmãos norte americano Johnson e Johnson, os estudos realizados pelo 

professor Dr. Manoel Andrade Neto eFrank Viana Carvalho, e dissertações sobre a temática. A 
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partir daí elaborou-se as estratégias que foram desde a formação minuciosa da célula de 

aprendizagem até a institucionalização junto aos docentes. 

 

4.2 Caracterização da pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com análise documental e de campo. Segundo 

GIL (2010) é bibliográfico por ter uma abordagem em material já elaborado, diferente do modo 

clássico de pesquisa cientifica. A pesquisa bibliográfica nos permite investigar uma cobertura bem 

extensa de materiais de fenômenos muito mais amplos do que aquelas que poderiam ser 

diretamente.  

Apesar de assemelhar–se muito com a pesquisa bibliográfica, a pesquisa também é documental, 

visto que foi realizada com fontes que talvez não tenham recebido nenhum tratamento de análise. 

Para Gil (2002, p.46), “Enquanto na pesquisa bibliográfica as fontes são constituídas sobretudo por 

material impresso localizado nas bibliotecas, na pesquisa documental, as fontes são muito mais 

diversificadas e dispersas”. 

A técnica de pesquisa utilizada foi a observação participante que consistiu estruturar 

toda as fases da Aprendizagem Cooperativa na Escola Estadual de Educação Profissional Professora 

Alda Façanha,cujo objetivo foi melhorar os índices dos alunos em matemática relativa às avaliações 

externas. Além disso, foram utilizados questionários para capturar a avaliação dos coordenadores de 

curso, professores e alunos com o uso da Aprendizagem Cooperativa. O questionário aplicado aos 

alunos (Apêndice II) através da escala Likert, versou sobre com o objetivo de entender se houve 

aceitação, se todos entenderam a metodologia aplicada, se houve motivação extra, as interações e 

contribuições que ele recebeu ou deu além de ver se a metodologia melhorou o rendimento dos 

alunos.  Já para professor e coordenador de curso, (Apêndice III e V), foi aplicado questionário 

versou desde o conhecimento da metodologia até a satisfação com os resultados, com o objetivo de 

entender qual a visão os professores e coordenadores tinham sobre o processo de nova metodologia.  

 

4.3 Justificativa 

 

A proposta de trabalho que se apresenta é um processo de pesquisa/observação que leva 

em conta a participação e decisão dos alunos e professores no processo de ensino aprendizagem. De 

acordo com o PACCE – Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis, a 

aprendizagem cooperativa é uma metodologia na qual, estudantes trabalham juntos“...a 
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aprendizagem cooperativa é uma metodologia na qual, estudantes trabalham juntos em” grupos 

heterogêneos para resolver um problema, concluir um projeto ou algum outro objetivo pedagógico. ” 

Deve-se levar em conta que o desenvolvimento dessas ações precisa contar com o apoio 

do professor ou facilitador que é o responsável pelos cincos pilares da aprendizagem cooperativa: 

Interação social, Responsabilidade Individual, Interdependência Positiva, Processamento de grupo e 

desenvolvimento de habilidades sociais.   

Nesse contexto, cabe inicialmente expor os fatores que levaram a implantação da 

metodologia da Aprendizagem Cooperativa na escola. Dois fatores foram determinantes para 

mudança de metodologia: (1) O rendimento no primeiro bimestre dos alunos; e (2) os resultados 

obtidos no Sistema Permanente de Avaliação Básica do Ceará (Spaece) em relação às Escolas 

Estaduais de Educação Profissional que pertencem a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento 

da Educação – CREDE 01.  

A Crede 01 é composta por 75 escolas entre as mais diversas modalidades de ensino a 

saber: Regulares, Indígenas, Prisionais, Cejas e de Educação Profissional. Os resultados 

comparados (Anexo 1) é referente ao ano letivo de 2012 e foi analisado apenas as escolas de 

Educação Profissional, conforme Tabela 1:  

 

Tabela 01:Proficiências obtidas em matemática pelas EEEP da Crede 01 no ano de 2012 

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SOB 

ABRANGÊNCIA DA CREDE 01 

PROFICIÊNCIAS 

OBTIDAS 2012 

EEEP Professor Antônio Valmir – Caucaia 320 

EEEP Francisco Aristóteles – Itaitinga 316,8 

EEEP Luiz de Gonzaga Fonseca Mota - Maracanaú  312 

EEEP Santa Rita – Maranguape 309,9 

EEEP Eusébio de Queiroz Coutinho Mattoso da Câmara – Eusébio 303,7 

EEEP Professora Luiza de Teodoro Vieira - Pacatuba 299,9 

EEEP Marly Ferreira Martins – Caucaia 293,6 

EEEP Maria Carmem Vieira Moreira - Maracanaú 292,4 

EEEP José Ivanildo Nocrato– Guaiuba 291,1 

EEEP Professora Alda Façanha – Aquiraz 287,1 

Fonte: UFJF/Caed. Elaborado pelo próprio autor  
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Após a divulgação dos resultados a comunidade escolar se reuniu e através de muitos 

debates e discussões, chegando à conclusão que a metodologia aplicada em sala de aula fosse 

revista e foi iniciado os estudos sobre a aprendizagem cooperativa (SEDUC, 2014). 

Um fator muito importante que foi verificado ao final do primeiro bimestre foi à 

reprovação de aproximadamente 75% dos alunos na disciplina de matemática, percebida através de 

vários motivos, dentre eles:  

a. A falta de interesse de alguns alunos; 

b. O alto índice de conversas paralelas na sala; 

c. A diversificação de metodologias de aula em sala, tendo quase sempre o método 

tradicional da exposição, o que para um aluno que permanece na escola em tempo 

integral acaba provocando um desinteresse pela disciplina e pelos os estudos. 

Portanto, essa situação levou a que a EEEP Professora Alda Façanha buscasse formas de 

melhorar o rendimento escolar e, consequentemente o seu resultado nas avaliações externas. Fez-se 

necessário um aprofundamento bem maior da metodologia e dos princípios da Aprendizagem 

Cooperativa para que pudesse ser multiplicador dentro da escola.  
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5. DIÁLOGO COM A PESQUISA 

 

O capítulo que se apresenta, relata como aconteceu todo o processo de implementação 

da Aprendizagem Cooperativa na EEEP Professora Alda Façanha. A metodologia envolveu alunos e 

professores da referida escola numa mudança completa da metodologia que era utilizada na escola.   
5.1 O Início da experiência didática com a aprendizagem cooperativa na EEEP professora 

Alda Façanha 

 

5.1.1 A experiência didática para os alunos  
Para se implantar a Aprendizagem Cooperativa na escola, passou-se por três fases 

distintas, a saber:  

 A pré – implementação;  

 A implementação, e; 

 A pós – implementação.  

Nestas fases foram especificados os objetivos de ensino e de aprendizagem, a 

determinação do tamanho das células, o papel de cada estudante dentro da célula de aprendizagem 

cooperativa, estabelecimento de metas individuais e coletivas, controle de comportamentos e 

conflitos entre alunos de mesma célula, estruturar o planejamento dos professores e alunos e avaliar 

a aprendizagem. 
A pré implementação foi realizada com os alunos e se dividiu em cinco ações. A 

primeira ação foi a realização de uma reunião com os alunos na sala do auditório para socializar a 

problemática que a escola como um todo estava tendo, e a nova metodologia de ensino que seria 

aplicada a partir de então. Nesse momento, foram convidados a participar da ação, o recorte de 

alunos que seriam avaliados na avaliação externa, ou seja, os alunos do primeiro ano das turmas e 

edificações, hospedagem, eletrotécnica e redes de computadores. Na oportunidade foram 

apresentados aos discentes, todos os elementos que compõem a aprendizagem cooperativa, 

formação de células de aprendizagem as funções que o aluno representaria dentro da célula.  

A segunda ação foi a realização dequatro apresentações sobre a Aprendizagem 

Cooperativa para as quatro salas que participaram da pesquisa. Os alunos foram convocados a 

assistir à apresentação que se deu através de slides e vídeos. Os slides continham as informações de 

como organizar um método sistematizado, como se comportar um integrante de célula de 

aprendizagem cooperativa e os cinco elementos da aprendizagem cooperativa. 
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Para as apresentações foram selecionados vídeos extraídos do site youtube que serviram 

de apoio para contextualizar a apresentação. 
Nos vídeos foram contextualizados e comentado todos os elementos da Aprendizagem 

Cooperativa a iniciar pela Interdependência Positiva, que se caracteriza por uma dependência mútua 

entre os alunos da célula e que é conquistada através da implementação de estratégias especificas de 

realização, onde são inclusas a divisão de tarefas de diferenciação de papéis, atribuição de 

recompensas, estabelecimentos de objetivos comuns para toda célula e realização de um único 

produto. 

Para contextualizar os elementos da Aprendizagem Cooperativa, foiassim apresentado o 

vídeo intitulado– Trabalho em equipe com humor, este encontra-se disponível no site 

https://www.youtube.com/watch?v=PkcxBD4Cyo, os vídeos(Figura 1, 2 e 3), apresentam três 

partes diferentes utilizadas por animais (pinguins, caranguejos e formigas) para contextualizar o 

trabalho em equipe, nesses vídeos pode – se contextualizar todos os elementos da Aprendizagem 

cooperativa. O primeiro vídeo– figura 01 - mostra um grupo de pinguins sobre um iceberg quando 

de repente surge um tubarão para devora-los. Quando o tubarão se aproxima todos se unem e vão 

para a outra ponta do iceberg fazendo com que a pedra de gelo se eleve e o tubarão se choque com a 

parede de gelo formada, conquistando o objetivo de sobreviver. 

 

Figura 01:Print Screen das telas do vídeo apresentado na pré-implantação - pinguins 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=Pkc_xBD4Cyo 

 

O segundo vídeo mostra de forma contextualizada outro elemento da aprendizagem 

cooperativa: A responsabilidade individual. No vídeo de link (Figura 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=T7mlWA8QFVI, aparece um grupo de formigas carregando 

comida sob a regência de uma formiga líder, quando de repente surge um tamanduá que começa a 

sugar todas as formigas, e, numa ação planejada e articulada por uma formiga líder, elas fazem um 

grupo de formigas entrelaçadas de tal forma que se cria uma “bola” de formiga grande fazendo com 

https://www.youtube.com/watch?v=PkcxBD4Cyo
https://www.youtube.com/watch?v=Pkc_xBD4Cyo
https://www.youtube.com/watch?v=T7mlWA8QFVI
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que o tamanduá aspire a bola, ficando asfixiado e caindo no chão sem folego, alcançando o objetivo 

que se todos tiverem responsabilidades uns com os outros todo o grupo consegue o objetivo. 

Figura 02:Print Screen das telas do vídeo apresentado na pré-implantação- formigas 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=T7mlWA8QFVI 

 

O terceiro vídeo aqui apresentado, de link (Figura 3), 

https://www.youtube.com/watch?v=twg9SCt76UE dos caranguejos na praia que avistam uma águia 

voando em sua direção e os mesmos se unem para “depenar” a águia que ficou sem nenhuma pena, 

conquistando o objetivo de sobreviver. Nessa apresentação contextualizamos mais uma vez a 

responsabilidade individual e o desenvolvimento de competências individuais e sociais.  

