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RESUMO 

Neste trabalho discorremos sobre o desenvolvimento do Sistema de Gestão Escolar 

Schola (SIGE SCHOLA), mostrando o ambiente em que se insere desde sua criação 

até a sua implementação, assim como mudanças sofridas no processo. Essa 

plataforma de acompanhamento escolar foi criada na Escola Estadual de Ensino 

Profissional Alan Pinho Tabosa, precursora na utilização da metodologia da 

Aprendizagem Cooperativa aqui no Ceará, pelas mãos dos desenvolvedores Airton 

de Moura Ferreira, Amaro Valentim Silveira do Nascimento e Helder Henrique 

Andrade de Sousa. A utilização de programas para gestão escolar tem sido um tema 

pouco explorado como objeto de pesquisa educacional, sendo esta uma nova 

possibilidade. O sistema SIGE SCHOLA surgiu de forma espontânea, como uma 

proposta de enfrentamento de problemas relacionados ao gerenciamento de índices, 

notas e informações que surgiram na escola. Devido à dinâmica escolar, muitas 

atualizações e implementações foram feitas e continuam acontecendo. Visando uma 

maior adequação do sistema à realidade da escola e dos professores fizemos uma 

pesquisa de satisfação que é analisado neste trabalho. A pesquisa continha 

perguntas onde o entrevistado daria uma nota de 1 a 5, em números inteiros, 

expressando assim sua opinião sobre o sistema. Foi criado um formulário digital 

para facilitar a participação dos usuários. A análise dos dados foi feita após a 

confecção dos gráficos em colunas que mostram a quantidade e percentagem de 

quantos votaram em cada valor. Foi gerado um gráfico para cada pergunta do 

formulário. A fundamentação teórica do SIGE SCHOLA passa por diversos livros de 

psicologia, artigos de educação, grandes nomes da educação por estimulo como o 

Skiner, por exemplo, mostrando que o feedback é um poderoso motivador que pode 

estimular o aprendizado do aluno. Em vista disso, esta plataforma foi pensada a fim 

de tornar mais factível o objetivo da universalização e otimização do feedback. 

Verificamos uma ótima aceitação pelos professores. O que corrobora com a ideia de 

que esse sistema realmente foi feito por professores para professores.  

 

Palavras-chave:Aprendizagem Cooperativa, Programação, Sistema de Gestão 

Escolar 

  



 
 

ABSTRACT 

In this work we discuss the development of the Schola School Management System 

(SIGE SCHOLA), showing the environment from its creation to its implementation, as 

well as the changes undergone in the process. This school monitoring platform was 

created in the public State School of Professional Education Alan Pinho Tabosa, 

precursor in the use of Cooperative Learning methodology here in Ceará, by the 

hands of the developers Airton de Moura Ferreira, Amaro Valentim Silveira do 

Nascimento, and Helder Henrique Andrade de Sousa. The use of programs for 

school management has been an unexplored topic as a subject of educational 

research, and this is a new possibility. The SIGE SCHOLA system came out 

spontaneously, as a proposal to deal with problems related to the management of 

related indices, notes and information that appeared in school. Due to the school 

dynamics, many updates and implementations have been made and continue to 

happen. Aiming for a better adaptation of the system to the reality of the school and 

the teachers we did a satisfaction survey that is analyzed in this work. In the survey it 

is found questions where the respondent had to give a score between 1 to 5, in 

integers numbers, thus expressing their opinion about the system. A digital form has 

been created to facilitate the user participation. The analysis of the data was done 

after the graphs were drawn up in columns that show the quantity and percentage of 

those who voted in each value. A chart was generated for each question on the form. 

The theoretical basis of the SIGE SCHOLA goes through several psychology books, 

articles of education, great names of education by stimulus, such as Skiner, for 

example, showing that feedback is a powerful motivator that can stimulate student 

learning. In view of this, this platform was designed in order to make the goal of 

universalization and optimization of feedback more feasible. We found a great 

acceptance by teachers. This corroborates with the idea that this system was actually 

done by teachers for teachers. 

 

Keywords: Cooperative Learning, Programming, School Management System 
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1. INTRODUÇÃO 

A sociedade brasileira vem enfrentando grandes desafios, alguns passam 

pela busca do desenvolvimento e fortalecimento de suas instituições democráticas, 

contribuindo para a diminuiçãodas diferenças sociais, econômicas e regionais, 

historicamente construídas; outros são a preparação de nossos alunos para 

conviverem numa sociedade heterogênea, diversificada e multicultural. A 

Aprendizagem Cooperativa surge como uma estratégia metodológica para estimular 

o desenvolvimento de habilidades sociais. Porém, faz-se necessário ter um indicador 

que demonstre se as estratégias aplicadas vêm tendo ou não resultados positivos, 

ou seja, se vêm promovendo o desenvolvimento das habilidades sociais.  

Apresentamos neste trabalho o Sistema de Gestão Escolar Schola (SIGE 

Schola) em intranet, que é uma ferramenta criada em Erlang como back-end e o 

JavaScript como front-end, e o PostgreSQL como banco de dados. O SIGE Schola 

permite ao professor acompanhar o desenvolvimento dos alunos em tempo quase 

real, e também permite aos estudantes teremumfeedbackde sua proficiência 

individual do conteúdo proposto e da interdependência positiva dos grupos em que 

cada indivíduo se inseriu. Faremos também uma análise da importância desse 

feedback, entendendo-o como estímulo, ora positivo e ora negativo, na sua 

progressão dos aspectos já citados, na disciplina de Física da Escola Estadual de 

Ensino Profissional Alan Pinho Tabosa no período de 2015 a 2017.  

O nosso objetivo é contribuir para divulgação desta ferramenta desenvolvida 

por professores, para professores, completamente inserido em contexto escolar da 

Escola Alan Pinho, permitindo esse acompanhamento e o feedback de forma diária, 

periódica e sazonal. Permitindotambémà escola ou ao professor a estratégia que 

melhor lhe adapte. 

Antes do desenvolvimento do SIGE Schola, outros modos de 

acompanhamento escolar foram tentados. Um deles foi desenvolvido pelos 

professores de química, Ubiratan de Araújo Cunha e Francisco Milton de Sousa, nos 

anos de 2014 e 2015, respectivamente. Esses índices foram objetos de dissertações 

de mestrado na UFC.  

No ano de 2014, a defesa da dissertação do Ubiratan de Araújo Cunha 

(CUNHA, 2014), sob orientação do professor Manuel Andrade Neto aconteceu. A 
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implementação do sistema por ele desenvolvido (chamado de IDACIN) enfrentou 

problemas.Asprincipais problemáticas enfrentadas na escola foram:  

 Ter um índice que avalia a cooperação e desempenho acadêmico, o IDACIN, 

porém como possibilitar sua universalização na escola?  

 Como não causar uma sobrecarga do profissional já tão atrapalhado por 

burocracias ineficazes para aprendizagem?  

 Como fazer com que eles acreditem que essa seria uma forma eficaz de 

estimular o crescimento da proficiência dos alunos? 

 

No ano seguinte, 2015, houve uma evolução no índice chamado de 

IDACINmod, desenvolvido pelo mestre em Química, pela Universidade Federal do 

Ceará e também professor da Escola Alan Pinho Tabosa, Francisco Milton de Sousa 

(SOUSA, 2015), sob orientação do professor Manuel Andrade. Esse novo índice, 

como o anterior,não foi de fácil aplicação na Escola. Algumasconsequências podem 

ser enumerados: 

 Facilitou a redução da carga de trabalho para produção do índice; 

 A estratégia para implementação do IDACINmod, não conseguiu convencer os 

professores de que este novo índice seria mais eficiente que o anterior;  

 

Na época, pensou-se em como fazer os professores se adequarem 

rapidamente ao uso do novo índice?Pensamos em hipóteses para esses problemas 

enfrentados e quais poderiam ser a causa dos problemas: 

 Professores acomodados ao uso de ferramentas obsoletas de 

acompanhamento e avaliação, como o diário e mapa de notas. 

 A ideia inicial de utilização do índice era bastante simples para os criadores, 

porém se fazia necessário um conhecimento mínimo de construção de 

tabelas ou o uso de anotação manual o que é contraproducente para 

realidade escolar de professor. 

 Falta de acesso aos trabalhos originais do Ubiratan e do Milton.  

 

Então, de forma bem natural, alguns funcionários foram se agrupando para 

elaborar estratégias de enfrentamento desses problemas. O que levou à criação do 

SIGE Schola. Seus desenvolvedoresforamAirton de Moura Ferreira, Amaro Valentim 
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Silveira do Nascimento, Helder Henrique Andrade de Sousa, na época os dois 

primeiros eram bolsistas e o último era professor. 

Neste trabalho faremos um apanhado histórico da compreensão do 

mecanismo de resposta a um estimulo externo. Em seguida faremos uma 

observação analítica do funcionamento da escola e das estratégias usadas antes da 

inserção do sistema SIGE Schola. Discorreremos sobre os índices IDACIN e 

IDACINmod. Faremos um histórico da evolução e da adequação do sistema à 

realidade da Escola. Falaremos sobre a necessidade de um índice que mede o nível 

de cooperação diariamente e mostraremos como se deu sua criação, como se 

calcula, como ele se aproximaria dos índices já citados. Faremos um estudo do 

comportamento e da proficiência dos alunos com relação ao feedback dado por esse 

índice. Analisaremos o impacto da utilização do sistema também por meio de uma 

observação analítica do dia-a-dia da escola.  

Vale ressaltar que a Aprendizagem Cooperativa pode utilizar diversas 

técnicas pedagógicas, como veremos no segundo Capítulo, no entanto, lembramos 

que o sistema SIGA SCHOLA foi desenvolvido para uma única técnica desenvolvida 

na Escola Estadual de Ensino Profissional Alan Pinho Tabosa: Exposição, Tarefa 

individual, Meta coletiva, Fechamento e Avaliação individual (ETMFA). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste Capítulo faremos uma introdução do ensino de Física no Brasil e suas 

dificuldades. Trazemos como mais uma problemática a falta de padronização na 

metodologia e no feedback da avaliação. Compreender como o feedback sendo um 

estímulo pode ser usado como ferramenta em prol da aprendizagem. Conhecer a 

Escola Estadual de Ensino Profissional Alan Pinho Tabosa e os índices lá 

desenvolvidos para monitorar e estimular a cooperação e o desenvolvimento 

acadêmico. 

 

2.1 EDUCAÇÃO NO BRASIL- O ENSINO DA FÍSICA E SUAS DIFICULDADES 

 

O Brasil historicamente lida com um saldo negativo no aprendizado 

principalmente na área das exatas. Um sistema educacional é considerado de 

qualidade quando seus alunos atingem uma determinada meta em avaliações 

internas ou externas, e quando passam de ano. Além disso, tem que atender a todas 

as suas crianças e jovens. O ideal é que todos os jovens concluam o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. Diz-se que a conclusão está universalizada se mais 

de 95% dos jovens o concluem. No Brasil, o acesso à escola está universalizado, 

mas a conclusão do EF e do EM está longe de ser universalizada. De acordo com 

Klein (2006) a qualidade de ensino em Matemática no Brasil é ruim, com um 

julgamento do que seriam os níveis básicos e satisfatórios da escala de proficiência 

do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) para as 4ª e 8ª série do EF e 

para a 3ª série do EM.  

Hoje podemos notar também uma evolução na produção acadêmica acerca 

do Ensino de Física neste pais. Devemos esse fato à existência de um número 

considerável de pesquisadores, principalmente a partir da década de 90, que atuam 

em vários grupos no Brasil. Contribuindo, esses, ativamente para a consolidação 

dessa área através da organização de meios para divulgar seus trabalhos como 

revistas, sites sobre o assunto, eventos voltados para a área e um número crescente 

de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu pelo país. 

Nardi (2004) fez, em seu artigo intitulado Memórias da Educação em Ciências 

no Brasil: A pesquisa em ensino de Física, uma retrospectiva analítica sobre o ramo 

da pesquisa em Ensino de Física no Brasil. Para conseguir tal feito, ele consultou 
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registros nas últimas décadas como artigos, atas de eventos, relatos em grupos de 

pesquisa e entrevistas recentes feitas com pesquisadores em exercício, permitindo 

reconstruir em detalhes o trajeto da pesquisa em Ensino de Física no Brasil. 

Dentre os documentos analisados nessa pesquisa listaremos alguns artigos 

importante:  

- Os artigos de Almeida Junior (1979, 1980) que trata da evolução do ensino 

de física relata as primeiras reuniões sobre ensino de física que ocorreu a 

partir do início da década de 70 (Simpósios),  

- Os artigos de Villani (1981, 1982), que buscam caracterizar a pesquisa 

ensino de Física na década de 80  

- O Barra e Lorenz (1986), que faz uma análise da produção do material 

didático de ciências no período compreendido de 1950 a 1980. 

Foram analisados também relatos registrados de outras décadas (Moreira, 

1977; Rodrigues e Hamburger, 1993) que dissertam sobre os dois primeiros grupos 

de ensino de Física que se firmaram no Brasil:  

- Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

- Universidade de São Paulo  

Atas dos encontros pioneiros e científicos nacionais de Ensino de Física, os 

SNEF, os oito encontros nacionais de pesquisa em ensino de Física (EPEF) 

realizados no Brasil até o ano de 2002. 

De acordo com Nardi (2004), os documentos mostram que no fim dos anos 40 

e início dos anos 50 foram observadas várias iniciativas que facilitaram a construção 

dos primeiros grupos de pesquisa de ensino de física, tais como, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade Federal de São Paulo, que 

possuem registros comprovando o início de suas atuações na área. 

No ano de 1946 ouve a criação do SENAC (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial) e também o surgimento do IBEEC (Instituto Brasileiro de 

Educação, Ciência e Cultura) que são apontados por muitos como criações 

importantes na constituição da área, por implantar vários projetos de ciências no 

país. 

Barra e Lorenz (1986), estudaram o material didático brasileiro entre os 

períodos de 1950 a 1980, observam que houve uma evolução considerável ao longo 

do período. Com a instituição oficial de um ensino público no Brasil, a partir de 1938 
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até a década de 50, a grande maioria dos livros didáticos da área de ciências era 

uma mera tradução dos modelos europeus, e tudo era aprendido sob a ótica de 

ensino desses países, limitando assim os professores e alunos a metodologia e 

realidade europeia. 

Em todas as escolas do mundo, existem alunos com mais facilidade de 

aprendizagem e outros que requerem um maior esforço tanto do estudante, quanto 

do educador para que a aprendizagem se concretize. Professores, coordenadores 

pedagógicos e diretores têm a missão de garantir que todos avancem. Em muitos 

países, esse caminho inclui reforço, aulas de recuperação e treinamento para 

professores. Uma das outras formas de enfrentamento desse problema é construção 

de planos curriculares adequados à realidade do aluno.  

No entanto, um dos problemas que dificultam o aprendizado, o qual queremos 

tratar nesse trabalho, é a falta de feedback, pois pode ser um poderoso estímulo ao 

aluno se bem administrado e bem aplicado. Podemos exemplificar da seguinte 

forma: Imagine-se um estudante que tem limitações na escrita, o professor até 

consegue que ele produza redações, mas o professor nesse caso não tem tempo 

para fazer as correções. Então, como envolver o aluno, se ele não sabe quais 

competências deve desenvolver, quais habilidades ele deve ter e principalmente em 

que nível ele se enquadra nesses quesitos. O aluno se sentiria desnorteado sem 

saber se estava progredindo ou não, contribuindo para o seu colapso escolar.  

Outro problema é a forma não padronizada que é dado esse feedback pelos 

professores das várias disciplinas do aluno. Deixando ele sem saber o quanto ele 

realmente aprendeu e mais confuso quanto sua evolução nas diversas disciplinas. 

Então como ajudar o aluno a desenvolver competências e habilidades cognitivas e 

sociais através do feedback? 

 

2.2 CONHECENDO A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONAL ALAN 

PINHO TABOSA 

 

Faremos aqui uma observação analítica da EEEP ALAN PINHO TABOSA. 

Para entendermos o contexto no qual ela se insere, primeiro veremos onde ela se 

localiza. Se endereçando na Rua Maria Menezes Furtado, 105, Bairro: Vila Nova, 

município de Pentecoste no Estado do Ceará.  
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Localização por satélite através do Google Maps mostrado na Figura 1. 

Ao fazemos um levantamento socioeconômico e cultural percebemos que a 

Escola é mais voltada para a comunidade local, desenvolvendo vários projetos que 

tem impacto em sua região. Porém, uma parte considerável dos alunos mora em 

comunidades, assentamentos, ou municípios próximos.  

 

Figura 1- Foto de satélite da Escola EEEP Alan Pinho Tabosa. 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Escola+Profissionalizante+Alan+Pinho+Tabosa/@- 

3.7897596,-39.2652738,241m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x7c0889c14f383e9:0xe8195151a86 

e975d!8m2!3d-3.7891151!4d-39.2647253 

 

A Escola tem uma estrutura que conta com 12 salas de aulas, refeitório, 

auditório com capacidade para 180 pessoas, um anfiteatro, um ginásio poliesportivo, 

duas salas especiais, sendo que uma delas é usada como sala de estudos no 

Projeto Células Cooperativas, e um estacionamento. Também possui Laboratórios 

Tecnológicos: Línguas, Química, Biologia, Informática, Física e Matemática.  

No ano de 2017 contamos com 517 estudantes, 29 professores, sendo 19 da 

base comum, 7 da base profissional, 2 Multimeios e 1 Laboratório de Informática. 

Nesse ano, a escola possuía cinco cursos: Agroindústria, Aquicultura, Informática, 

Química e Acadêmico (não profissional). 
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Observando a chegada dos alunos identificamos algumas marcas da 

sociedade. A escola possui um portão principal e dois portões de acesso ao 

estacionamento. Uma parte considerável dos alunos vai sozinha à escola de 

motocicleta. Porém a grande maioria se utiliza do transporte escolar disponibilizado 

pelo município de origem. 

O controle da entrada é feito por um único porteiro que fica revezando entre o 

portão principal e os portões de acesso ao estacionamento. A recepção dos alunos e 

dos professores é feita a partir de 6:30 h. pelo próprio diretor da Escola. Já quanto 

ao tráfego na entrada é bem intensa, principalmente às 7 h e às 16:40 h, pois é o 

horário em que os alunos estão chegando e saindo da escola. Fora desse horário a 

movimentação é bem tranquila, quase inexistente. Muitos alunos chegam cedo e 

ficam conversando e passeando nos corredores, outros compram lanches nas duas 

lanchonetes em frente ou no mercado da esquina. Mas o fluxo se torna intenso 

próximo ao horário de início das aulas, que é o momento no qual chegam os 

transportes das regiões mais distantes. 

Observamos também algumas ausências na entrada. Sentimos falta de um 

segundo porteiro para melhor controle da entrada. Foi notado também a falta de um 

segurança. Soubemos que a escola possui vigilância, mas apenas à noite. 

Descobrimos, posteriormente, que anos antes a escola contava com um segundo 

porteiro e vigias no horário matutino e vespertino. Porém, devido a uma política de 

cortes de custos da Secretaria de Educação do Ceará essas e outras funções foram 

suprimidas. 

Analisamos também a dinâmica interativa entre pesquisadores (autor do 

presente trabalho) e o corpo docente. Ao fazermos um comparativo de ideias e 

valores pessoais relativos a educação entre pesquisadores e professores. Notamos 

que não há grandes divergências. Talvez isso seja devido ao fato de a Escola ter um 

grupo de professores relativamente jovem e que muitos desses são envolvidos com 

projetos de pesquisa acadêmicos ou estão ligados ao mundo acadêmico de alguma 

forma. Fazendo um comparativo de visões de educação entre academia e Escola, 

observamos que os professores ligados à Universidade trazem muitas discussões 

acadêmicas e provocações para os momentos de planejamento coletivo e 

alinhamento pedagógico, chamado de ―Reunião de Área‖. Essas reuniões 

acontecem às terças, unindo professores de artes, linguagens, e educação física, às 
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quartas, com biologia, física, química e matemática e às quintas, sociologia, filosofia, 

geografia e história. Porém, ainda não se tem uma unidade, afinal cada grupo tem 

discutido questões próprias. Mostrando que até valores contraditórios adquiridos na 

academia por professores de áreas diferentes.  

Sobre as condições de trabalho, o colégio dispõe de salas com ar-

condicionado, quadros quadriculados, 6 projetores, 3 caixas de som. Todo início de 

semestre o professor ganha pincel para quadro branco e apagador. A escola 

também dispõe de laboratório de Física, laboratório de Química, laboratório de 

Biologia, laboratório de Matemática, laboratório de Línguas e laboratório de 

Informática. Quanto à jornada de trabalho, todos os professores possuem contratos 

de 40 horas aulas semanais, 27 em sala de aula e 13 de planejamento. Em relação 

à formação continuada, a coordenação promove debates, leituras, entre outras 

estratégias para promover uma continuação da sua formação pedagógica, 

proporcionando também um aprofundamento nos conhecimentos relacionados a 

metodologia da Aprendizagem Cooperativa ao Clima Social Favorável. 