Figura 03: Print Screen das telas do vídeo apresentado na pré-implantação - caranguejos 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=twg9SCt76UE 

  

Estas mesmas apresentações foram mostradas e debatidas com os professores da escola 

no intuito de que os mesmos entendessem a estratégia utilizada e iniciassem as aulas numa outra 

perspectiva, ou seja, buscando sempre no aluno o papel principal de sua aprendizagem e 

contribuindo com a aprendizagem dos colegas de sala. 
A terceira ação de aplicação da Aprendizagem Cooperativa aos alunos foi a divisão dos 

mesmos em células de Aprendizagem Cooperativa. Apesar da heterogeneidade da célula ser um 

https://www.youtube.com/watch?v=T7mlWA8QFVI
https://www.youtube.com/watch?v=twg9SCt76UE
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critério fundamental, pois sua composição não deve ser deixada a escolha dos estudantes, a maneira 

como foi criada a célula levou em consideração as competências trazidas por cada estudante. 

Cada sala de aula era composta por 45 alunos, após todos os alunos terem obtido suas 

respectivas médias em todas as disciplinas, foi considerado 5 grandes áreas do conhecimento para 

que houvesse a troca de conhecimento, a saber: matemática, linguagens e códigos, ciências 

humanas, ciências da natureza e leitura e organização. A composição das células se deu da seguinte 

forma: 

 9 melhores alunos em Matemática;  
 9 melhores alunos em Linguagens e Códigos; 
 9 melhores alunos em Ciências Humanas;  
 9 melhores alunos em Ciências da Natureza, e; 
 9 melhores alunos em domínio de leitura e organização. 

Estes últimos, indicados pelos professores. Daí, foi retirado um de cada habilidade para 

a formação dos grupos. Portanto, em cada sala, foram formados nove (9) células de aprendizagem 

cooperativa, descrita na Figura 4. 

Figure 4:Distribuição de alunos por habilidades nas células 

 
Fonte:Elaborado pelo autor. 

 
A quarta ação realizada com os alunos foi à instituição e função que cada aluno deveria 

exercer dentro de cada célula de aprendizagem cooperativa. De acordo com (FIRMIANO, 2011) os 

alunos têm atribuições específicas dentro da célula. A Tabela 02 sintetiza as funções e a descrição 

de cada célula. 
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Tabela 02:Descrição das funções dos alunos na célula.  
Papel do Aluno Descrição da Função   

Articulador ●  Orienta a execução da tarefa da célula 
● Chama o professor se esgotados todos os recursos de resolução da questão na 

célula.   
● Representar a célula se houver uma questão a colocar ao professor. 

Verificador ●  Certifica – se de que todos compreenderam a atividade. 
●  Convida os membros a manifestar seus acordos e desacordos 

Relator ●  Faz a síntese do trabalho a apresentar. 
●  Coordenar/Organizar a apresentação do trabalho. 

Gestor do 
Tempo e de 

Recursos ●  Verifica se as atividades estão sendo realizadas no tempo previsto. 
●  Pode sugerir a divisão do tempo por atividade. 
●  Anota toda a perda de tempo da célula. 
●  Se necessário controlar o tempo de fala dos participantes da célula. 
● Arrumar e arquivar todos os materiais usados de forma a deixar o espaço 

limpo e arrumado. 
Mediador ●  Procura prevenir conflitos, recorda as regras que favorecem o respeito. 

●  Elogiar os participantes da célula que estão indo bem e incentiva os menos 
participativos. 

●  Assegura – se de que não ha comentários depreciativos com ninguém da 
célula.  

Observador ●  Observa, anota e contabiliza os comportamentos em relação às competências 
ensinadas. 

●  Comunica as suas observações aos membros da célula. 
●  Observa e comenta os progressos feitos pela célula em relação a determinadas 

competências.     
Fonte: Firmiano, (2011, p. 16 e 17) adaptado. 

 

A divisão dessas funções entre os alunos ficou assim definida no Quadro 5: 

 

Quadro 05:Quadro modelo de uma célula com as respectivas funções   
EEEP PROFESSORA ALDA FAÇANHA 

CÉLULAS DE APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

TURMA: EDIFICAÇÕES 01 
CÉLULA 01 FUNÇÃO 
Eva Maria Articulador 

Cristiane Oliveira Relator 
Thiago Gadelha Gestor do Tempo 

Francimara Lima Q 
Felipe Almeida Observador 

Fonte:Elaborado pelo autor 

 

Por fim, a quinta e última ação de implantação, foi a determinaçãodas metas estipuladas 

para cada aluno e para cada célula. Como todos os alunos possuíam médias de notas em todas as 

disciplinas, foi estabelecido a seguinte meta para a célula:  
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Meta =  
𝑀𝑔1+𝑀𝑔2+𝑀𝑔3+𝑀𝑔4+𝑀𝑔5

5
, onde: (1) 

Mg1 = Média Geral do Aluno 1 
Mg2 = Média Geral do Aluno 2 
Mg3 = Média Geral do Aluno 3 
Mg4 = Média Geral do Aluno 4 
Mg5 = Média Geral do Aluno 5 

 

Portanto, cada aluno teria sua meta individual como sendo a média aritmética simples 

do bimestre, e a célula teve como meta a média aritmética das médias dos estudantes. Nenhum 

aluno poderia ter uma meta individual inferior a 6,0, e todos teriam que se dedicar para atingir a 

meta da célula calculada através das suas metas individuais.   
5.1.2 A experiência didática para o professor 

 

A estrutura de lotação dos professores e do currículo das escolas de educação 

profissional do Estado do Ceará segue um padrão específico em todas as escolas. A matriz 

curricular contempla as seguintes áreas de aprendizagem: formação geral, com disciplinas da base 

nacional comum requeridas pelo ensino médio; Formação profissional, com disciplinas relacionadas 

a cada um dos cursos técnicos desenvolvidos; Parte diversificada, com conteúdo diversificado 

voltados para a formação cidadã dos alunos tanto no campo pessoal como profissional. 
Independente da escolha profissional do aluno, todos têm acesso aos conteúdos da 

formação geral e da parte diversificada. O que diferencia, são as disciplinas da formação 

profissional, que variam de acordo com o curso técnico escolhido. Cada curso técnico possui um 

coordenador que é responsável pelo acompanhamento daquela turma. 

Assim como foi para os alunos que não conheciam a metodologia da Aprendizagem 

Cooperativa, apenas dois professores da escola inteira tinham conhecimento da metodologia de 

ensino. Um deles muito superficialmente e, o outro, um conhecimento amplo sobre a temática e 

vivência com a metodologia, foi um dos sete alunos da comunidade do cipó da qual se deu início a 

Aprendizagem Cooperativa no Ceará.  

A maneira como foi apresentado o desenvolvimento do novo trabalho pedagógico aos 

docentes foi semelhante ao apresentado aos alunos, sendo contempladas três ações. 

A primeira ação consistiu na sensibilização enquanto trabalho pedagógico para mostrar 

os resultados que a escola apresentava, nesse momento todo o corpo docente da escola participou, 
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percebeu – se uma inquietação e uma aceitação na mudança metodológica no processo de ensino da 

escola.  

A segunda ação foi o estudo em grupos com os professores de alguns textos que 

relatavam sobre a aprendizagem cooperativa. O texto utilizado de apoio foi de Firmiano (2011) 

intitulado: Aprendizagem Cooperativa em sala de aula, que tem como sequencial e objetivo um 

roteiro para implementação da aprendizagem cooperativa em sala de aula.  

A partir desse momento, iniciou-se um clima de que era possível implantar uma nova 

metodologia a nível de escola e o mesmo passou a ser institucionalizado na escola, ou seja, passou a 

fazer parte do projeto político pedagógico da escola. 

A terceira ação com os professores foi de realizar um trabalho de conhecimento e 

adaptação dos professores de matemática considerando as características de cada professor de 

matemática nesse contexto, o trabalho realizado no planejamento foi de um novo olhar. Esse novo 

olhar passava sobre o estabelecer um relacionamento com cada estudante, se engajar num 

comportamento para manter o clima da sala sempre positivo e propicio a aprendizagem, encontrar 

ou criar momentos para que os alunos participassem de uma Aprendizagem Cooperativa efetiva 

deixando claro o que cada aluno dentro da sua função da célula deveria executar, desenvolver um 

senso de responsabilidade pedagógica nos alunos, relacionar as tarefas aos interesses da aula e se 

possível com os interesses dos estudantes, criar atividades com nível de crescimento gradativo. 

A partir do trabalho proposto, os planejamentos das aulas sempre foram voltados para 

os trabalhos em grupos (Quadro 6). O planejamento ocorreu sempre às quintas–feira. Nesse dia o 

professor recebeu um instrumental de planejamento indicando e apresentando todo o plano de aula 

que ia desde a teoria até os exercícios propostos. Ao finalizar o plano de aula o professor entrega 

uma cópia para cada articulador, para que a célula realize os estudos prévios, e,no momento de 

interação entre professor e aluno, o conteúdo não seja mais algo novo para os alunos.  

 

Quadro 06: Instrumental de planejamento dos professores 
  ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSORA ALDA FAÇANHA 

   APRENDIZAGEM COOPERATIVA/1º ANO 

Conteúdo da Semana: 10 à 14/03/2014 

                             PERÍODO DE ESTUDO: 03 à 07/03/2014 

CURSO CONTEÚDO COMPETENCIAS/HABILIDADES/D
ESCRITORES SPAECE/ENEM ATIVIDADES/FONTE 

DE PESQUISA         
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O instrumental de planejamento do professor apesar da simplicidade tem uma 

importância relevante dentro do objetivo que queria se alcançar. A coluna dos cursos indica para 

qual sala foi planejada aquela atividade, a saber: 

 A coluna conteúdo: indica quais conteúdos seriam trabalhados naquela semana 

especifica;  
 A coluna competências/habilidades/descritores do Spaece/Enem: indica, de acordo com 

o conteúdo, qual competência o aluno adquiriu juntamente com a habilidade do 

descritor referente ao conteúdo e, por fim; 
 A coluna atividades/fontes de pesquisa: indica o material de apoio para aquela aula, que 

poderia ser o livro didático, alguma revista, site de pesquisa e de busca.  
Esse planejamento representava sempre o que seria visto em sala na semana seguinte 

pelo professor. Após concluído o planejamento, os articuladores das células de cada sala recebiam 

dos coordenadores pedagógicos uma cópia para que antecipadamente a célula se reunisse e iniciasse 

os estudos. Esse momento foi de extrema importância, uma vez que o aluno escolhido na formação 

da célula e que tinha habilidade em matemática produzia em conjunto com os outros integrantes o 

conhecimento. Então, as dúvidas geradas eram anotadas e discutidas na aula da semana seguinte. 

 

5.1.3 A experiência no dia a dia  
Implementar a Aprendizagem Cooperativa não é tarefa fácil, uma vez tendo a 

complexidade de como se caracteriza esse método. As primeiras impressões dos alunos e de 

professores nas primeiras aulas foi de ansiedade e expectativa, uma vez que todos os atores 

acolheram a metodologia. No início alguns problemas de relacionamentos entre células e dentro de 

algumas das células ocorreram. 

Isso ocorreu devido ao entendimento que os alunos iam adquirindo ao longo das aulas, 

alguns alunos tinham o senso de responsabilidade muito forte e se sentiam prejudicados quando 

outro colega da célula que ele pertencia ou outro colega de outra célula atrapalhava a atividade. 

Visando amenizar essa situação foi estabelecido nas 4 turmas um vínculo de horizontalidade entre 

professor e aluno, ou seja, professores e alunos ficavam sujeitos a mesmas regras. Para isso, foi 

criado um contrato de convivência nas turmas, nesse contrato foram colocadas atitudes e regras que 

todos deveriam seguir, tais como: não chegar atrasado, não utilizar celular em sala de aula, não falar 

palavrões, respeitar os colegas, manter a sala sempre limpa, partilhar responsabilidades, encorajar 

os outros, escutar o outro com atenção e pedir ajuda e outras atitudes que mantivesse a sala com o 
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foco no que foi proposto pelo professor. 
É imaginável aceitar que problemas poderiam acontecer entre os integrantes de mesma 

célula e integrantes de células diferentes. E algumas situações foram sendo detectadas e resolvidas 

ao longo do ano letivo, como os alunos que não queriam desempenhar seu papel. Quando o aluno se 

recusava a fazer seu papel, o mediador do processo (professor) indicava a ele que fizesse o trabalho 

sozinho e através do diálogo com o aluno e de suas funções dentro das células passaram a ser 

rotativas, alunos abandonarem as tarefas logo na primeira dificuldade. 

Foi percebido que as atividades estavam em um nível diferente do conhecimento prévio 

do aluno, assim as primeiras atividades cooperativas eram simples, afim de encoraja-los a 

encontrarem as soluções. Um ou outro aluno não conseguir se integrar na célula. Quando acontece 

de algum aluno não se integrar na célula, todos são chamados a uma discursão interna para analisar 

os comportamentos que geravam a rejeição e a partir daí era negociado a sua integração. A timidez 

de estudantes era um dos problemas. Era também especificado o papel de cada membro da célula, 

explicado que todos ao decorrer do projeto iriam passar por todas as funções e que um não julgasse 

o outro, pois todos desenvolveriam todos os papéis na célula no momento adequado.  
Outro ponto importante foi a mudança na forma como a escola passou a avaliar os 

alunos na perspectiva da aprendizagem cooperativa. A escola tinha três avaliações, a saber: 

 AV1 (Avaliação1): tinha caráter comportamental e de responsabilidades; 

 AV2 (Avaliação2): avaliação aplicada no próprio horário de aula do professor e que era 

feito de acordo com o objetivo do planejamento geralmente objetivas, e;  

 AV3 (Avaliação3): uma avaliação institucional composta por questões subjetivas e 

objetivas.  

 AV4 (Avaliação4): avaliação disponibilizada no blog da escola com 24h de 

antecedência, disponível para o download.  

A média era encontrada pelo cálculo simples da média aritmética:  
M =  

𝐴𝑉1+𝐴𝑉2+𝐴𝑉3
3

, (2)  
A avaliação passou a ter critérios que envolviam a célula como um todo, AV1 julgava o 

que era acordado no contrato de convivência de cada turma e era construída ao longo do bimestre. 

A AV2 continuou sendo avaliação aplicada no próprio horário de aula do professor e que era feito 

de acordo com o objetivo do planejamento. A AV3 passou a ser simulado com descritores das 

avaliações externas, para acompanhamento das fragilidades por turma e com proposta de 
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recuperação paralela para os alunos com deficiência. A AV4, avaliação institucional denominada 

provão, também foi institucionalizada após a aplicação da metodologia, nessa avaliação a célula 

tinha acesso à prova com 24h de antecedência para que em conjunto buscassem as soluções, está era 

disponibilizada no blog da escola e a célula podia realizar o download e iniciar os estudos, 

conforme as funções desempenhadas com enfoque nas ações e metas da célula.  

A nova média passou a ser calculada por:  

 

M = 
𝐴𝑉 1+𝐴𝑉 2

2
+𝐴𝑉3+𝐴𝑉4
3

  (3) 
 

Os resultados positivos foram começando a aparecer nas avaliações internas e, em 

contraponto, diversos conflitos de relacionamentos entre alunos que se chateavam com outros 

dentro da célula foram surgindo. Estava-se conseguindo resultados de aumento de notas, mas por 

outro lado algumas vezes perdia-se um pouco o espírito cooperativo em algumas células.  

Foi feito uma reavaliação da metodologia na escola, uma vez que alguns professores se 

queixavam desses problemas nas reuniões diagnósticas, mas especificamente na quantidade de 

pessoas na célula, então dentro do projeto foi readequado o layout da sala, ao invés de cada sala 

ficar com nove células de cinco pessoas de cinco pessoas cada, houveram mudanças e as células 

passaram a ter três ou 4 componentes cada. A medida ocasionou para o professor um aumento 

maior no acompanhamento, visto que antes ele atendia a nove células e depois passou a atender até 

quinze células, dependendo da turma. O resultado desse redimensionamento das células foi uma 

maior concentração por parte dos alunos e um maior rendimento nas atividades planejadas pelos 

professores, influenciando diretamente nos resultados da avaliação interna da escola. Os resultados 

finalísticos da Ata de Resultados da escola obtiveram mais de 99% de aprovação na disciplina ao 

final do ano. 
Portanto, o papel do professor, nessa metodologia, é de dar condições para que o aluno 

possa se desenvolver colaborativamente, ou seja, essa mediação consiste em estruturar atividades 

que favorecessem a aprendizagem de cada membro do grupo; preparar todo o material didático que 

seria utilizado; atuar como um membro mais experiente dos grupos para potencializar as discussões 

e, ao final das atividades dos grupos, sistematizar o conteúdo trabalhado com toda a turma. 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O referido capítulo trata sobre os resultados da implantação no dia a dia, resultados 

cognitivos dos alunos, a mudança do cálculo de obtenção das médias das escolas, além de expor 

conceitos de escalas de proficiências, e as visões dos envolvidos no processo: alunos, professores e 

coordenadores de curso. 

 

6.1 Avaliação externa após a aplicação do SPAECE 

 

A UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora, através do CAED - Centro de Políticas 

Públicas e Avaliação da Educação emite um boletim informativo, conforme anexo 01 e anexo 02, 

contendo os resultados de todas as escolas do estado do Ceará do SPAECE. Nesse boletim constam 

várias informações que servem de estudo para Seduc e Gestores Escolares definirem estratégias de 

trabalho entre elas, a saber: A proficiência que a escola obteve, a participação de alunos que 

realizaram a avaliação, o comparativo desses dados entre Estado, Crede e Escola.  

Estabelecendo um parâmetro comparativo de boletins informativos nos anos entre os 

anos de 2012 e 2013 conforme a tabela 01 e tabela 02, no quesito proficiência, aEscola Estadual de 

Educação Profissional Professora Alda Façanha em sua avaliação no SPAECE não se houve bem.  

Dentre as dez escolas que compõe a CREDE 01, ranqueada estava na décima colocação, ou seja, era 

a última colocada entre todas de mesma modalidade. A Tabela 1 mostra o rendimento de todas as 

escolas na disciplina de matemática: 

 

Tabela 03: Proficiências obtidas em matemática pelas EEEP da Crede 01 no ano de 2012 

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SOB 
ABRANGÊNCIA DA CREDE 01 PROFICIÊNCIAS 

OBTIDAS 2012 
EEEP Professor Antônio Valmir – Caucaia 320 
EEEP Francisco Aristóteles – Itaitinga 316,8 
EEEP Luiz de Gonzaga Fonseca Mota - Maracanaú  312 
EEEP Santa Rita – Maranguape 309,9 
EEEP Eusébio de Queiroz Coutinho Mattoso da Câmara – Eusébio 303,7 
EEEP Professora Luiza de Teodoro Vieira – Pacatuba 299,9 
EEEP Marly Ferreira Martins – Caucaia 293,6 
EEEP Maria Carmem Vieira Moreira – Maracanaú 292,4 
EEEP José Ivanildo Nocrato– Guaiuba 291,1 
EEEP Professora Alda Façanha – Aquiraz 287,1 

Fonte:UFJF – Caed – Elaborado pelo próprio autor 
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Em relação à escola de melhor proficiência (EEEP Professor Antônio Valmir). A EEEP 

Professora Alda Façanha estava com 32.1 pontos de proficiência menor que ela. Isso representou 

para comunidade escolar, em especial gestão, professores e alunos uma preocupação pelo baixo 

índice na mensuração da aprendizagem representada por um número.   

Após todo o movimento de distribuição de responsabilidades com toda a comunidade 

escolar, através da Aprendizagem Cooperativa houveram ganhos significativos de aprendizagem, os 

resultados obtidos (Anexo 2) pelas escolas um ano após a aplicação da metodologia se deram de 

acordo com a Tabela 2: 

Tabela 02: Proficiências obtidas em matemática pelas EEEP da Crede 01 no ano de 2013 
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SOB 

ABRANGÊNCIA DA CREDE 01 PROFICIÊNCIAS 
OBTIDAS 2013 

EEEP Francisco Aristóteles – Itaitinga 321,3 
EEEP Luiz de Gonzaga Fonseca Mota - Maracanaú  319,9 
EEEP Professor Antônio Valmir – Caucaia 317,1 
EEEP Eusébio de Queiroz Coutinho Mattoso da Câmara – Eusébio 313,0 
EEEP Professora Alda Façanha – Aquiraz 299,1 
EEEP José Ivanildo Nocrato– Guaiuba 297,6 
EEEP Professora Luiza de Teodoro Vieira – Pacatuba 296,8 
EEEP Santa Rita – Maranguape 295,0 
EEEP Marly Ferreira Martins – Caucaia 293,2 
EEEP Maria Carmem Vieira Moreira – Maracanaú 283,4 

Fonte:UFJF – Caed – Elaborado pelo próprio autor  

 

Observando o resultado da EEEP Professora Alda Façanha simplesmente pelo que 

apresentam as tabelas, observa-se um aumento de 12 pontos de proficiência em relação a 2012, o 

que rendeu a escola sair da incomoda última colocação. Com o uso da metodologia da 

Aprendizagem Cooperativa a referida escola passou para a 5ª colocação entre as escolas de mesma 

modalidade avaliadas.  

Em valores absolutos, a EEEP Professora Alda Façanha obteve o maior crescimento e o 

maior percentual de crescimento entre as dez escolas da Crede 01. Foram 12 pontos de crescimento 

absoluto representando um aumento de 4,17%. Seguido por EEEP Eusébio de Queiroz Coutinho 

Mattoso da Câmara (Eusébio) com aumento de 3,06%; por EEEP Luiz de Gonzaga Fonseca 

Mota(Maracanaú) com aumento de 2,53%; por EEEP José Ivanildo Nocrato(Guaiuba) com 

aumento 2,23%; por EEEP Francisco Aristóteles(Itaitinga) com aumento de 1,42%.  

No que compete à queda de rendimento 50% das escolas apresentaram decréscimo de 

proficiência, sendo a EEEP Santa Rita (Maranguape)a escola que apresentou a maior queda 4,8% 
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negativos; seguida por EEEP Maria Carmem Vieira Moreira(Maracanaú) com queda de3,07%; por 

EEEP Professora Luiza de Teodoro Vieira(Pacatuba) com queda de 1,03%; por EEEP Professor 

Antônio Valmir(Caucaia) com queda de 0,93% e por EEEP Marly Ferreira Martins(Caucaia) com 

queda de 0,13%. 