A Escola Estadual de Ensino Profissional Alan Pinho Tabosa teve sua 

inauguração no dia 21 de junho de 2011. Sendo ela a primeira escola da rede de 

Ensino Básica do país a ter como cogestão uma Universidade. Uma das primeiras 

atividades da escola foi a disponibilização de cursos voltados para alunos de 9º ano, 

chamados de Rumo ao Ensino Médio. Além de servir de um bom laboratório para os 

professores, ainda foi uma ótima oportunidade de fazer com que os alunos, que 

possivelmente ingressariam na escola, se familiarizassem com a metodologia 

adotada pela escola. 

O governador, na época Cid Gomes, e o Vice-Reitor, também na época Henry 

Campos, assinaram um acordo no qual a Universidade Federal do Ceará, UFC, 

auxiliaria no desempenho da escola, possibilitando a implementação da metodologia 

da Aprendizagem Cooperativa. Pois a UFC é atualmente a instituição com maior 

experiência nesta metodologia no país. A mediação entre a EEEP e a UFC era feita 

por meio da Coordenadoria de Articulação Escola-Universidade, antigamente 

integrada pelos professores Manoel Andrade Neto, na época coordenador do 

Programa de Educação em Células Cooperativas, Ana Célia Moura, no período 

pertencente ao Departamento de Letras Vernáculas, e Audísio Dias Filho no período 

pertencente ao Departamento Química Orgânica e Inorgânica. As expectativas 
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desse acordo eram que os alunos pudessem realizar estágio em docência e projetos 

de pesquisa e extensão.  

Mas o embrião de toda essa história se deu no coração do sertão cearense, 

Cipó, localidade rural de Pentecoste, Ceará. Em 1994, sete indivíduos convidados 

por Manoel Andrade ocuparam uma casa de farinha, sem uso, para viverem e 

estudarem de forma cooperativa e solidária. Eles aceitaram a proposta do Professor 

Manoel Andrade para formarem um grupo de estudo. Na região, haviam poucas 

escolas que ofereciam o ensino fundamental completo que dirá ensino médio. Quem 

desejava concluir a formação básica precisava cursar o ensino supletivo na sede do 

município. Então o sonho de ingressar numa universidade pública parecia 

impossível. O primeiro resultado veio em 1996 com a aprovação de Francisco 

Antônio em primeiro lugar para o curso de pedagogia da UFC.  

A aprovação de Antônio motivou o grupo e atraiu novos estudantes da região 

para o projeto. Com seu retorno, a gratidão, o compromisso individual e a 

cooperação constituíram essa prática educacional não formal. O grupo foi se 

ampliando e com a entrada de outros alunos na UFC. A partir daí, foi firmada uma 

parceria entre o projeto, chamado Projeto Educacional Coração de Estudante, o 

PRECE, e a UFC. Assim, o movimento se aproximou de espaços institucionalizados, 

logo, se fez necessário também se tornar uma instituição, criaram assim a 

organização não governamental Instituto Coração de Estudante (ICORES). A prática 

do PRECE encontrou parceria com a Aprendizagem Cooperativa, teoria trabalhada 

por David e Roger Johnson, em uma viagem do professor Manoel Andrade em seu 

pós-doutorado.Inspirada e motivada na experiência do grupo, em 2009, a UFC criou 

o Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis. Sete anos 

depois, em 2016, a UFC, em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará 

(SEDUC/CE), criou o Programa de Estímulo à Cooperação na Escola Pública. 

Justificando, assim, a criação da EEEP Alan Pinho Tabosa com a formalização da 

parceria entre UFC, SEDUC e PRECE. 

 

2.3 UMA BREVÍSSIMA HISTÓRIA DE COMO PENSAR A APRENDIZAGEM POR 

ESTÍMULO 
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O ―domínio da vida por excelência‖ é a ―vida do cotidiano‖ onde temos a 

realidade, ou seja, nesse domínio que há interações com outros indivíduos e o 

ambiente a sua volta, permitindo a absorção de costumes, credos e valores.  

No entanto a ciência é atividade eminentemente reflexiva, ou seja, se 

contrapondo aos acontecimentos do cotidiano que denunciam a realidade. A ciência 

se propõem a compreender, a elucidar e alterar esse cotidiano.  

Porém,a compreensão dos mecanismos que regem as interações permite que 

saiamos de um patamar onde somos meros expectadores e marionetes, para um 

outro patamar de agentes transformadores que manipulam essas interações para 

obter proveito e assim adaptar o meio que está inserido de acordo com suas 

intenções. Isso só é possível pela sistematização do seu estudo. Mas como 

sistematizar o aprendizado de competências sociais? E mais, o senso comum e a 

ciência não são as únicas formas de conhecimento que o homem possui para 

descobri e interpretar a realidade. 

Como por exemplo desde da Grécia Antiga o homem se preocupava com a 

origem e o significado da existência humana as especulações em torno desse tema 

formaram o corpo de conhecimentos denominado Filosofia.  

Já a formulação de conhecimento sobre a origem do homem seus mistérios, 

princípios morais etc., formam corpo de conhecimento humano reconhecido como 

Religião.  

E por fim outro conhecimento que se relaciona especialmente com a emoção 

e a sensibilidade denominamos de Arte.  

De todos os conhecimentos aqui citados agora definiremos a área que nos 

dedicaremos, A Ciência. O que ela seria? Um compêndio de conhecimentos sobre 

fatos e aspectos da realidade, que é seu objeto de estudo expressos por meio de 

uma linguagem precisa e rigorosa. Esses conhecimentos devem ser obtidos de 

maneira programada,controlada e sistemática, para que permita sua verificação e 

validade. Assim, podemos apontar o objeto de estudo dos diversos ângulos da 

ciência e saber exatamente como o conteúdo foi construído possibilitando a 

reprodução da experiência. Dessa forma o saber pode ser transmitido, verificado, 

utilizado e desenvolvido. 

Podemos citar aqui as características que fazem da ciência uma forma de 

conhecimento que supera e muito conhecimento espontâneo do senso comum: 
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 Objeto específico 

 Linguagem rigorosa 

 Método e técnicas específicas 

 Processos cumulativo do conhecimento 

 Objetividade 

Mas no nosso caso aqui, que ramo da ciência vamos nos deter? Para os 

objetivos desse trabalho nos deteremos a análise do comportamental diante do 

feedback. De todas as ciências humanas, ou seja, que tem como objeto de estudo o 

homem, a que se destaca é a Psicologia, e o ramo especifico seria o 

Comportamentalismo.  

A Psicologia Moderna disseminou o pensamento de que tudo funcionaria 

como uma máquina, desde o movimento dos astros até as relações sociais. Nesse 

ambiente, surge alei de Weber-Fechner que relaciona a magnitude física de um 

estímulo e a intensidade da resposta que é percebida. 

Ernst Heinrich Weber (1795–1878) foi um dos primeiros a fazer uma 

aproximação ao estudo da resposta do ser humano a um estímulo físico de uma 

maneira quantitativa. Gustav Theodor Fechner (1801–1887) mais tarde pensou em 

uma interpretação teórica elaborada sobre as descobertas de Weber. Podemos 

enunciar lei de Weber-Fechner como: "a resposta a qualquer estímulo é proporcional 

ao logaritmo da intensidade do estímulo". Segundo essa lei a percepção cresce de 

forma aritmética, enquanto o estímulotende a crescer de forma geométrica. Essa lei 

permitiu a possibilidade de medir o fenômeno psicológico o que até então era algo 

impossível. 

Embora a psicologia tivesse nascido na Alemanha, por questões econômicas, 

os Estados Unidos rapidamente se tornou a vanguarda na ciência. Foi aí que deu 

início a três abordagens mais fortes até hoje, são elas: 

- O Funcionalismo de William James (1842 - 1910) se pergunta o que fazem 

os homens e o que os fazem. William elege a consciência como o centro 

de suas preocupações buscando compreender seu funcionamento à 

medida que o homem a usa para se adaptar. 

- O Estruturalismo se preocupa com mesmo fenômeno do funcionalismo, 

mas diferentemente de William o Edward Titchner (1867 - 1927) estuda os 
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estados elementares da consciência como estruturas do sistema nervoso 

central. 

- O Associacionismo, cujo principal representante Edward L. Thordike (1874 

- 1949), se destaca pela primeira teoria de aprendizagem na psicologia. O 

nome expressa bem a ideia, o conhecimento é aprendido por associação 

das ideias, das mais simples às mais complexas. Assim, para se aprender 

um conteúdo mais complexo a pessoa primeiro deveria a prender as ideias 

mais simples que estariam associadas aquele conteúdo. 

- Thorndike também postulou a Lei do Efeito, um princípio de aprendizagem 

que seria aplicável tanto ao comportamento animal quanto ao 

comportamento humano.  

A Lei do Efeito afirma que aquelas ações que têm resultados agradáveis para 

o animal (incluindo o homem) tendem a se repetir, enquanto que as que têm 

resultados desagradáveis, tendem a desaparecer. 

No século 20 essas três teorias foram substituídas por outras três: 

- Behaviorismo ou Teoria S-R (do inglês Stimulus-Respond, ou seja, 

estimulo resposta) nasceu com Watson e tem um desenvolvimento grande 

nos estados Unidos, em função de suas aplicações práticas, tornou-se 

importante por ter definido o fato psicológico, de modo concreto, a partir da 

noção de comportamento. 

- Gestalt, que tem seu berço na Europa, surge como uma negação da 

fragmentação das ações e procedimentos humanos, realizada pelas 

tendências da Psicologia Científica do século XIX, postulando a 

necessidade de se compreender o homem como uma totalidade. A Gestalt 

é a tendência teórica mais ligada à Filosofia. 

- Psicanálise, que nasceu com Freud, na Áustria, a partir da prática médica, 

recupera para a Psicologia a importância da afetividade e postula o 

inconsciente como objeto de estudo, quebrando a tradição da Psicologia 

com a ciência da consciência e da razão. 

 

Com a finalidade prática de focarmos e direcionarmos o foco do nosso 

trabalho, nos deteremos agora a falar da área que mais contribui para o 

desenvolvimento do nosso trabalho, o Behaviorismo. 
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 Behaviorismo, esse termo foi estabelecido pelo norte-americano John 

B.Watson, em artigo publicado em 1913 com o título ―Psicologia: como os 

behavioristas a veem‖. O termo inglês behavior significa ―comportamento‖; por isso, 

para denominar essa tendência teórica, usamos Behaviorismo e, também, 

Comportamentalismo, Teoria Comportamental, Análise Experimental do 

Comportamento, Análise do Comportamento. 