Percebe-se que houve uma permuta entre as três primeiras colocadas, o que mostra que 

os níveis da aprendizagem dessas escolas continuaram o mesmo ou não baixou de nível e que a 

preparação que as escolas já realizavam continuaram mostrando resultados. Em contrapartida a 

evolução apresentada pela EEEP Professora Alda Façanha mostra que mais alunos conseguiram 

alcançar proficiências equitativas, visto que a forma que é dada a proficiência da escola é baseada 

no conjunto de alunos que realizaram a avaliação.  

O quesito participação (Anexo I e II) foi considerado importante na análise do 

resultado, uma vez que mais ou menos pessoas sendo avaliadas impactam também na média de 

proficiência obtida pela escola. O Gráfico 1 mostra a participação das escolas nos anos em 

comparação. Apenas quatro escolas tiveram uma participação maior na avaliação de 2013 em 

relação a 2012, a EEEP Professora Alda Façanha saiu de uma participação de 96,1% em 2012 para 

99,4% em 2015, efeito de um dos elementos da Aprendizagem Cooperativa, a responsabilidade 

pessoal ou individual.  

 

Gráfico 1:Participação (%) dos alunos nas escolas em 2012 e 2013.  

Fonte: CAED/EFJF – Adaptado pelo Autor. 

 

6.2 A escola e a escala de proficiência 

 

De acordo com o boletim do Spaece do Estado do Ceará divulgado em 2013 no site do 

CAED, aescala de proficiência foi desenvolvida com o objetivo de traduzir medidas em 

diagnósticos qualitativos do desempenho escolar. Ela orienta, por exemplo, o trabalho do professor 



51 
 

com relação às competências que seus alunos desenvolveram, apresentando os resultados em uma 

espécie de régua onde os valores obtidos são ordenados e categorizados em intervalos ou faixas que 

indicam o grau de desenvolvimento das habilidades para os alunos que alcançaram determinado 

nível de desempenho.  

Em geral, para as avaliações em larga escala da Educação Básica realizadas no Brasil, 

os resultados dos alunos em Matemática são colocados em uma mesma Escala de Proficiência 

definida pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Essa escala é uma espécie 

de ferramenta que serve para interpretar os resultados de avaliação de forma ordenada. A partir da 

interpretação dos intervalos da escala, os professores, em parceria com a equipe pedagógica, podem 

diagnosticar as habilidades já desenvolvidas pelos alunos, bem como aquelas que ainda precisam 

ser trabalhadas em sala de aula, em cada etapa de escolaridade avaliada. 

Podem ser observados, numa escala numérica, intervalos divididos em faixas de 25 

pontos, que estão representados de zero a 500. Cada intervalo corresponde a um nível e um 

conjunto de níveis forma um Padrão de Desempenho. Esses padrões são definidos pela Secretaria 

da Educação do Ceará. 

 Muito crítico:Até 250 pontos; 

 Crítico:de 250 a 300 pontos; 

 Intermediário:de 300 a 350 pontos e, por fim; 

 Adequado:acima de 350 pontos. 

No ano de 2012, a escola pesquisada obteve como resultados os índices apresentados 

(Anexo 1 e 2) conforme Gráfico 2: 

 

Gráfico 2: Escala de Proficiência - 2012  

 
Fonte: CAED/UFJF 

 

Os índices obtidos pela escola em 2012 revelaram que mais de 60% dos alunos estavam 

nos intervalos de muito crítico e crítico. As habilidades matemáticas que se evidenciam nesses 
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padrões são elementares para esta série e o desafio que se apresenta é o de viabilizar condições para 

que os alunos possam vencer as próximas etapas da vida estudantil.  

 

Gráfico 3: Escala de Proficiência - 2013  
 

 
Fonte 1: CAED/UFJF 
  

Após a aplicação da metodologia iniciou-se um processo de permuta de alunos dos 

níveis mais baixos para níveis mais altos de proficiência, mesmo a escola apresentando ainda um 

alto nível de criticidade. Os resultados que se apresentaram representam ainda uma taxa de 49,8% 

dos alunos nos níveis crítico e muitos crítico, no entanto, obteve-se uma diminuição em 

praticamente todos os intervalos de nível, no crítico e muito crítico, e um aumento em todos os 

intervalos de nível intermediário e adequado.  

As habilidades adquiridas por estes padrões evidenciam uma expansão dos campos 

numéricos e geométricos e um salto cognitivo em relação a álgebra, além de utilizar o raciocínio 

lógico de forma mais complexa. Isso implicou um salto de qualidade nas formas de raciocínio 

matemático dedutivo do aluno. 

 

6.3 A aprendizagem cooperativa na visão dos coordenadores de curso 

 

A avaliação dos coordenadores de curso se deu através de uma pesquisa. O primeiro 

item da pesquisa procurava saber sobre as experiências e contatos dos coordenadores com a 

Aprendizagem Cooperativa.Para os coordenadores dos cursos de Hospedagem, Edificações e 

Eletrotécnica o conhecimento sobre a metodologia foi na própria escola, os mesmos não conheciam 

a metodologia, já para o coordenador do curso de Redes de Computadores seu primeiro contato foi 
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quando cursou uma disciplina na universidade 

O segundo item da avaliação tentou perceber as impressões dos coordenadores com a 

Aprendizagem Cooperativa. O coordenador do curso de hospedagem teve a impressão que a 

mudança de metodologia se passava apenas nas disposições físicas das cadeiras em sala de aula, ele 

considerou que a posição de algumas cadeiras deixavam os alunos de costas para a lousa 

prejudicando a aprendizagem do aluno, a impressão causada no coordenador de Edificações foi que 

a ideia de cooperação entre os estudantes poderia causar a aprendizagem dos discentes, ou seja, 

alcançar seu objetivo principal, nas impressões causadas no coordenador do curso de Redes de 

Computadores se remetem que a metodologia construiu o conhecimento de forma coletiva, ele 

ainda cita os elementos da Aprendizagem Cooperativa como estimuladores de possibilidades para 

se atingir níveis mais altos de aprendizagem. 

No terceiro questionamento da pesquisa procurou-se saber como eles tinham percebido 

a implantação da Aprendizagem Cooperativa. O coordenador do curso de Hospedagem considerou 

que a implantação foi muito rápida e que faltaram esclarecimentos tanto para os docentes quanto 

para os discentes envolvidos e diretamente afetados,na visão do coordenador de Edificações o 

mesmo percebeu apenas a troca de conhecimento, diferente do coordenador do curso de 

Hospedagem, o coordenador do curso de Redes de Computadores percebeu a familiarização da 

metodologia dos gestores para com os alunos, a mudança no layout da sala o protagonismo 

individual dos alunos o fizeram perceber características atuantes da Aprendizagem Cooperativa, e 

por fim, o coordenador do curso de Eletrotécnica percebeu principalmente as mudanças estruturais 

na sala de aula como espaço de aprendizagem. 

No quarto questionamento, procurou-se saber quais as razões o coordenador achou 

relevante para essa implantação. Nesse questionamento foram diversas linhas de raciocínio, para o 

coordenador de Hospedagem as razões que levaram a essa implantação foi uma tentativa de 

melhorar o nível de assimilação e aprendizagem dos conteúdos pelos estudantes nas estatísticas das 

avaliações externas, já o coordenador de Edificações entendeu como uma forma de suprir a 

deficiência que alguns alunos tinham, tanto no sentido de ajudar, como no sentido de ser ajudado. O 

Coordenador do curso de Redes de Computadores destacou a importância de se trabalhar em grupo 

com eficácia e de forma coletiva, e finalmente o coordenador de Eletrotécnica entendeu que a razão 

foi melhorar a qualidade de aprendizagem dos alunos. 

Na quinta questão, a pesquisa procurou saber a opinião com relação as vantagens e 

desvantagens que eles enquanto coordenadores tinham. Nas vantagens ambos coordenadores 

tiveram a opinião da formação dos grupos, no entanto, para os coordenadores dos cursos de 

Edificações e Redes de Computadores citaram ainda que a metodologia reflete na melhoria de 
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notas, companheirismo e estimulo ao protagonismo estudantil. Nas desvantagens citadas pelo 

coordenador de Edificações, falou-se sobre a dispersão que um aluno ou outro tinha por ficar em 

equipe, para o coordenador de Redes de Computadores alguns alunos resistiam em aplicar os 

elementos da Aprendizagem Cooperativa. Por fim,o coordenador de Hospedagem destacou a 

dificuldade de formação de novos grupos, considerando que as pessoas buscam agrupar-se pelas 

afinidades, sejam elas de qualquer natureza, e constatou a resistência por parte de alguns alunos em 

integrar-se a novos grupos ou a receber novos integrantes. 

No sexto questionamento solicitou-se que fosse feito um paralelo entre a Aprendizagem 

Cooperativa e as outras metodologias aplicadas, e quais diferenças entre elas. De acordo com o 

coordenador do curso de Hospedagem, foi explicitado através de sua opinião os elementos da 

aprendizagem cooperativa e que na realidade vivenciada por ele não percebeu diferença positiva por 

parte do alunado em relação a metodologia, por não ter uma formação pedagógica preferiu se abster 

em fazer um paralelo com outras metodologias aplicadas. Para o coordenador de Edificações a 

diferença entre as outras metodologias e a Aprendizagem Cooperativa é a proximidade e 

cooperação existente entre os alunos, já para o coordenador de Redes de Computadores o paralelo 

está na forma como pode-se estimular a capacidade individual, ele cita ainda que percebe a 

eficiência dessa metodologia na maturidade com que os alunos passaram a mostrar. 

No sétimo questionamento foi de forma mais detalhada, solicitando as vantagens e 

desvantagens da Aprendizagem Cooperativa para os alunos da EEEP Professora Alda Façanha. O 

coordenador de Hospedagem destacou a vantagem do trabalho em grupo, do esclarecimento da 

dúvida não apenas pelo professor e a socialização daqueles alunos que geralmente se isolam. Não 

destacou nenhuma desvantagem, no entanto pontuou o equívoco na implantação do método, 

justificando a retirada da metodologia pela nova gestão da escola. O coordenador de Edificações 

destacou a melhoria da aprendizagem como vantagem e a dispersão de alguns alunos. Já para os 

coordenadores de Redes de Computadores e Eletrotécnica o destaque para as vantagens foram 

alunos com maior protagonismo estudantil, interação e ajuda aos colegas e destacou como negativo 

alguns alunos que não compreenderam alguns pontos da Aprendizagem Cooperativa.   

Já o oitavo ponto questionava os coordenadores quanto as resistências e/ou elogios de 

pois de implantada a Aprendizagem Cooperativa.  A opinião do coordenador de hospedagem relata 

que foram muitas resistências por parte dos alunos, na formação dos grupos, alunos que não 

queriam inicialmente ajudar outros alunos e elogios foram poucos e não citou, porém para o 

coordenador de Edificações, Redes de Computadores e Eletrotécnica não houveram muitas 

resistências, pelo contrário, eles perceberam que todos os estudantes se beneficiavam com a 

metodologia citando a postura e mudança de atitude como pontos fortes de elogios e, que, houve 
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uma resistência entre as células para que não se acabasse a metodologia. 

Por fim, o último ponto de questionamento foi relativo as contribuições que a 

Aprendizagem Cooperativa trouxe para a melhoria do rendimento dos alunos, e que impactaram nos 

índices de avaliação da escola. O coordenador de Hospedagem destacou a AV4 como contribuição 

da aprendizagem cooperativa, destacando pontos positivos e negativos, já para o coordenador do 

curso de Edificações destacou a parceria entre os alunos, o coordenador de redes de Computadores 

destacou a organização dos estudos dos alunos e desenvolvimento das relações interpessoais, assim 

como o coordenador de Eletrotécnica que teve a mesma opinião.  

As respostas dos coordenadores de curso foram realizadas via e-mail, e não houve 

influência de outros atores do processo de resposta. Vale salientar também que apesar de ser 

coordenadores e professores, os mesmos não possuem formação pedagógica, apenas formação 

técnica, o que justifica algumas linhas de pensamentos. 

 

6.4 Aprendizagem cooperativa na visão do professor de matemática 

 

A avaliação do professor de matemática também se deu através de questionário que 

buscou informações relativas a experiência e visão sobre a Aprendizagem Cooperativa. No primeiro 

item, procurou-se saber seu perfil enquanto professora de matemática, sua formação acadêmica, 

função desempenhada na escola e vínculo empregatício. A referida professora possui graduação na 

disciplina, com pós-graduação no ensino de matemática e atua como professora efetiva do Estado 

do Ceará com atuação na escola desde a sua fundação. 

No segundo item, queria-se saber como a mesma havia percebido a implantação da 

Aprendizagem Cooperativa enquanto metodologia aplicada na escola. A docente ressalta que foi 

desafiador pelas diferenças entre as técnicas tradicionais e técnicas de Aprendizagem Cooperativa, a 

professora indica ainda que a construção da metodologia acontece desde o primeiro momento de 

sua implementação em sala de aula e reflete dizendo que grande parte dessa construção depende do 

professor em criar esse ambiente e repassar desde o início as regras e funções que cada um terá em 

sala. 

Já no terceiro questionamento a professora foi indagada, em sua visão, como a 

Aprendizagem Cooperativa contribuiu para a aprendizagem do aluno, seja ela positiva ou 

negativamente aconteceu. A professora fez um comparativo entre aprendizagens cooperativa, 

competitiva e/ou individualista relatando que a competitiva beneficia apenas alguns alunos, ou seja, 

aqueles que tem facilidade de aprender, a cooperativa estruturou a célula contribuindo para a 

aprendizagem de todos.  
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No quarto questionamento, indagou-se a professora quais vantagens e desvantagens ela 

percebia durante a aplicação da metodologia. Nesse questionamento a docente relatou como 

vantagem que a metodologia permitiu aos estudantes uma maior interação entre os colegas e até 

mesmo com ela, possibilitou um ganho de autonomia e de responsabilidade para tomar decisões no 

desenvolver das atividades. Já para as desvantagens relatadas foi citado a formação de alguns 

grupos cooperativos, uma vez que, ficava se questionando sobre colocar ou não no mesmo grupo 

estudantes que eram amigos e demonstravam uma afinidade maior. 

No quinto item de pesquisa procurou-se saber as diferenças percebidas antes e depois da 

aplicação da Aprendizagem Cooperativa, fazendo um paralelo entre as metodologias. A professora 

afirma que a Aprendizagem Cooperativa nos momentos de atividades em sala, faz com que os 

estudantes tenham uma responsabilidade maior, a participação conjunta acontece de maneira mais 

frequente e é bem mais inclusiva. A professora em sua resposta não estabeleceu um paralelo com 

outras metodologias de ensino. 

O sexto questionamento foi mais especifico e procurava saber as vantagens e 

desvantagens da aprendizagem cooperativa para os alunos da EEEP Professora Alda Façanha. Na 

sua visão, os estudantes passaram a se ajudar mais, e eram responsáveis não só pelo seu 

aprendizado, mas como o aprendizado do colega, a docente considerou o ser importante a conviver, 

já que o aluno aprendeu a pedir opinião, a saber ouvir, e a contribuir com as necessidades de sua 

célula. 

Para o sétimo questionamento, procurou-se perceber resistências e/ou elogios depois de 

implantada a Aprendizagem Cooperativa. Na resposta a docente não cita resistência ou elogio a 

metodologia, contudo ela ressalta que o conceito de corresponsabilidade em uma EEEP é 

fundamental, relata também que mudar uma mentalidade que já vem a anos demanda um longo 

tempo 

E por fim, o oitavo questionamento versou sobre o que ela achava que a Aprendizagem 

Cooperativa melhorou o rendimento dos alunos. A docente relata que obteve um aumento de 

rendimento em sua disciplina e de competências sociais, relacionando essas competências com a 

responsabilidade e autonomia. 

Pelas respostas apresentadas pela professora, percebe-se que ela se dedicou a entender o 

funcionamento da metodologia, conseguindo entender as premissas e condicionantes para aplicação 

da Aprendizagem Cooperativa. 

 

6.5 A aprendizagem cooperativa na visão dos alunos 
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Para perceber como foi à implantação da aprendizagem cooperativa junto aos alunos, 

foi aplicado um questionário na escala Likert. O questionário foi composto por 11 questões e foi 

aplicada via formulário docs. As quatro turmas do recorte eram compostas por 180 alunos e, destes, 

118 responderam à pesquisa completa.  

Os resultados mostraram que, em relação aos alunos, a implantação atingiu um patamar 

satisfatório. 

A primeira questão tratou de avaliar sobre a implantação da Aprendizagem Cooperativa 

na escola, conforme Gráfico 4: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se que mais de 98% de alunos concordaram com a implantação da 

Aprendizagem Cooperativa, os dados revelam que a metodologia aplicada foi bem aceita pelos 

discentes.  

A segunda questão tratou de verificar se o modo como foi aplicado a Aprendizagem 

Cooperativa foi de fácil entendimento, expresso no Gráfico 5:   
 

 

 

 

 

 

  

 

 Gráfico 4: Porcentagem das respostas dos alunos na questão 1  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Gráfico 5: Porcentagem das respostas dos alunos na questão 2 
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O resultado desse questionamento foi importante pra perceber, pelo menos na visão dos 

alunos, que a formação de implantação da Aprendizagem Cooperativa foi de bom entendimento.  

Mais de 99% dos alunos consideraram o modo como foi aplicado e a formação realizada como de 

fácil entendimento, apenas um aluno discordou sobre o modo e formação.  

A terceira questão verifica se a Aprendizagem Cooperativa motiva o aluno a estudar, 

expresso no Gráfico 7.  
 

 

 

 

 

 

   
 

 

O resultado apresentado através do gráfico 7, revela que mais de 95% dos alunos 

concordam que a metodologia motiva o aluno, um dado na pesquisa que revela esse entendimento 

foi nas palavras que a professora das turmas mencionou nas repostas do seu questionário, quando 

ela cita que com a metodologia os estudantes passaram a se ajudar mais e se tornar mais inclusivo 

nas participações. 
A quarta questão tratou de verificar se a maneira como foram criadas as células de 

Aprendizagem Cooperativa na sua respectiva turma foi satisfatório. De acordo com o gráfico 8 mais 

de 96% dos alunos concordaram com a maneira como foram criadas as células. Mesmo no 

momento onde houve a mudança nas células, os alunos não se colocavam em contraponto as regras. 

As reivindicações dos alunos eram de que na escolha da célula, além dos critérios eles pudessem 

ficar nos grupos de colegas que se moravam próximos ou na célula daqueles alunos que mais se 

sobressaíam.   

  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Gráfico 7: Porcentagem das respostas dos alunos na questão 3 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A quinta questão tratou de verificar se as interações realizadas pelas células de 

Aprendizagem Cooperativa facilitaram o entendimento dos assuntos estudados. Nesse 

questionamento os alunos foram quase unanimes em afirmar que as interações contribuíram para 

seu aprendizado, o gráfico 9 nos mostra que mais de 99% dos alunos concordaram com o que foi 

questionado. Tanto nas entrevistas dos coordenadores de curso quanto da professora de matemática 

foram categóricos em afirmar tal questionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A questão 6 tratou de verificar se a Aprendizagem Cooperativa contribuiu com a 

aprendizagem dos alunos. Este item do questionário também apresentou resultados muito bons, o 

gráfico 10 apresenta que mais de 98% dos estudantes tiveram contribuição da metodologia de 

ensino em sua aprendizagem, esse questionamento também foi comprovado no final do ano letivo. 

A Ata de resultado apontou mais de 99% de aprovação na disciplina no referido ano. 

 

Gráfico 8: Porcentagem das respostas dos alunos na questão 4 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Gráfico 9: Porcentagem das respostas dos alunos na questão 5 

Gráfico 10: Porcentagem das respostas dos alunos na questão 6 
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A questão 7 tratou de verificar se o próprio aluno conseguiu contribuir com a 

aprendizagem do colega de célula. A autonomia citada por coordenadores de curso e pela 

professora de matemática também revelou que houve uma ajuda mútua entre os discentes, o gráfico 

11 aponta que mais de 98% dos alunos conseguiram contribuir com a aprendizagem dos colegas da 

célula. Esporadicamente ainda aconteciam casos que alunos de células diferentes se ajudavam.  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Já a questão 8 tratou de verificar se os alunos buscaram realizar pesquisas fora da célula 

para ajudar colegas que estavam em dúvidas. O gráfico 12 apresenta que mais de 95% dos alunos 

realizaram pesquisas fora da célula. Teoricamente todos os alunos deveriam realizar essas pesquisas 

fora da célula em uma atividade ou outra, em um dos campos do planejamento do professor tem 

atividade/fonte de pesquisa. Em alguns casos esse campo possuía fontes que não eram apenas o 

livro didático. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Gráfico 11: Porcentagem das respostas dos alunos na questão 7 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A questão 9, tratou de verificar se a implantação da Aprendizagem Cooperativa 

melhorou o rendimento da turma, esse questionamento requer do estudante uma percepção de como 

está a turma por completo, na Ata de resultado final apenas uma turma teve aluno reprovado nas 

avaliações internas, nas outras três todos os alunos foram aprovados. O gráfico 13 apresenta que 

94% dos alunos concordam que a aprendizagem cooperativa melhorou o rendimento da turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questão 10, tratou de verificar se o estudante gostou de estudar com a metodologia da 

Aprendizagem Cooperativa. O gráfico 14 mostra que mais de 95% dos alunos gostaram de estudar 

na perspectiva da Aprendizagem Cooperativa. Os outros alunos que discordaram, provavelmente 

são os que apresentavam dificuldades de trabalhos em grupo organizados.  

 

Gráfico 12: Porcentagem das respostas dos alunos na questão 8 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Gráfico 13: Porcentagem das respostas dos alunos na questão 9 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Gráfico 14: Porcentagem das respostas dos alunos na questão 10 
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E por fim, a questão 11 tratou de verificar se o aluno achava que a Aprendizagem 

Cooperativa melhorou o ensino na escola. Esse questionamento requer uma visão bem maior dos 

alunos, pois requer conhecimento do envolvimento de outras turmas. O gráfico 11 apresenta que 

mais de 95% dos alunos concordam que a Aprendizagem Cooperativa melhorou o ensino da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Gráfico 15: Porcentagem das respostas dos alunos na questão 5 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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7. PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O produto educacional gerado por esta pesquisa é a forma de implementação da 

Aprendizagem Cooperativa, este foi desenvolvido a partir da prática e desenvolvimento deste 

projeto na EEEP Professora Alda Façanha localizada na cidade de Aquiraz, buscando uma 

aprendizagem dos descritores de matemática das avaliações externas e internas, através de um clima 

escolar cooperativo. 

São levados em consideração três fatores muito importantes de serem observados: A sua 

pré-implementação, implementação e pós implementação.  