Watson, postulando o comportamento como objeto de estudo, dava à 

Psicologia um substrato observável, mensurável, cujos experimentos poderiam ser 

reproduzidos em diferentes condições e sujeitos. Características essas que dava o 

status de ciência à Psicologia. Ele também defendia uma perspectiva funcionalista, 

isto é, o comportamento deveria ser estudado como função de certas variáveis do 

meio, ou seja, uma metodologia cartesiana onde certos estímulos levam o 

organismo a dar determinadas respostas. Watson buscava a construção de uma 

Psicologia sem alma e sem mente, livre de conceitos mentalistas e de métodos 

subjetivos, e dando a ele a capacidade de prever e controlar os efeitos psicológicos. 

Hoje, não se entende comportamento como uma ação isolada de um sujeito, 

mas, sim, como uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o 

seu ―fazer‖ acontece. Portanto, o Behaviorismo dedica-se ao estudo das interações 

entre o indivíduo e o ambiente, entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o 

ambiente (as estimulações). A partir daí o homem começa a ser estudado, sua 

interação com o ambiente, sendo tomado como produto e produtor dessas 

interações.  

O mais importante dos behavioristas da história que sucedeu a Watson é B. 

F.Skinner (1904-1990). O Behaviorismo de Skinner tem influenciado muitos 

psicólogos americanos e de vários países como o Brasil, por exemplo. Esta linha de 

estudo ficou conhecida por Behaviorismo radical, termo cunhado pelo próprio 

Skinner, em 1945, para designar uma filosofia da Ciência do Comportamento (que 

ele se propôs defender) por meio da análise experimental do comportamento. 

A base da corrente skinneriana está na formulação do comportamento 

operante que abrange um leque amplo da atividade humana. Desde os 

comportamentos de um bebê de balbuciar, de agarrar objetos e de olhar os enfeites 

do berço aos mais sofisticados, apresentados pelo adulto. 

 Como nos diz Keller, o comportamento operante: 
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―(...) inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se possa 

dizer que, em algum momento, têm efeito sobre ou fazem algo ao 

mundo em redor. O comportamento operante opera sobre o mundo, 

por assim dizer, quer direta, quer indiretamente‖. 

F. S. Keller. Aprendizagem: teoria do reforço, p. 10. 

Para clarificar melhor os conceitos, até aqui, apresentados, vamos relembrar 

um experimento feito com ratos de laboratório: Um rato, ao sentir sede em seu 

habitat, certamente manifesta algum comportamento que lhe permita satisfazer a 

sua necessidade orgânica. Assim, se deixarmos privado de água durante 24 horas, 

ele certamente apresentará o comportamento de beber água no momento em que 

tiver sede. Um ratinho foi colocado na ―caixa de Skinner‖, um recipiente fechado no 

qual encontrava apenas uma barra. Esta barra, ao ser pressionada por ele, acionava 

um mecanismo (camuflado) que lhe permitia obter uma gotinha de água, que 

chegava à caixa por meio de uma pequena haste.  

Que resposta se esperava do ratinho? — Que pressionasse a barra, quando 

tivesse sede. Como isso ocorreu pela primeira vez? — Por acaso, em exploração da 

caixa, o ratinho pressionou a barra acidentalmente, o que lhe trouxe, pela primeira 

vez, uma gotinha de água, que, devido à sede, fora rapidamente consumida. 

Neste caso de comportamento operante, o que propicia a aprendizagem dos 

comportamentos é a ação do organismo sobre o meio e o efeito dela resultante a 

satisfação de alguma necessidade, ou seja, a aprendizagem está na relação entre 

uma ação e seu efeito. Por fim, a aprendizagem estaria associada à satisfação de 

alguma necessidade por meio de um mecanismo intrínseco ao ambiente.  

Este comportamento operante pode ser representado da seguinte maneira:  

R —► S 

- R é a resposta (pressionar a barra)  

- S (do inglês stimuli) o estímulo reforçador (a água),  

- —► o que tanto interessa ao organismo; a flecha significa ―levar a‖.  

 

Esse estímulo reforçador é chamado de reforço. O termo ―estímulo‖ foi 

mantido da relação R-S do comportamento respondente para designar-lhe a 

responsabilidade pela ação, apesar de ela ocorrer após a manifestação do 

comportamento. Pense no aprendizado de um instrumento: nós o tocamos para 

ouvir seu som harmonioso. Há outros exemplos: podemos dançar para estar 
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próximo do corpo do outro, abrir uma janela para entrar a luz,etc. Porém nem 

sempre o reforço traz uma sensação de satisfação, como sugerido acima. Segundo 

BOLTON e WARWICK (2005, p.117) ―o condicionamento operante depende do 

comportamento sendo reforçado, positiva ou negativamente; o que por sua vez, 

determinará se o comportamento aumenta ou diminui suas probabilidades de futuras 

ocorrências‖. Então: 

 

- Reforço Positivo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da 

resposta que o produz. 

- Reforço Negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da 

resposta que o remove ou atenua. 

O reforço positivo oferece alguma coisa ao organismo (gotas de água com a 

pressão da barra, por exemplo); o negativo permite a retirada de algo indesejável. 

Agora para exemplificar, ao ser colocado na caixa, o rato recebe descargas elétricas 

do assoalho da caixa. Após várias tentativas de evitar as descargas elétricas, o 

ratinho chega à barra e, ao pressioná-la acidentalmente, os choques cessam. Com 

isso, as respostas (R) de pressionar à barra tenderão a aumentar de frequência 

devido estimulo (S), descargas elétricas. No reforço negativo, dois processos 

importantes merecem destaque: 

 

- A esquiva é um processo no qual os estímulos aversivos condicionados e 

incondicionados estão separados por um intervalo de tempo de 

apreensão, permitindo que o indivíduo execute um comportamento que 

previna ou reduza a magnitude do segundo estímulo. 

- A fuga é um processo no qual o comportamento reforçado é aquele que 

termina com um estímulo aversivo já em andamento.  

 

Segundo BOCK, FURTADO e TRASSI (2002, p.50) ―chamamos de reforço a 

toda consequência que, seguindo uma resposta, altera a probabilidade futura de 

ocorrência dessa resposta‖. Ou seja, de forma geral, reforço é um meio para se 

estabelecer um comportamento ou até mesmo uma cultura.  
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Alguns eventos tendem a ser reforçadores universais, tais como, por exemplo, 

água, alimento e afeto. Denominados reforços primários. Segundo CABRAL e NICK 

(2003, p.275) reforço primário é ―a apresentação de uma situação de estímulo que 

reforça ou recompensa qualquer sujeito experimental de uma espécie, sem 

necessidade de treino prévio‖.  Assim reforço primário é aquele que é capaz de 

condicionar independentemente de qualquer aprendizagem prévia. 

Os reforços secundários, ao contrário, são aqueles que adquiriram a função 

quando pareados temporalmente com os primários e segundo CABRAL e NICK 

(2003, p.275) é ―qualquer estado de reforço ou recompensa que derive sua eficácia 

de um processo anterior de aprendizagem ou condicionamento‖. 

Segundo REESE (1975, p.16) um fato importante a se dizer sobre reforço é ―que as 

propriedades reforçadoras não estão no estímulo em si, mas sim nos efeitos deste 

sobre o comportamento‖. 

Portanto o comportamento operante é baseado num reforço e controlado por 

suas consequências. Alguns destes reforçadores secundários, quando 

emparelhados com muitos outros, tornam-se reforçadores generalizados. São úteis 

por não lhe importar a condição momentânea do organismo, como por exemplo: a 

atenção, o dinheiro e a aprovação social. 

 

2.4 O FEEDBACK COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 

 

Como diz Daniel de Sousa em seu artigo ―A IMPORTÂNCIA DO FEEDBACK 

NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADO NAS 

ORGANIZAÇÕES DA ZONA DA MATA MINEIRA‖, que é direito dos colaboradores 

de qualquer ação receber o feedback no processo de avaliação de desempenho. 

Nesse artigo ele analisa a importância da entrevista devolutiva nos processos de 

avaliação de desempenho realizados em um certo número de organizações. 

O processo de feedback existe nas organizações para evidenciar aos 

colaboradores que o desempenho da organização está diretamente relacionado ao 

desempenho individual de cada colaborador. Para deixar mais claro vamos imaginar 

a aplicação desse conceito em uma escola. A escola seria a organização e seus 

líderes o núcleo gestor, ou seja, coordenação e diretoria. Os colaboradores do 

processo seriam o corpo de funcionários; como vigias, porteiros, serventes, 



 
32 

 
 

faxineiras, secretária etc.; o corpo docente; o corpo discente e o corpo de pais. 

Então deveria haver um canal de comunicação entre a gestão e cada classe de 

colaboradores para transmitir a avaliação de desempenho do órgão como um todo e 

também evidenciar que esse desempenho é diretamente afetado pelas ações de 

cada classe.  

À medida que as metas e resultados são alcançados, se faz necessário a 

existência de um mecanismo,cujo objetivo seja medir a parcela de contribuição de 

cada colaborador e/ou grupo para a obtenção desses resultados. Nas escolas 

profissionais existe um projeto que tem como finalidade aproximar o corpo de pais 

do corpo docente e da gestão, o ―Projeto Diretor de Turma‖. Um determinado 

professor que dá aulas em uma determinada turma tem uma carga horária para 

recepcionar os pais dessa turma e ser um elo entre as quatro partes, gestão, corpo 

docente, corpo discente e o corpo de pais, funcionando como uma verdadeira ponte 

de feedback de cada grupo obviamente visando o aprendizado dos alunos.  

Ainda no tocante à gestão de empresas, se constatando a existência de uma 

participação positiva e efetiva no processo por parte do colaborador, o mesmo 

deverá ser beneficiado com progressões na carreira e/ou aumentos salariais de 

caráter compensatório. Isso nos faz pensar qual a melhor forma avaliar o rendimento 

do aluno. No nosso sistema educacional e sociocultural valoriza-se a famigerada 

―nota‖ do sistema de avaliações internas das escolas. Sistema esse de avaliação 

imposto pela hierarquia educacional brasileira. Embora não possamos modificar 

imediatamente esse sistema podemos criar uma forma de avaliação que se 

alieàforma já existente de avaliação.  

A avaliação que propomos neste trabalho é uma estratégia que já é bem 

comum, a bonificação. Muitas vezes essa estratégia é usada para estimar a 

participação em sala, quando se dá pontos por participação, até mesmo por 

frequência, quando se dá pontos pelo aluno estar presente, e até mesmo por 

silêncio.  