Na pré-implantação (antes da aula), devem ser especificados os objetivos de ensino que 

se deseja alcançar, determinar o tamanho da célula (corrigir o tamanho ou variar o tamanho durante 

a implementação), definir funções dos integrantes das células de aprendizagem cooperativa, 

arrumar a disposição da sala (muito importante, uma vez que as células devem ser organizadas de 

modos que todos tenham acesso a todos e todos tenham a visão do professor), planejar os materiais 

de estudo para os alunos de forma que proporcione a interdependência positiva, a distribuir tarefas, 

estabelecer os critérios de sucesso (pode ser meta individual, meta para a célula, pontuação extra 

por determinada atividade concluída, usa-se a criatividade do aplicador), estruturar a 

responsabilidade individual, estabelecer os comportamentos desejados. 

Na implementação(durante a aula) alguns fatores devem ser observados. Estabelecer um 

contrato de convivência (regras que todos os componentes das células devem observar), observar 

comportamento desejados, prestar ajuda (fornece recursos ou ponto de vistas educacionais), elogiar 

(parabenizar as células logo após as mesmas atingirem os objetivos propostos, isso matem a 

motivação dos estudantes), ajustar o tamanho da célula diante das atividades propostas. 

Nos pós implementação (após a aula) avaliar a aprendizagem (verificar através do 

proposto no planejamento se todos aprenderam e realizar o feedback, mostrando ao aluno o seu 

desenvolvimento), reflexão sobre o trabalho desenvolvido (verificar o ponto de vista dos alunos 

destacando o que foi bom e o que foi ruim), encerrar através da contextualização da aula (síntese 

dos pontos e objetivos abordados permitindo ao professor verificar o nível de conhecimento dos 

alunos). 

Embora haja dificuldades na adoção de uma nova estratégia pedagógica de 

ensino/aprendizagem, o emprego da metodologia se mostrou muito receptiva por parte da 

comunidade escolar como um todo, aos alunos isso pode ser demonstrado facilmente nos resultados 

da pesquisa, aos professores houveram muitos questionamentos e dúvidas que ao longo dos 

planejamentos foram conversadas e resolvidas. Os questionamentos eram sempre relacionados a 
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situações problemas do tipo: “Se o aluno não quiser colaborar com o colega? ”; “ Se acontecer 

problemas pessoais com alunos da mesma célula e faltarem, ficando apenas um ou dois? ”. Para 

essas situações não existe uma receita ou sequência de ações a serem desenvolvidas.   
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa que teve por objetivo descrever o uso da Aprendizagem 

Cooperativa como estratégia metodológica no ensino de matemática, no ensino médio na Escola 

Estadual de Educação Profissional Prof.ª Alda Façanha chegou aos seguintes resultados: 

No que se refere ao primeiro objetivo de apresentar o histórico da Aprendizagem 

Cooperativa. Verificou-se que não existe uma maneira única de aplicar a metodologia na escola, 

vários estudos confirmam que ao longo dos tempos ela foi se adaptando e sendo criados novas 

ideias, sejam elas em forma de novas funções, ou modelos de avaliações, ou modelos de métodos. 

Enquanto o segundo objetivo pesquisa foi identificar e analisar, na literatura, a aplicação 

da Aprendizagem Cooperativa no ensino de matemática, constatou-se que ainda existem poucos 

trabalhos de cunhos metodológicos que envolvam parte ou todo o ensino médio nessa disciplina, ou 

ainda não estão apresentados em forma de pesquisa.   

No que tange ao terceiro objetivo da pesquisa de descrever o uso da Aprendizagem 

Cooperativa na Escola Estadual de Educação Profissional Prof.ª Alda Façanha, verificou-se que o 

ganho cognitivo de aprendizagem superou as expectativas, foi dentre as escolas da Crede 01, aquela 

que teve maior crescimento percentual e em valores absolutos. 

Foram realizadas pesquisas com os quatro coordenadores de curso, o resultado foi uma 

satisfação com a metodologia aplicada aos alunos, onde apenas um dos coordenadores não 

considerou a metodologia como algo que influenciasse diretamente no aprendizado. 

Além dos coordenadores de curso, foi realizado pesquisa com a professora de 

matemática. É relatado em sua fala a diferença entre a metodologia tradicional e a da Aprendizagem 

Cooperativa, além de ressaltar os ganhos com interatividades e cooperação entre os alunos, tendo 

nos momentos de atividades em sala, que os estudantes tinham uma responsabilidade maior, a 

participação conjunta acontece de maneira mais frequente e é bem mais inclusiva. 

E bem agradável como a surpresa do resultado comparativo ao ano anterior, foi o nível 

de aceitação dos alunos. Em todos os itens de questionamento sobre a Aprendizagem Cooperativa, 

os alunos tiveram sempre mais de 90% de concordância. 

Neste sentido, conclui-se que, a questão que orientou esta pesquisa de sobre O que fazer 

e como fazer para melhorar os resultados de aprendizado do aluno em matemática nas avaliações 

internas e externas?Constatou-se que o uso da Aprendizagem Cooperativa apresentou resultados 

relevantes, implicando na melhoria da aprendizagem dos alunos, bem como a melhoria da Escola 

Estadual de Educação Profissional Professora Alda Façanha na avaliação externa do Spaece, em 
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que a mesma sai da décima colocação paraa quinta posição entre as escolas que compõem a Crede 

01.  

Portanto, a hipótese de que a Aprendizagem Cooperativa terá influência positiva sobre 

os rendimentos dos alunos através dos resultados da avaliação externa, resultou confirmada pela 

pesquisa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A estruturação da aprendizagem cooperativa em sala de aula foi elaborada no contexto 

do Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da 

Universidade Federal do Ceará e é parte integrante da dissertação “A APRENDIZAGEM 

COOPERATIVA COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

NO ENSINO MÉDIO”. 

A partir desta pesquisa e de estudos baseados em Firmiano (2011) desenvolveu-se uma 

sequência de ações para implantação da metodologia de Aprendizagem Cooperativa na sala de aula, 

abordando sobre método e etapas, e desenvolvimento de um novo trabalho pedagógico em sala de 

aula. A implantação dessa metodologia será uma opção para o professor desenvolver um trabalho 

baseado em estudo de grupos, desenvolvimentos de habilidades sociais e responsabilidade mutua 

entre os alunos das células de Aprendizagem Cooperativa. 

O produto educacional é constituído de três fases, a saber: pré-implementação, 

implementação e pós-implementação que durou aproximadamente oito meses. Em cada uma dessas 

fases houveram uma série de planejamentos e atividades realizadas com os professores e alunos 

visando uma autonomia e consequente protagonismo estudantil. 

A estruturação da pesquisa em sala de aula busca subsidiar os professores interessados 

em aplicar a metodologia do ensino cooperativo em sala de aula visando a aprendizagem dos alunos. 

De acordo com Green (1997) apud Carvalho (2015, p.22) “O ensino cooperativo é a solução para a 

maioria dos problemas de ensino e aprendizagem” e “as estratégias do ensino cooperativo, quando 

bem aplicadas, podem resgatar alunos considerados sem chance e sociabilizar a turma”. Com essa 

estruturação, espera – se que a Aprendizagem Cooperativa se torne algo mais fácil de ser aplicada 

em sala de aula. 
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2 APRENDIZAGEM COOPERATIVA: HISTÓRICO, DEFINIÇÕES E 

CARACTERÍSTICAS   

 

2.1. Histórico da aprendizagem cooperativa. 

 

Historicamente a Aprendizagem Cooperativa se apresenta com uma trajetória que se 

inicia a partir do final do século XIX. O Quadro 1 apresenta uma linha temporal proposta pelos 

irmãos Johnson & Johnson (1992 apud TORRES et al 2004, p. 11). 

 

Quadro 1: Linha Temporal da Aprendizagem Cooperativa 
DATA ACONTECIMENTOS 

Final do 

Século XIX 

 A Escola Lancaster se estabeleceu nos Estados Unidos (Joseph Lancaster e Andrew Bell usaram grupos de aprendizagem cooperativa extensivamente na Europa e trouxeram a ideia para os EUA em 1806, Nova York). O Movimento da Escola Comum nos EUA: forte ênfase na aprendizagem cooperativa. 
Inicio do 

Século XX 

 Teoria da Interdependência Social & Dinâmica de Grupo: Kurt Koffka& Kurt Lewin, Psicólogos da Gestalt. 
Anos 40  Teorias e pesquisas sobre cooperação e competição: MortonDeutsch 
Anos 50 

 Teoria da aprendizagem cognitiva: Jean Piaget e Lev Vygotsky.  
 Movimento de dinâmica em grupo aplicado, Deutsch, Laboratórios Nacionais de Treinamento.  
 Pesquisas de Deutsch sobre confiança, situações individualistas; Estudos Naturalísticos. 

Anos 60 

 Pesquisas de Stuart Cook sobre cooperação.  
 Pesquisas de Spencer Kagan sobre cooperação e competição em crianças.  
 Movimento de Aprendizagem por Investigação (descoberta): Bruner, Suchman. B. F. Skinner, Aprendizagem Programada, Modificação de Comportamento.  
 David e Roger Johnson começaram a t reinar professores em aprendizagem cooperativa na Universidade de Minnesota 

Anos 70 

 David Johnson escreveu Psicologia Social da Educação.  
 Robert Hamblin: Pesquisa comportamental sobre cooperação / competição.  
 Primeiro Simpósio Anual de AP A (Entre os apresentadores estavam David e Roger Johnson, Stuart Cook, Elliot Aronson, Elizabeth Cohen, e outros). 
 Revisão das pesquisas de David e Roger Johnson sobre cooperação / competição.  
 Robert Slavin começou o desenvolvimento de currículos cooperativos.  
 Shlomo e YaelSharan, Ensino em pequenos grupos (Investigação em grupo). Elliot Aronson, Sala de aula Jigsaw (quebra-cabeça). Edição sobre Cooperação do Jornal de Pesquisa e Desenvolvimento em Educação.  
 Primeira conferência Internacional sobre aprendizagem cooperativa, Tel Aviv, Israel. 

Anos 80 

 David e Roger Johnson, Meta-análise de Pesquisa em Cooperação.  
 Elizabeth Cohen, Desenhando Grupos de Trabalho.  
 Spencer Kagan desenvolveu Abordagens Estruturais para Aprendizagem Cooperativa.  
 David e Roger Johnson escreveram Cooperação & Competição: Teoria & Pesquisa. 

Fonte: Johnson & Johnson (1992 apud TORRES et al 2004, p. 11). Adaptado pelo autor 
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2.2 Definição e características da aprendizagem cooperativa 

 

De acordo com Johnson&Johnson (1998) apud UFC/PACCE (2011), a Aprendizagem 

Cooperativa consiste numa metodologia de ensino onde estudantes trabalham juntos em grupos 

heterogêneos com o objetivo de conquistar algum objetivo pedagógico, como a conclusão de 

projeto ou a resolução de um problema. 

Johnson & Johnson e Holubec (1990)  apud Simões (2012, p.6), afirma ainda que  

 
A aprendizagem cooperativa consiste não só no trabalho em pequeno grupo, mas também 
num trabalho em conjunto, em que os alunos maximizam a sua aprendizagem e a dos seus 
colegas. É uma estratégia de trabalho que enfatiza a aprendizagem natural, que acontece 
como um efeito do trabalho de pequenos grupos, onde os alunos criam a sua própria 
aprendizagem e a sua evolução em termos de aquisição de conhecimentos.  
 

Para melhorar o trabalho em equipes pequenas é importante que cada estudante da 

célula perceba a importância da sua participação dentro do grupo, diferente da formação de grupos 

tradicionais em sala de aula, a Aprendizagem Cooperativa possui algumas características e 

elementosque são apresentados no quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2: Elementos da Aprendizagem Cooperativa 
ELEMENTOS DA AC CARACTERISTICAS 

Interdependência 

positiva 

A interdependência positiva existe quando os alunos percebem que estão ligados 

com os outros de uma forma que eles não podem ter sucessos a menos que os 

membros do seu grupo também o tenham. (Johnson & Johnson, Smith (1998, Vol. 

30, Issue 4, p.26) 

Responsabilidade 

Individual 

Complemento do primeiro elemento, a responsabilidade individual gera 

uma ”obrigação” no aluno onde ele se responsabiliza pela sua aprendizagem e 

cuida da aprendizagem do colega. (Johnson & Johnson, Smith (1998, Vol. 30, 

Issue 4, p.26) 

Interação Face a Face 

Essa interação significa o apoio que o aluno dá para o sucesso do outro, seja ele, 

apoiando, ajudando, dando assistência, animando e valorizando os esforços uns 

dos outros para aprender) (Johnson & Johnson, Smith (1998, Vol. 30, Issue 4, 

p.26) 

Habilidades Sociais 

São habilidades sociais necessárias como liderança, tomadas de decisão, 

construção de confiança, comunicação.  (Johnson & Johnson, Smith (1998, Vol. 

30, Issue 4, p.26) 

Processamento de 

Grupo 

Momento de engajamento e de reflexão sobre como está o andamento do grupo. 

Ë o aluno se sentindo parte do grupo. (Johnson & Johnson, Smith (1998, Vol. 30, 
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Issue 4, p.26) 

Fonte:(Johnson & Johnson, Smith (1998, Vol. 30, Issue 4, p.26) adaptado pelo autor. 

 

Nesse contexto, percebe-se que os alunos que participam da metodologia possuem 

geralmente resultados positivos, tendo em vista que produz um indivíduo mais comprometido com 

o seu aprendizado e do colega, desenvolvendo competências sociais e aumentando sua autoestima. 

É importante que o professor tenha em mente que esse modelo é estrutural, serve de 

apoio pedagógico para as estratégias e diferentes tipos de aulas.  

Além disso a Aprendizagem Cooperativa apresenta algumas características indicadas no 

quadro 3, denominadas características comuns e variáveis, conforme apresenta Serra (2007, p. 39 apud Souza 2015, p.21 e 22) 
 
Quadro 3: Características da Aprendizagem Cooperativa 

Características comuns das diversas 

abordagens na Aprendizagem 

Cooperativa 

 Tarefas comuns ou atividades de aprendizagem apropriada ao 
trabalho de grupo. 

 Pequenos grupos de aprendizagem. 
 Comportamentos cooperativos. 
 Interdependência Positiva 
 Responsabilidade Individual. 

Características variáveis das 

diversas abordagens de 

aprendizagem cooperativa 

 Formação de grupos (heterogêneos, aleatórios, interesses 
comuns) 

 Estrutura da interdependência positiva (objetivos, tarefas, 
recursos, funções, divisão do trabalho, recompensas) 

 Ensino explicito de competências e relações interpessoais, de 
cooperação ou colaboração.) 

 Estrutura do grupo 
 Organização do grupo 
 Papel do professor. 

Fonte:Serra (2007, p. 39 apud Souza 2015, p.21 e 22) 
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3 ESTRUTURACAO DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA EM SALA DE AULA: PRÉ 

IMPLEMENTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E PÓS IMPLEMENTAÇÃO.  

 

Antes de mais nada vale salientar que este produto educacional visa a ensinar o aluno 

aprender a aprender. A ideia principal não é a perspectiva de quem esta ensinado, mas a de quem 

esta aprendendo. Todos os passos apresentados neste produto são essenciais para um funcionamento 

satisfatório da Aprendizagem Cooperativa, alguns talvez não sejam devidamente considerados, 

porém em algum momento fara diferença. 

 

3.1 Aprendizagem cooperativa: Pré - Implementação 

 

A implementação da Aprendizagem Cooperativa exige alguns pontos de conhecimento 

de quem irá se utilizar ou beneficiar dessa metodologia. Para Carvalho (2015, p.87:88), na 

implementação da Aprendizagem Cooperativa deve ser considerado pelo menos cinco pontos 

relevantes para todo o processo. O primeiro ponto é muito importante, o conhecimento e apoio da 

gestão da escola, pois será preciso ajuda para todas as ações e esforços desenvolvidos pelos 

docentes e discentes. O segundo ponto como não poderia deixar de ser, é o aprofundamento teórico 

sobre os pressupostos da Aprendizagem Cooperativa. O terceiro ponto é a Capacitação e Formação 

Continuada, o ideal seria um curso preparatório, porém se não for possível aplicar os 

conhecimentos adquiridos por estudo individual para os alunos e professores. O quarto ponto é 

comum a qualquer metodologia, o planejamento, Carvalho (2015) afirma que “sempre o 

planejamento será a base do sucesso”. E por fim, o quinto ponto é o trabalho constante, 

independente do caminho escolhido no planejamento sempre haverá muito esforço e trabalho. 

O professor tem uma função importantíssima nessa metodologia, Firmiano (2011, p. 

13:14) indica os passos e o papel que o professor deve seguir para uma boa implementação dessa 

metodologias conforme indica o quadro 4. 

 

Quadro 4:Papel do Professor na Pré - Implementação da Aprendizagem Cooperativa 
PASSOS PAPEL DO PROFESSOR 

Especificar os 

objetivos do ensino 

O professor deve explicar porque vai utilizar a Aprendizagem Cooperativa, descrever seus benefícios e os resultados normalmente obtidos com sua utilização. Deve ainda explicar os objetivos de cada atividade. 
Determinar o 

tamanho da célula  

O tamanho da célula pode variar de três a cinco integrantes, dependendo da atividade. As células devem ser heterogêneas e manter a sua constituição por algum tempo.   
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Atribuir papel aos 

estudante  

Deve se atribuir papeis entre os estudantes e depois garantir a rotatividade dos mesmos dentro da célula 
Arrumar o layout 

da sala de aula 

O professor deve organizar a sala de tal forma que as células possam interagir e movimentar – se facilmente. Os estudantes de mesma célula devem sentar frente a frente. A sala deve possuir elementos que favoreçam a Aprendizagem Cooperativa.  
Planejar os 

materiais de ensino 

para promover a 

interdependência 

Positiva 

Os materiais devem contribuir para que cada estudante individualmente contribua para o sucesso da célula. 
Distribuir Tarefas 

Planejar ações que se adapte a cada atividade, as tarefas da célula devem ser interessantes e variadas, e, cada estudante deve ficar responsável por uma atividade. O professor deve explicar claramente os procedimentos, estipular o tempo para cada atividade e verificar se os estudantes compreenderam os procedimentos. 
Estabelecer os 

critérios do sucesso 

O professor deve explicar as competências que serão avaliadas, deve – se criar fichas para avaliar o trabalho das células.  
Estruturar a 

interdependência 

positiva e a 

responsabilidade 

individual 

O tamanho da célula deve ser pensando de acordo com a atividade, para que o estudante participe e adquira responsabilidade. Cada estudante deve ser capaz de defender sua posição e a posição da célula. 
Estabelecer os 

comportamentos 

desejados.  

As competências para se trabalhar em células devem ser ensinadas. Deve – se ainda treinar os estudantes para a resolução de conflitos e proporcionar dinâmicas para que os estudantes se conheçam e desenvolvam habilidades sociais. 
Fonte:Firmiano (2011, p. 13:14) adaptado pelo autor. 

 

3.2 Aprendizagem cooperativa: Implementação 

 

Depois de seguir os cinco pontos elencados por Carvalho (2015) e o papel do professor 

sugeridos por Firmiano (2011), temos outro ponto importante, a implementação. Nessa nova fase o 

professor assume mais a função de acompanhar, Firmiano (2011, p. 14:15) elenca três funções que o 

professor deve ter como papel, o quadro 5 mostra esses papéis: 

 
Quadro 5:Papel do Professor na Implementação da Aprendizagem Cooperativa 

PASSOS PAPEL DO PROFESSOR 
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Controlar o 

comportamento e o 

tempo necessário 

O professor deve circular pela sala e observar como as células trabalham. É bom ainda ter relógio na parede da sala para controlar o tempo de cada atividade. O professor deve ensinar como prevenir conflitos. 
Prestar ajuda 

Fornece recursos ou pontos de vista adicionais e fazer o estudante refletir sobre o trabalho que está sendo realizado.  
Elogiar 

O professor deve elogiar os estudantes, assim como a célula a qual ele faz parte, quando trabalharem adequadamente e cumprirem suas responsabilidades. 
Fonte:Firmiano (2011, p. 14:15) adaptado pelo autor 

  

Nessa fase da Aprendizagem Cooperativa, de acordo com Carvalho (2015, p. 103) “O 

professor deve ter sempre o cuidado de que cada aluno tenha uma responsabilidade dentro do grupo 

e também uma atividade no início do trabalho”e com relação ao acompanhamento do professor, 

Carvalho (2015) elenca uma série de ações que devem ser executadas, o quadro 6 mostra essas 

ações: 

 

     Quadro 6:Acompanhamento do professor durante a implementação. 

Acompanhamento 

do professor em sala 

de aula 

1. Verificar quem está fazendo ou não a atividade. 2. Manter a ordem. 3. Perceber quem está tendo dificuldade para resolver uma atividade, problema ou questão. 4. Ajudar aos que estão com dificuldades. 5. Cuidar do silêncio. 6. Observar se as estratégias para o funcionamento dos grupos estão sendo efetivas ou não. 7. Perceber se suas explicações para o conteúdo ou atividades foram suficientemente claras ou se necessitara explicar novamente para todos. 8. Iniciar o processo de avaliação do rendimento e aprendizagem ao observar as atividades do grupo.  
 Fonte:Carvalho (2015, p. 104) adaptado pelo autor 

 

3.3 Aprendizagem cooperativa: Pós- Implementação 

  

Por fim, para finalizar a implementação em sala de aula, Firmiano(2011, p.15) também 

elenca o papel do professor na pós implementação da Aprendizagem Cooperativa, o autor sintetiza 

em três pontos essa fase, o quadro 7 a seguir mostra esses pontos. 

 

Quadro 7: Papel do Professor na Pós Implementação da Aprendizagem Cooperativa 
PASSOS PAPEL DO PROFESSOR 
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Promover o 

encerramento 

através da 

sumarização  

O professor deve sintetizar os pontos mais importantes da aula ou pedir a cada célula que sintetize seu trabalho e o apresente a turma. Isso permite ao professor verificar o nível de conhecimento dos estudantes.  
Avaliar a 

aprendizagem 

Usar fichas de observação para avaliar o trabalho de cada célula. Essa ficha deve ser elaborada com os estudantes durante a pre – implementação. O professor deve informar o nível de desempenho das células e fornecer feedbacks dos trabalhos e atividades.  
Elogiar 

O professor deve elogiar os estudantes, assim como a célula a qual ele faz parte, quando trabalharem adequadamente e cumprirem suas responsabilidades. 
Fonte: Firmiano (2011, p. 14:15) adaptado pelo autor 

Os papeis atribuídos pelo professor aos estudantes na fase da implementação da 

Aprendizagem Cooperativa é muito importante para que todos os passos durante as três fases 

tenham um bom funcionamento, levando-se em conta que todos as funções desempenhadas são 

importantes e que os papéis são rotativos ao longo do ano.  