Porém, na aprendizagem cooperativa trabalhamos com metas coletivas, 

individuais e cooperativas. Nada mais justo para o aluno que ele seja avaliado e 

bonificado pelas metas alcançadas e é também uma forma de o beneficiar pela sua 

colaboração no processo.  
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O processo de avaliação de desempenho realizado pelas instituições de 

ensino é geralmente feito ao final de cada grande ciclo, ou seja, o ano são divididos 

em 4 bimestres letivos, ao fim de cada bimestre se faz uma avaliação escrita (prova) 

com o intuito de medir o conhecimento adquirido pelo aluno, o único feedback dado 

ao aluno é a nota dessa avaliação. 

Propomos nesse trabalho uma forma de avaliarmos diariamente o 

aprendizado do aluno. Porém são muitas variáveis que podem influenciar o 

aprendizado de um aluno. Tentaremos trabalhar uma maneira de avaliar 

rendimentos acadêmicos conseguidos em grupo, individualmente e propomos um 

modelo de avaliação do nível de cooperação de um aluno em uma aula. 

Devido à cultura de mensurar o desempenho dos colabores na instituição, as 

organizações tendem a aprimorar o processo de recrutamento e seleção dos 

indivíduos. Tal aprimoramento visa atrair e capacitar pessoas que sejam mais 

flexíveis às práticas de avaliação de desempenho. Mas essa prática não é possível 

em um ambiente escolar, afinal cada vez mais as instituições educacionais se 

propõem a ser inclusivas. A solução para esse problema é a capacitação e formação 

continuada dos colaboradores para que sejam hábeis para praticar e receber 

feedback. 

A EEEP Alan Pinho Tabosa tem dispensado extrema preocupação com estes 

assuntos, dessa forma a prática de feedback tornou-se uma importante prática do 

planejamento escolar, a fim de estimular o alcance dos resultados através de 

práticas compensatórias. Outro ponto importantíssimo é que a escola através dos 

resultados da avaliação diária de um aluno poderá promover o desenvolvimento 

acadêmico-social do mesmo, treinando-o e capacitando-o, caso tenha sido 

constatado uma insuficiência nos rendimentos na avaliação de desempenho. Nesse 

sentido, foram criados índices avaliativos para diminuir a subjetividade nas 

avaliações, principalmente no aspecto interrelacional. 

Uma avaliação gera expectativa e ansiedade no avaliado. A devolutiva é o 

momento de apresentar os resultados ao avaliado e da utilização do ―feedback para 

resultados‖, discutindo questões específicas de interesse da empresa e do 

colaborador para atingir as metas organizacionais e, porque não, os pessoais 

(LEME, 2007). 
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Por isso o feedback exerce um papel de extrema importante na gestão de 

empresas e, porque não afirmar, de uma escola também. Sendo capaz de garantir o 

desenvolvimento contínuo do colaborador na rotina operacional. 

Empresas de grande porte vivem mudanças organizacionais constantes, 

estas mudanças devem garantir vantagens competitivas diante das empresas de 

mesma segmentação e o consumidor ganhar na qualidade do serviço prestado. Já 

em uma escola o objetivo não é competir com outra escola, mas garantir a qualidade 

da formação de seus alunos. Partimos do pressuposto de que o desempenho de 

uma organização é diretamente influenciado pelas competências técnicas de seus 

colaboradores. Em uma escola, as vantagens vêm da constante adaptação das 

metodologias e técnicas de ensino, sempre se preocupando em atender as 

necessidades de aprendizagem da maioria dos alunos. Dessa forma a organização 

deve ponderar que o colaborador, mesmo estando em processo de avaliação de seu 

desempenho, deverá evidenciar suas motivações percepções e expectativas. 

As preocupações de gerenciar, projetar, construir e operar,levou as empresas 

a criarem um setor para gerir as pessoas da melhor maneira possível objetivando o 

cumprimento das metas. Ou seja, administrar, estimular os alunos para que atinjam 

metas de aprendizado, é uma das incumbências de um professor. 

Em um modelo de gestão de pessoas se deve ter uma ideia clara de um 

conjunto pressupostos políticos, de práticas, padrões deatitudese instrumentais 

empregados em uma empresa para interferir no comportamento humano e 

direcioná-los no ambiente de trabalho. Porém, em uma escola isso é mais difícil, 

pois não temos uma unidade no pensamento dos colaboradores. Por exemplo, um 

aluno nem sempre tem o mesmo interesse que o professor, que por sua vez nem 

sempre está de acordo com a coordenação. Logo, essa unidade de pensamento é 

algo árduo de se conseguir em uma escola. Do ponto de vista empresarial, tais 

iniciativas são vindas de diferentes instâncias organizacionais e se mesclando com 

estratégias dos próprios funcionários. Por isso hoje se luta tanto em formações de 

professores e que as escolas devam ser democráticas e participativas, para o 

desenvolvimento de uma gestão que atenda as reais necessidades de aprendizado 

e formação de um cidadão. (FISCHER, 1988, p. 20) 

A gestão de competências é uma prática de gestão que visa aumentar o 

desempenho global da corporação, através do incremento do desempenho individual 
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de seus empregados. Para tanto, busca-se a identificação de fatores que levam os 

indivíduos a se diferenciarem quanto ao produto de seu trabalho, resultados, 

outputsou de fatores relativos à formação pessoal, qualificação, inputs (CONDE, 

2001, p. 63). 

A gestão de competências promove um nivelamento do desenvolvimento do 

planejamento estratégico empresarial, pois através do sistema de avaliação a 

organização é capaz de acompanhar os resultados individuais e coletivos dos 

colaboradores, sem esse sistema de avaliação, tornar-se-ia impossível a realização 

desse acompanhamento (DANIEL, 2012, p.6). 

Para Leme (2007) ―feedback significa, apenas, INFORMAÇÃO‖. 

O processo de avaliação de desempenho se encerra no momento em que o 

gestor evidencia ao colaborador informações sobre seu desempenho na 

organização, para que posterior sejam propostas melhorias do indivíduo, caso 

houver e/ou promover estratégias de treinamento e capacitação profissional 

objetivando assim a concretização da inserção do indivíduo nas práticas 

organizacionais. 

Assim deve ser o feedback entre os interlocutores. O gestor deve transmitir 

uma informação precisa e cabe ao colaborador que receber a informação 

compreender que esta tem por objetivo que ele atinja os objetivos organizacionais, 

interpretá-las e agir (LEME, 2007). 

 

2.5 ÍNDICES UTILIZADOS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONAL 

ALAN PINHO TABOSA 

 

Aqui falaremos sobre os índices desenvolvidos na escola desde a forma que 

são calculados até a sua leitura. 

 

2.5.1 IDACI4 O PRECURSOR 

 

IDACIN a ideia precursora de Ubiratan Araújo. 

Considerando as características metodológicas da EEEP Alan Pinho Tabosa, 

a gestão considerou importante desenvolver uma abordagem sistemática de 

avaliação de desempenho acadêmico, juntamente com o nível do potencial de 
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contribuição interação promotora de cada um dos estudantes. Aliado a estratégias 

que valorizem ambas as faces do aprendizado escolar (cognitivo e o inter-

relacional), evidenciando a evolução da turma e de cada indivíduo. Logo, o feedback 

é o principal meio de estímulo ao estudante tratado na dissertação de mestrado do 

professor Ubiratan de Araújo Cunha (2014) sob a orientação do prof. Manoel 

Andrade Neto. 

Infelizmente não foram encontrados, na literatura acadêmica, instrumentos 

e/ou indicadores avaliativos que correlacionassem simultaneamente essas duas 

faces do discente. A ideia motivadora era a de criar um índice que pudesse ao 

menos indicar o nível de desempenho acadêmico (o cognitivo) e competências e 

habilidades sociais voltadas ao trabalho cooperativo (o inter-relacional). O que 

viabiliza,tanto o próprio sucesso cognitivo do estudante, como o de seus parceiros 

de estudos. 

O principal objetivo do trabalho do prof. Ubiratan era criar uma maneira de 

avaliara interação discente com a aprendizagem,em função dos conteúdos 

escolares. O que dava a oportunidade de monitorar a evolução temporal relativa ao 

desempenho tanto acadêmico, quanto cooperativo dos estudantes. Criando uma 

padronização para os feedbacks aos estudantes acerca de seus progressos, como 

elemento motivador para a melhoria de seus desempenhos acadêmico e 

cooperativo.  

Para fundamentar seu trabalho, o prof. Ubiratan Araújo realizou uma análise 

comparativa entre o rendimento acadêmico e a interação dos alunos em sala, em 

quatro turmas da escola. Outro intuito do trabalho também foi avaliar o 

protagonismo, a autonomia e a motivação dos estudantes nas células de estudo. 

Então, em meio as essas necessidades e com o propósito de se nortear pelos 

objetivos já citados, surge o Índice de Desempenho Acadêmico Cooperativo 

Individual (IDACI), que serviu de base para o desenvolvimento do Índice de 

Desempenho Acadêmico Cooperativo da Turma (IDACT). 

 

IDACIN como se calcula? 

Em geral, ao final da aula os estudantes participam de uma avaliação 

individual de aprendizagem sobre o conteúdo estudado. Em uma reunião geral na 

Escola, em julho de 2015, com gestores e professores, foi escolhido um padrão de 
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número de questões, no qual as provas seriam compostas por 5 (cinco) questões do 

tipo múltipla escolha acerca do conteúdo trabalhado. Dessas 5 (cinco) questões, o 

ponto de corte pré-estabelecido para o alcance da meta individual é acertar, no 

mínimo, 3 (três) questões. Isso se fez necessário, pois em 2014 cada professor 

poderia fazer uma avaliação individual com a quantidade e o tipo de questões que 

quisesse. Com o Ubiratan Araújo se deu o primeiro passo para essa padronização, 

pois ele utilizava sete questões nas avaliações individuais nas turmas onde 

desenvolveu sua pesquisa. Outra questão que também vale salientar é que não 

existia um padrão para meta individual e o Ubiratan Araújo também iniciou esse 

processo.  

No índice IDACIN, o expoente ―N‖ caracteriza a quantidade de aulas com 

aplicação da meta coletiva e avaliação individual aplicadas, por exemplo: IDACI2 (em 

duas aulas), IDACI4 (em quatro aulas), IDACI10 (em dez aulas) até IDACIN (em 

―N‖aulas). 

O IDACI4 é composto por três algarismos (exemplos 111; 222; 223; 022 etc.). 

Aqueles relativos à unidade é um número que corresponde ao nível de desempenho 

acadêmico do estudante. Esse número é obtido pelo somatório do número de 

questões acertadas por ele durante nas quatro avaliações individuais se dividindo 

pelo número total de questões, multiplicando por 4 e aproximando o número de um 

valor inteiro. Assim, os valores numéricos que correspondem ao desempenho 

acadêmico são representados pelos números inteiros de 0 a 4. De forma análoga, se 

calcula a dezena que corresponde ao nível de desempenho coletivo, mas agora em 

relação às atividades coletivas do período. Já o algarismo que corresponde à 

centena representa o desempenho cooperativo do mesmo estudante e é 

dependente do alcance da meta coletiva que é associada à atividade coletiva e 

alcance da meta individual. Ou seja, ambas as metas devem ser alcançadas. Os 

valores numéricos que correspondem ao desempenho cooperativo são 

representados pelos números inteiros de 0, 1, 2, 3 e 4 (em quatro aulas, a Célula 

pode atingir de 0 a 4 metas cooperativas).  

 

2.5.2 IDACI4mod UMA NOVA ESTRATÉGIA DE QUANTIZAÇÂO 

 

IDACINmod surgimento. 
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Neste capitulo, procederemos à descrição do trabalho de mestrado do 

Francisco Milton de Sousa (2015), sob a orientação do prof. Manoel Andrade.  

Afim de diminuir a carga de tempo e energia investido para um professor sem 

nenhuma ferramenta que produzisse o IDACI4 do Ubiratan Araújo. Imagine quanto 

material precisa se corrigir para se produzir, por exemplo, em cada turma temos 15 

células de 3 alunos, logo um professor que ensina nas 12 turmas teria 180 

atividades coletivas, sendo que para cada aluno haveria uma avaliação individual 

também para corrigir, ou seja, 540 avaliações para corrigir. Enfim, 720 materiais para 

serem corrigidos em uma semana. Como temos quatroencontros, corresponderiam a 

2.880 materiais a serem corrigidos para gerar o primeiro IDACI4 de uma disciplina 

para as turmas da EEEP Alan Pinho Tabosa.  

Como a ideia é que esse índice fosse utilizado por outras escolas, então 

reduzir essa carga de trabalho se torna importante. Então, qual é a estratégia? 

Simples deixar de corrigir um dos materiais ou a avaliação individual ou a atividade 

coletiva. O escolhido foi a meta coletiva, pois se desenvolveu uma maneira de 

analisar a cooperação através apenas das avaliações individuas. Ou seja, 45 

avaliações por turma, logo, em 12 turmas e 4 encontros termos 2.160, reduzindo em 

25% o trabalho do professor. 

O índice é composto por duas partes o coeficiente cooperativo (centena) e 

coeficiente cognitivo (dezena e unidade). A centena é a Quantidade de Vezes em 

que o Grupo Alcançou a Meta Individual (QVGAMI) em 4 encontros.Esse número 

varia de 0 a 4. Já a dezena e a unidade são o somatório do número de questões 

acertadas nas aulas. Como foi acordado na escola, as avaliações possuem 5 

questões, de modo que esse número de Questões Alcançadas (QA) pode variar de 

0 a 20. 

 

2.5.3 IDACD O ÍNDICE PROPOSTO PELOS DESENVOLVEDORES DO SISTEMA 

 

Elaboração do Índice de Desempenho Acadêmico Cooperativo Diário (IDACD) 

 

O Índice de Desempenho Acadêmico Cooperativo Diário (IDACD) é um índice 

educacional com objetivo de inferir sobre o rendimento acadêmico e cooperativo do 

aluno aula a aula. Esse índice é baseado no IDACIN. 
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 Porém, é um fato não podermos utilizar o IDACIN para uma aula, pois ele se 

torna impreciso, ou seja, não atingesua finalidade de avaliar o desempenho 

acadêmico e cooperativo numa aula.  

 Para contornar esse problema, criamos um outro índice o IDACD. A ideia 

básica é a mesma do IDACIN, ele é um número composto por 3 dígitos. Para fins 

didáticos abordaremos um digito por vez. 

 

2.5.3.1O dígito da UNIDADE: Indicador do Nível de Desempenho Coletivo da 

Aula (NDCA) 

 

Essa classificação apresenta uma hierarquização em cinco números de Nível 

de Desempenho Coletivo da Aula (NDCA): 0, 1, 2, 3 e 4; organizados na Tabela 1. 

Tabela 1: Correlação entre Nível de Desempenho Coletivo da Aula (NDCA)e o 

Rendimento de Percentual da Atividade Coletiva (RPAC). 

Nível de Desempenho 

Coletivo da Aula (NDCA) 
Legenda conceitual 

Rendimento de 

Percentual da Atividade 

Coletiva (RPAC) 

4 (Muito forte) 75% < 𝑥 ≤ 100% 

3 (Forte) 50% < 𝑥 ≤ 75% 

2 (Moderado) 25% < 𝑥 ≤ 50% 

1 (Fraco) 0,0% < 𝑥 ≤ 25% 

0 (Muito fraco) 𝑥 = 0,0% 

RPAC = Rendimento de Percentual da Atividade Coletiva; 

NDCA = Nível de Desempenho Coletivo da Aula. 

Fonte: Próprio Autor. 

Portanto, o Nível de Desempenho Coletivo da Aula (NDCA) responde à 

pergunta básica: Qual é o rendimento da Atividade Coletiva do grupo ao qual o 

estudante em questão está participando nessa aula? 

Ao responder essa pergunta, o indicador expõe com clareza o compromisso 

do grupo nesta aula, analisando o nível coletivo alcançado. E que está relacionada 

ao percentual de acertos na atividade coletiva: 

 



 
40 

 
 

RPAC =
NAAC

NTIAC
𝑥 100 

Em que: 

RPAC: Rendimento de Percentual da Atividade Coletiva; 

NAAC: Número de Acertos na Atividade Coletiva; 

NTIAC: Número Total de Itens na Atividade Coletiva. 

 

2.5.3.2 O dígito da DEZENA: Indicador do Nível de Desempenho Individual da 

Aula (NDIA) 

 

Essa classificação apresenta uma hierarquização em cinco números de Nível 

de Desempenho Individual da Aula (NDIA): 0, 1, 2, 3 e 4; organizados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Correlação ente o Nível de Desempenho Individual da Aula (NDIA) e o 

Rendimento Percentual da Avaliação Individual (RPAI). 

Nível de Desempenho 

Individual da Aula (NDIA) 
Legenda conceitual 

Rendimento Percentual 

da Avaliação Individual 

(RPAI) 

4  (Muito forte) 75% < 𝑥 ≤ 100% 

3  (Forte) 50% < 𝑥 ≤ 75% 

2  (Moderado) 25% < 𝑥 ≤ 50% 

1 (Fraco) 0,0% < 𝑥 ≤ 25% 

0  (Muito fraco) 𝑥 = 0,0% 

RPAI = Rendimento Percentual da Avaliação Individual. 

NDI = Nível de Desempenho Individual da Aula 

Fonte: do autor. 

Então, o Nível de Desempenho Individual da Aula (NDIA) responde à 

pergunta básica: Qual é o rendimento que o aluno obteve nessa aula? 

Ao responder essa pergunta, o indicador expõe com clareza o rendimento do 

estudante nessa aula indicado pelo Rendimento de Percentual da Avaliações 

Individuais (RPAI), uma vez que: 

RQAI =
NAAI

NTIAI
𝑥 100 
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Onde: 

RPAI: Rendimento Percentual de Avaliação Individual; 

NAAI: Número de Acertos na Avaliação Individual; 

NTIAI: Número Total de Itens na Avaliação Individual. 

 

2.5.3.3 O dígito da CENTENA: Indicador do Nível de Desempenho Cooperativo 

da Aula (NDCoopA) 

 

Com o intuito de ajudar o professor e facilitar os processos avaliativos visando 

a interação diária foi idealizado o Indicador do Nível de Desempenho Cooperativo da 

Aula (NDCoopA) que é voltado para caracterizar quão cooperativo o grupo foi 

durante a aula. 

Dessa maneira, utiliza-se o Rendimento de Percentual da Atividade Coletiva 

(RPAC) e o Rendimento Percentual da Avaliação Individual (RPAI), com o objetivo 

de ter um indicador de quanto o grupo trabalhou a Interação Promotora, ou seja, 

índice tem a função de indicar aos professores o nível de empenho do aluno em 

fazer seus companheiros compreenderem o assunto abordado na aula. Como feito 

nos outros dígitos, o Nível de Desempenho Cooperativo da Aula (NDCoopA) é uma 

classificação em cima de um rendimento, que nesse caso é o Rendimento 

Percentual Cooperativo (RCoop). O NDCoopA é dividido em 5 classes; 0, 1, 2, 3 e 4; 

organizados na Tabela 3. 

Tabela 3: Correlação entre Nível de Desempenho Cooperativo da Aula (NDCoop) e 
o Rendimento Percentual Cooperativo (RPCoop). 

Nível de Desempenho 

Cooperativo da Aula 

(NDCoopA) 

Legenda conceitual 
Rendimento Percentual 

Cooperativo (RPCoop) 

4  (Muito forte) 75% < 𝑥 ≤ 100% 

3  (Forte) 50% < 𝑥 ≤ 75% 

2  (Moderado) 25% < 𝑥 ≤ 50% 

1 (Fraco) 0,0% < 𝑥 ≤ 25% 

0  (Muito fraco) 𝑥 ≤ 0,0% 

RPCoop = Rendimento Percentual Cooperativo. 
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NDCoopA = Nível de Desempenho Cooperativo da Aula. 

Fonte: do autor. 

 

Portanto, o Nível de Desempenho Cooperativo da Aula (NDCoopA) responde 

à pergunta básica: O quanto cada estudante contribuiu para o sucesso do grupo? 

 Ao responder essa pergunta, o indicador expõe com clareza o nível de 

aprendizagem do estudante relacionado ao compromisso dele com o sucesso do 

trabalho coletivo (atividade coletiva) durante a aula, fato esse proporcionado por 

estar relacionado ao Rendimento Percentual Cooperativo, uma vez que 

𝐼𝐼𝑃𝐴𝐼 = RPAI−   MRPAIG+ − MRPAIG− 
2 1/2 

Onde, 

IIPAI: Índice de Interação Promotora na Avaliação Individual; 

RPAI: Rendimento Percentual da Avaliação Individual; 

MRPAIG+: Maior Rendimento Percentual das Avaliações Individuais do 

Grupo; 

MRPAIG-: Menor Rendimento Percentual das Avaliações Individuais do 

Grupo. 