A Aprendizagem Cooperativadestaca esses papéis através das funções que são 

apresentados no quadro 8. De acordo com (Johnson & Johnson, Smith (1998, Vol. 30, Issue 4, p.26), 

 

Quadro 8:Descrição das funções dos alunos na célula. 

PAPEL DO 
ALUNO DESCRICAO DA FUNÇÃO 

 

Articulador 

●  Orienta a execução da tarefa da célula 
● Chama o professor se esgotados todos os recursos de resolução da questão 

na célula.   
● Representar a célula se houver uma questão a colocar ao professor. 

Verificador ●  Certifica – se de que todos compreenderam a atividade. 
●  Convida os membros a manifestar seus acordos e desacordos 

Relator ●  Faz a síntese do trabalho a apresentar. 
●  Coordenar/Organizar a apresentação do trabalho. 

Gestor do Tempo e 
de Recursos ●  Verifica se as atividades estão sendo realizadas no tempo previsto. 

●  Pode sugerir a divisão do tempo por atividade. 
●  Anota toda a perda de tempo da célula. 
●  Se necessário controlar o tempo de fala dos participantes da célula. 
● Arrumar e arquivar todos os materiais usados de forma a deixar o espaço 

limpo e arrumado. 
Mediador ●  Procura prevenir conflitos, recorda as regras que favorecem o respeito. 

●  Elogiar os participantes da célula que estão indo bem e incentiva os 
menos participativos. 

●  Assegura – se de que não ha comentários depreciativos com ninguém da 
célula.  

Observador ●  Observa, anota e contabiliza os comportamentos em relação às 
competências ensinadas. 

●  Comunica as suas observações aos membros da célula. 
●  Observa e comenta os progressos feitos pela célula em relação a 

determinadas competências.     
Fonte:Firmiano, (2011, p. 16 e 17) adaptado. 
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Além destas funções, Carvalho (2015, p. 97) destaca ainda outras funções que podem 

servir para o planejamento da atividade pelo professor, na qual pode-se citar a função de 

motivador/incentivador/encorajador que é aquele estudante que aumenta o astral do grupo na busca 

pela resolução das atividades; Anotador, que faz um resumo através de tópicos de tudo produzido 

pela célula; Secretário, que faz anotações, passa os comunicados e quando necessário distribui 

materiais.  

 

 

 

4 PLANEJAMENTO DAS AULAS 

 

Em todas as metodologias de ensino o planejamento é fundamental para a execução de 

uma aula ou atividade. A ideia do planejamento não é muito diferente do modelo tradicional, no 

entanto, leva em consideração alguns conceitos como o conceitual e procedimental, e de atitudes e 

percepções.  

O Quadro 9 nos mostra o modelo de um quadro instrumental do planejamento. 

 

Quadro 9: Instrumental de planejamento dos professores 
  ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSORA ALDA FAÇANHA 

   APRENDIZAGEM COOPERATIVA/1º ANO 
Conteúdo da Semana: 10 à 14/03/2014 

                             PERÍODO DE ESTUDO: 03 à 07/03/2014 
CURSO/
SÉRIE CONTEÚDO COMPETENCIAS/HABILIDADES/D

ESCRITORES SPAECE/ENEM ATIVIDADES/FONTE 
DE PESQUISA         

Fonte:Elaborado pelo autor. 

 

O instrumental de planejamento do professor apesar da simplicidade tem uma 

importância relevante dentro do objetivo que queria se alcançar.  

 A coluna dos cursos/série indica para qual turma foi planejada aquela atividade.  

 A coluna conteúdo: indica quais conteúdos seriam trabalhados naquela semana 

especifica indicando tópicos ou temas;  
 A coluna competências/habilidades/descritores do Spaece/Enem: indica, de acordo com 

o conteúdo, qual competência o aluno adquiriu juntamente com a habilidade do 

descritor referente ao conteúdo e que estratégia facilita a construção do conhecimento 

pelos alunos e por fim; 
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 A coluna atividades/fontes de pesquisa: indica o material de apoio para aquela aula, que 

poderia ser o livro didático, alguma revista, site de pesquisa e de busca coleções 

Como o planejamento é um esboço de como será desenvolvida a atividade, 

pode ser acrescido ou retirado alguma coluna e acrescentadas outras, dependendo do objetivo que se 

queira atingir.  

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente produto educacional sobre a estruturação da Aprendizagem Cooperativa em 

sala de aula segue um modelo metodológico a ser seguido por professores e/ou gestores escolares 

com intuito de oferecer algo a mais para a prática de sala de aula, visando extrair o máximo de 

conhecimento dos aluno. Pretende-se sugerir um modelo que preconize a participação máxima de 

alunos numa escola e/ou em outra possibilidade para uma turma de alunos. Como apresentado 

vários são os ganhos para alunos e professores, muitos valores cognitivos e formação de valores e 

desenvolvimento de competências.  

A perspectiva do desafio de implantação da Aprendizagem Cooperativa na escola 

apresenta-se como um plano de trabalho metodológico para o professor. A apropriação das suas 

premissas pelo educador passa por um caminho agradável e melhor e mais eficiente para o ensino e 

principalmente para a aprendizagem do aluno. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA COM OS ALUNOS DO 1º ANO 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ- REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIA E 
MATEMÁTICA (ENCIMA) 

A APRENDIZAGEM COOPERATIVA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO 
ENSINO DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 

ORIENTADOR: PROF. Dr. ISAIAS BATISTA DE LIMA  
ORIENTANDO: RODOLFO SENA DA PENHA 

 

 
1 - Concordo Fortemente (CF)          2 - Concordo (C)   
3 - Discordo (D)                                   4 - Discordo Fortemente (DF)               1 2 3 4 

1. Você gostou da implantação da Aprendizagem Cooperativa na escola?     
2. O modo como foi aplicado a Aprendizagem Cooperativa, através da 

formação realizada foi de fácil entendimento? 
    

3. A Aprendizagem Cooperativa motiva o aluno a estudar?     
4. A maneira como foram criadas as células de Aprendizagem 

Cooperativa na sua turma foi satisfatória? 
    

5. As interações realizadas pelas células de Aprendizagem Cooperativa 
facilitaram o entendimento dos assuntos estudados? 

    

6.  A Aprendizagem Cooperativa contribuiu com a sua aprendizagem?     
7. Você conseguiu contribuir com a aprendizagem dos seus colegas de 

célula? 
    

8. Você buscou realizar pesquisas fora da célula para ajudar colegas que 
estavam em dúvidas? 

    

9. A implantação da aprendizagem cooperativa melhorou o rendimento 
da sua turma? 

    

10. Você gostou de estudar com a metodologia da Aprendizagem 
Cooperativa? 

    

11. Você acha que a Aprendizagem Cooperativa melhorou o ensino na 
escola? 

     DESDE JÁ, AGRADECEMOS A SUA VALIOSA COLABORAÇÃO.  
 

 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA COM OS ALUNOS DO 1º ANO  
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA COM OS COORDENADORES DE 

CURSO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

A APRENDIZAGEM COOPERATIVA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO 
ENSINO DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 

ORIENTADOR: PROF. Dr. ISAIAS BATISTA DE LIMA  
ORIENTANDO: RODOLFO SENA DA PENHA 

 

 

1. Como foi seu primeiro contato com a Aprendizagem Cooperativa? 
2. Quais suas impressões iniciais com a Aprendizagem Cooperativa? 
3. Como você percebeu a implantação da Aprendizagem Cooperativa na escola? 
4. Quais razões você considerou relevante para essa implantação? 
5. Durante a aplicação da metodologia, quais as vantagens e desvantagens que você, enquanto 

coordenador de curso, observou? 
6. Enquanto coordenador e fazendo um paralelo entre a Aprendizagem Cooperativa e as outras 

metodologias aplicadas; quais as diferenças entre elas? Como analisa suas eficiências didáticas na 

aprendizagem dos alunos? 
7. Quais as vantagens e desvantagens da Aprendizagem Cooperativa para os alunos da EEEP 

Professora Alda Façanha? 
8. Como percebeu as resistências e/ou elogios depois de implantada a Aprendizagem Cooperativa? 
9. Quais contribuições a Aprendizagem Cooperativa trouxe para a melhoria do rendimento dos 

alunos e, portanto, impactando nos índices de avaliação da escola? 
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APÊNDICE D: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PRÓ- REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIA E 

MATEMÁTICA (ENCIMA) 
 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Antes de 

concordar em participar, é importante que entenda as informações e as instruções contidas neste 

documento. Caso aceite participar assine este documento em duas vias. Uma delas é sua e a outra é 

do pesquisador responsável. Através desta pesquisa, pretende-se analisar e “Descrever o uso da 

Aprendizagem Cooperativa como estratégia pedagógica no ensino de matemática no ensino médio 

na Escola Estadual de Educação Profissional Prof.ª Alda Façanha”. 

Esta pesquisa não implica em riscos de perda de conteúdo ou avaliação para os alunos. 

Aos participantes da pesquisa serão assegurados: sigilo e privacidade dos dados coletados nos 

questionários; de imagem porventura capturada durante as pesquisas e que as informações somente 

poderão ser divulgadas de forma anônimas e utilizadas única e exclusivamente para a execução 

desta pesquisa. Concordância dos pais ou responsáveis.  

Eu,__________________________________________,RG Nº ______________________  

Concordo em participar do estudo. Foi devidamente informados e esclarecido pelo mestrando.  

Local e data: _____/_____/__________.  

 

_________________________________________________ 
Assinatura 

 

RODOLFO SENA DA PENHA(Mestrando)  
 

 



89 
 

APÊNDICE E: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

 

 

1 – Qual seu perfil enquanto professor coordenador de curso: (nome, formação acadêmica, função 

desempenhada na escola e vínculo empregatício). 

2 – Como você percebeu a implantação da aprendizagem cooperativa enquanto metodologia 

aplicada na escola? 

3 – Na sua visão, como a aprendizagem cooperativa contribuiu (positivamente ou negativamente) 

para o aprendizado do aluno? 

4 – Durante a aplicação da metodologia, quais as vantagens e desvantagens que você enquanto 

coordenador de curso observou? 

5 – Fazendo um paralelo entre as metodologias aplicadas, quais as diferenças percebidas antes e 

depois da aprendizagem cooperativa? 

6 – Quais as vantagens e desvantagens da aprendizagem cooperativa para os alunos da EEEP 

Professora Alda Façanha? 

7 – Você recebeu resistências e/ou elogios depois de implantada a aprendizagem cooperativa? 

8 – Você acha que a aprendizagem cooperativa melhorou o rendimento dos alunos? 
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ANEXO 01: RELATÓRIO DE RESULTADOS SPAECE 2012 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

  



93 
 

 

 



94 
 

  



95 
 

 



96 
 

  



97 
 

 



98 
 

  



99 
 

 



100 
 

  



101 
 

 



102 
 

  



103 
 

 

 



104 
 

  



105 
 

 



106 
 

  



107 
 

 

 



108 
 

 

  



109 
 

 



110 
 

 

 

 

 

ANEXO 02: RELATÓRIO DOS RESULTADOS DO SPAECE 2013 
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