  

Para deixar mais claro Interação Promotora, são alunos interagindo e 

promovendo o desenvolvimento dos outros. Assim, podemos avaliar pela distância 

do rendimento individual do maior (o aluno que teve destaque positivo avaliação 

individual) para o de menor (o aluno que teve o menor rendimento avaliação 

individual do grupo). O fato de que para o cálculo do IIPAI o RPAI do aluno é 

subtraído da distância entre os extremos do grupo dá uma ideia de quanto o 

indivíduo contribui para o grupo. 

 Agora, a questão é como inferir o nível de participação do aluno na atividade 

coletiva. No trabalho do Ubiratan Araújo isso é feito pela centena que é nada mais 

além de uma interseção do número de vezes que o aluno alcança a meta coletiva e 

a meta individual. Então,a finalidade desse novo índice (NDCoopA) é transpor essa 

ideia de avaliação a uma frequência de uma aula.  

 Antes de chegarmos ao modelo final, tivemos que fazer umas mudanças 

drásticas. Várias ideias diferentes foram testadas, mas o principal obstáculo que 

vimos foi a necessidade de avaliar o conhecimento individual antes da atividade 
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coletiva, para vermos qual o crescimento no aprendizado proporcionado pela 

atividade coletiva.  

 Outro problema é a impossibilidade de se confiar só nesse dado, já que há 

fatores externos que influenciam na aprendizagem, por exemplo a própria ajuda do 

professor. Então de forma empírica montamos uma equação condicional de tal 

forma que tivéssemos como avaliar a cooperação através da interação promotora, 

seguindo a seguinte ideia: Se todos os alunos têm um determinado nível e a 

atividade coletiva tivesse esse mesmo nível, esse seria o nível de cooperação do 

grupo. Pensando nisso testamos várias maneiras de calcular, a que melhor se 

encaixou com aproposta foi essa:  

𝑅𝑃𝐶𝑜𝑜𝑝

= 𝑆𝐸

 

 
 
 100 +

 𝐼𝐼𝑃𝐴𝐼 − 100 + 3 RPAC− 100  

4
 >  100 +

 3 𝐼𝐼𝑃𝐴𝐼 − 100 + RPAC− 100 

4
 ; 

 100 +
 3 𝐼𝐼𝑃𝐴𝐼 − 100 + RPAC− 100 

4
 ;   100 +

 𝐼𝐼𝑃𝐴𝐼 − 100 + 3(RPAC− 100) 

4
 

 

 
 

 

Onde: 

RPAC: Rendimento de Percentual da Atividade Coletiva; 

RPCoop: Rendimento Cooperativo. 

OBS.: A Sintaxe aqui usada para o RPCoop é mesma usada pelo EXCEL 2010, 

onde: 

= 𝑆𝐸 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒_𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜; [𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑠𝑒_𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜]; [𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑠𝑒_𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜]  

 

2.5.3.4 Composição do Índice de Desempenho Acadêmico Cooperativo Diário 

(IDACD)  

O IDACD é representado de forma numérica, constituído por três dígitos 

por meio da combinação dos indicadores expostos nos itens 2.5.3.1 a 2.5.3.3, 

sendo: 

1. o primeiro constituído pelo NDCoopA; 

2. o segundo formado pelo NDIA; 

3. e o terceiro composto pelo NDCA. 

Destaque-se que o IDACD só pode ser aplicado em uma aula. 

Possibilitando, assim, dimensionar o rendimento acadêmico do estudante em função 

do rendimento na atividade coletiva.Por consequência o IDACD considera, inclusive, 
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a frequência do estudante em sala de aula, uma vez que a ausência dele 

corresponde a não realização da meta coletiva e da avaliação individual. Logo, se o 

estudante apresentar falta o valor máximo alcançado no NDCoopA, no NDCA e no 

NDIA será 0. 

Para melhor compreensão da aplicação do IDACD utilizaremos como 

ilustração a situação hipotética do estudante (A1) que está fazendo parte de um 

grupo com mais dois estudantes (A2 e A3) que durante a prática pedagógica de uma 

aula com aplicação de meta coletiva e avaliação individual. O suposto estudante A1 

alcançou em grupo um rendimento 7 acertos de uma atividade coletivas de 9 itens, 

ou questões, assim atribui-se algarismo 3 ao terceiro dígito do IDACD, o qual indica 

o NDCA forte (66,66%), sendo: 

 

 Primeiro dígito 

(NDCoopA) 

Segundo dígito 

(NDIA) 

Terceiro dígito 

(NDCA) 

IDACD =   3 

 

Além disso, supondo-se que o mesmo estudante (A1) acertou em apenas 

2 itens, ou questões, da mesma aula, sendo que são aplicados avaliação individual 

de 5 itens, ou questões, a cada. Por consequência, atribui-se algarismo 2 ao 

segundo dígito do IDACD, o qual indica o NDIA moderado (40%), sendo: 

 

 Primeiro dígito 

(NDCoopA) 

Segundo dígito 

(NDIA) 

Terceiro dígito 

(NDCA) 

IDACD =  2 3 

 

Ademais, supondo que o A2 tenha acertado 3 dos 5 itens da avaliação 

individual ficando com NDIA forte (60%) e o A3 tenha acertado 4 e ficando com 

NDIA muito forte (80%).  

𝐼𝐼𝑃𝐴𝐼 = RPAI−   MRPAIG+ − MRPAIG− 
2 1/2 

Onde: 

RPAI = 40% 

MRPAIG+ = 80%. 

MRPAIG- = 40%. 
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𝐼𝐼𝑃𝐴𝐼 = 40% −   80% − 40% 2 1/2 = 0% 

𝑅𝑃𝐶𝑜𝑜𝑝

= 𝑆𝐸

 

 
 
 100 +

 𝐼𝐼𝑃𝐴𝐼 − 100 + 3 RPAC− 100  

4
 >  100 +

 3 𝐼𝐼𝑃𝐴𝐼 − 100 + RPAC− 100 

4
 ; 

 100 +
 3 𝐼𝐼𝑃𝐴𝐼 − 100 + RPAC− 100 

4
 ;   100 +

 𝐼𝐼𝑃𝐴𝐼 − 100 + 3(RPAC− 100) 

4
 

 

 
 

 

Onde: 

IIPAI = 0% 

RPAC = 67% 

𝑅𝑃𝐶𝑜𝑜𝑝

= 𝑆𝐸

 

 
 
 100 +

 0 − 100 + 3 67 − 100  

4
 >  100 +

 3 0 − 100 + 67 − 100 

4
 ;

 100 +
 3 0 − 100 + 67 − 100 

4
 ;   100 +

 0 − 100 + 3(67 − 100) 

4
 
 

 
 

 

𝑅𝑃𝐶𝑜𝑜𝑝 = 𝑆𝐸 50,25 > 16,75; 16,75;  50,25 = 16,75 

 

Por consequência, atribui-se algarismo 1 ao primeiro dígito do IDACD, o qual indica 

o NDCoopA fraco (16,75%), assim: 

 

 Primeiro dígito 

(NDCoopA)  

Segundo dígito 

(NDIA) 

Terceiro dígito 

(NDCA) 

IDACD = 1 2 3 

 

Então, o estudante hipotético A1 apresenta IDACD = 123, lê-se IDACD: 

um – dois – três. O que corresponde a 16,75% de Rendimento Percentual 

Cooperativo (RPCoop), 40% de Rendimento Percentual da Avaliação Individual 

(RPAI) e 66,66% de Rendimento de Percentual da Atividade Coletiva (RPAC), 

portanto, esse estudante nessa aula apresentou fraco desempenho acadêmico 

relacionado à cooperação (RPCoop = 16,75%). 

No Apêndice A, apresentamos uma análise dos IDACD possíveis. 

 

2.5.4 COMPARATIVO QUALITATIVO ENTRE IDACI4 E IDACD 
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A pergunta agora é: Se é possível transformar o IDACD no IDACIn? 

Listaremos agora as diferenças entre os dois índices IDACD, proposto neste 

trabalho, IDACI4, proposto na dissertação do professor Ubiratan: 

1. O IDACD é diário enquanto o IDACIN não. 

2. O IDACD leva em conta o rendimento individual dos demais alunos do grupo 

(da Avalição Individual) em quanto o IDACIN leva em consideração apenas 

metas alcançadas. 

3. O cálculo do IDACD é mais elaborado e trabalhoso do que o cálculo do 

IDACIN. 

Listaremos aqui algumas das semelhanças entre os índices: 

1. A finalidade desses índices é eminentemente prática: proporcionar aos 

pesquisadores uma maneira ágil e funcional de agregar esses dados, 

permitindo, primordialmente, sistematizar as informações. 

2. O principal objetivo desses índices é o dimensionamento do rendimento 

acadêmico e cooperativo do aluno. 

3. Em ambos está intrínseca a ideia de mensurar a cooperação através a 

Interação Promotora. 

Mas então porque então usar o IDACD ao invés do IDACIN? A resposta é 

simples quando se cria um índice de avaliação acadêmica se vislumbra uma 

intervenção ou por parte do corpo docente (reavaliação de metodologias, de 

cronogramas, de conteúdo programáticos, de projeto, etc.) ou do corpo discente 

(reavaliação da dedicação dada a uma determina disciplina, por exemplo). 

Enfim, o fato é que o IDACIN demanda um intervalo de tempo para 

intervenção, o tempo próprio da produção (de 4 encontros no mínimo). O que se 

torna um problema tendo em vista que muitas disciplinas têm apenas um encontro 

semanal. Ou seja, para tais disciplinas seria necessário um mês para a primeira 

avaliação do IDACIN. Um a aluno com problema de aprendizagem só seria 

identificado com 8 ou mais encontros já esse diagnóstico ira ser feito por 

comparação IDACIN com o anterior vendo assim se ele não evoluiu ou se estagnou 

em um nível baixo. O IDACD é um índice com os mesmos objetivos e layout, porém 

com o tempo limite, de intervenção, mais curto. 
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Aqui iremos propor que uma abordagem para o cálculo do IDACD tendo 

como base o IDACI4. Lembremos que ambos os índices cada algarismo está 

associado a um tipo de avaliação:  

 A centena avalia a o nível de cooperação.  

 A dezena avalia o rendimento da atividade coletiva.  

 A unidade avalia o rendimento da atividade coletivas.  

Então, não podemos simplesmente fazer uma média dos IDACDs de um 

determinado período, já que essas informações se perderiam e o número gerado 

não teria o sentido desejado, ou seja, ele não seria o IDACI4. Porém se fizemos a 

média de cada algarismo individualmente, ou seja, a média das centenas, dezenas e 

unidades individualmente não perderíamos as Informações. 
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3 METODOLOGIA 

 

Aqui falaremos sobre o surgimento do SIGE SCHOLA passando por todas as 

versões até a atual usada na escola. Todas as estratégias de implementação. E 

responder a seguinte pergunta: 

 O SIGE SCHOLA está adequado à realidade dos professores da EEEP Alan 

Pinho Tabosa? 

 Se o SIGE SCHOLA poderia ser usado como uma ferramenta de 

implementação da Aprendizagem Cooperativa? 

 O que poderia ser modificado para facilitar a utilização pelos professores? 

 

3.1 HISTÓRIA DO SIGE SCHOLA 

 

Tudo começa em 2014 com a minha primeira experiência como professor de 

uma escola estadual, na EEEP ALAN PINHO TABOSA, me deparei com uma 

quantidade exagerada de burocracia. O maior símbolo dessa problemática foi o 

diário, documento no qual se registra as infrequências dos alunos, as aulas e seus 

respectivos conteúdos. Para mim a principal problemática se dava por ter uma 

limitação cognitiva desde infância chamada disgrafia, em inglês Dysgraphia. Esta 

desordem neurológica afeta aproximadamente 10% da população. A disgrafia é 

caracterizada pela incapacidade de escrever corretamente. Poderia ser descrito 

como uma dificuldade extrema com habilidades motoras finas. E toda a 

documentação e principalmente o diário era exigido pela CREDE 2, que fosse feito a 

mão. O que se tornou uma tarefa árdua, demorada e que fatalmente culminaria em 

fracasso. Chegando ao cúmulo de um dos diários ser refeito 10 vezes, sem êxito. 

Mas por último foi permitido o diário ser produzido digitalmente e impresso para 

assinatura e registro. 

Graças ao trabalho árduo de uma professora de Biologia, Joyce Campelo 

tínhamos uma versão em EXCEL do diário. Feito de forma intuitiva e tentando 

reproduzir uma similaridade estética com o original. Ao mesmo tempo se discutia na 

escola sobre uma pesquisa que vinha sendo feita pelo professor Ubiratan. Muitos se 

mostraram resistentes a implantação do índice, por ele desenvolvido, o IDACIN, pela 

carga de trabalho extra que causaria.  
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No início de 2015 me vi com uma grande vontade de utilizar o IDACIN, mas 

por outro lado com o medo de não conseguir dar conta. Então vi um colega meu, 

Airton de Moura Ferreira, na época bolsista e agora professor de Matemática da 

escola, montar uma planilha para calcular o IDACIN.  

Porém, percebi que ao tabular as informações para o cálculo do índice, tinha 

como observar as infrequências. Então fizemos uma conexão entre as planilhas que 

calculavam o IDACIN, e as pilhas EXCEL referentes aos diários. Muitos professores 

vendo nossa iniciativa, tiveram interesse em montar suas próprias planilhas, porém, 

ou não tinham conhecimento para tal, ou não disponham de tempo. Ainda no 

primeiro bimestre foi pedido para mostrarmos gráficos e tabelas para dar o feedback 

visual aos alunos de suas evoluções. O que fez com que muitos professores se 

desesperarem, por não ter como fazer isso. Porém, eu e o Airton de Moura Ferreira, 

modificamos as nossas planilhas para terem gráficos dinâmicos que iam 

modificando conforme os dados fossem sendo inseridos. E aí disponibilizarmos para 

os colegas. De repente, um número considerável dos professores começou a usar 

as planilhas. Mas observamos que em muitos dos computadores a planilha travava 

ou nem abria devido sua complexidade.  

No segundo bimestre, ainda do ano de 2015, o professor da Base Técnica 

Helder Henrique Andrade de Sousaveio para a Escola. Ele percebeu a oportunidade 

da criação de um programa, Sistema de Gestão Escolar Schola (SIGE SCHOLA), 

que fizesse tudo o que já tínhamos feito. Porém que rodasse na intranet da Escola, 

onde os professores acessariam através de qualquer browser dentro da escola. 

Concomitantemente, nós três fizemos o IDACD por sentirmos a necessidade de 

avaliar o aluno aula-a-aula. Já o professor Francisco Milton desenvolveu o 

IDACINMOD. no mesmo ano. O que tornou problemática a adequação dos professores 

a tantas mudanças ao mesmo tempo. Aí que o sistema se mostrou ainda mais útil, já 

que a diferença dos índices é a sua forma de calcular as variáveis. Então agregamos 

relatórios desses diversos índices, que vinham com o valor para cada aluno e os 

gráficos para cada índice. Tornando possível essa inimaginável adequação. 

Porém, nem tudo são rosas. A primeira versão do sistema foi desenvolvida 

em Hypertext Preprocessor, PHP, como o MariaDB como banco de dados. Muito 

ansiosos para ver em ação o que fazíamos, fomos construindo e aplicando na 

escola. Iam pedindo, a íamos fazendo. Porém muitas coisas deram dor de cabeça. A 
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escola não dispunha de uma boa rede, o que fazia o sistema cair várias vezes. 

Primeiro colocamos um botão de envio, mas por muitas vezes os professores 

estavam preenchendo e a rede caia antes de enviar. Depois tentamos fazer que a 

cada campo preenchido o sistema salvasse a informação. Dessa vez foi o banco de 

dados que tinha muitas limitações. Mudamos o banco de dados para o PostgreSQL, 

mas o problema na verdade era limitações do PHP. Outro problema era a lentidão 

para exibição das aulas e provas cadastradas. No fim do segundo bimestre, no qual 

foi implantado o sistema, chegava-se a vários minutos carregando as informações. 

Em seus estudos o Helder Henrique Andrade de Sousaconheceu uma 

linguagem de programação (Erlang) que era utilizada em meios de comunicação 

instantâneos, tinha capacidade de ser bem rápida e principalmente que pudesse ser 

gerida por poucas pessoas. O Erlang foi usado como back-end e o JavaScript como 

front-end mais rápido, gerando muitos dos relatórios que eram calculados e 

montados no navegador do usuário. Muitas melhorias foram sendo acrescentadas 

como a biblioteca, cálculos instantâneos de notas, relatórios etc. 

 

3.2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Fizemos um questionário para avaliar as funcionalidades e aspectos gerais do 

sistema. Afim de saber se realmente esse é um produto de professor para professor, 

ou seja, se ele está adequado às necessidades ou não da EEEP AlanPinho Tabosa. 

Desse modo, esta pesquisa foi realizada exclusivamente com pessoas que tiveram 

ou têm contato com o sistema desenvolvido. 

 Queríamos a colaboração de todos que usam o sistema. Mas quem usa o 

sistema? Todos usam todas as funcionalidades? 

Primeiro percebemos que a coordenação usa apenas algumas funções. Na 

secretaria outras. Biblioteca é a mais específica de todas. Fora muitos alunos que 

auxiliam professores na tabulação das informações. Ex-alunos que já contribuíram 

com a mediação professor-sistema. Então dividimos a pesquisa nesses grupos, pela 

sua função na escola: 

 Biblioteca 

 Corpo Docente 

 Corpo Discente (estudantes que auxiliam professores) 
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 Ex-Docente 

 Ex-Discente (estudantes que auxiliaram professores) 

 Gestão da Escola 

 Secretaria 

Utilizando um formulário digital da Google, pedimos que as pessoas fossem 

preenchendo por vontade própria. O link da pesquisa foi disponibilizado no grupo do 

WhatsApp e do Facebook dos professores. Já para alunos, ex-alunos e ex-

professores foi enviado o link individualmente para suas caixas de mensagem nas já 

citadas redes sociais. O questionário tinha 10 seções sendo a 1, 8, 9 e 10 iguais e 

obrigatórias para todos. Para mais informações veja o questionário no Apêndice B. 

Tínhamos de organizar de tal forma que uma pessoa de um grupo não preenchesse 

do outro grupo. Então fizemos um encadeamento do questionário.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao todo tivemos 23 respostas, entre os dias 6/6 e 10/7/2017. Período esse 

muito intenso na escola com a 4º Feira Profissional e Cultural da Alan Pinho Tabosa 

e Amostra de Teatro. Eventos que mobilizam professores e alunos. Além das provas 

bimestrais. Procederemos analisando o resultado de cada pergunta. 

Não foi elaborado gráfico para a primeira pergunta, pois se tratava da 

identificação do participante. Sendo também uma opcional. 

Gráfico 1- 2ª pergunta da seção 1. 

 

Fonte: Autor 

 

Vemos em destaque duas parcelas bastantes significativas, as de alunos 

ainda concluindo o ensino médio, e graduados. Não tivemos nenhum doutor 

respondendo ao questionário, apesar de termos professores doutores na escola. 

Indicando uma certa valorização da avaliação pelos mais jovens. 
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Gráfico 2-3ª pergunta da seção 1. 

 

Fonte: Autor 

Um pouco menos de três quartos do total de pessoas que responderam a 

essa pergunta tiveram como primeira experiência a Escola Estadual Alan Pinho 

Tabosa. O restante teve contato através do movimento precista. Fato este muito 

importante, pois mostra que quem participou, ou ainda participa do PRECE, agora 

está ligado à Escola. Eles proporcionam aos alunos da Escola a mesma 

possibilidade que tiveram de ingressar na universidade. 
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Gráfico 3- 4ª pergunta da seção 1. 

 

Fonte: Autor 

A escola dispõe apenas de uma bibliotecária, o que gerou essa participação 

tão ínfima. Da mesma forma, tivemos apenas uma contribuição de ex-alunos. Um 

fato curioso foi o número de ex-professores e de professores que participaram, 

poisse mostraram próximos, apesar danossa expectativa de que o número de 

professores fosse bem maior que o número de ex-professores. E uma leve maioria 

no número de discentes, mas já que esse são alunos que auxiliam professores isso 

não invalida nosso propósito. Acreditamos que as várias atividades acontecendo na 

Escola no período dificultaram a participação de muitos professores.  
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Gráfico 4 - 1ª pergunta da seção 2 (móduloAULAS): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Lembrando que 5 é ótimo e 1 ruim em escala inteira.Observando também que 

os gráficos em barra seguirão este modelo.Então temos uma grande satisfação dos 

usuários do sistema. Mas nem todos deram nota 5, ou seja, acham que pode 

melhorar. 

 

Gráfico 5- 2ª pergunta da seção 2 (módulo AULAS): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 
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Mostra-se uma grande satisfação dos usuários,apesar das poucas baixas 

avaliações. Talvez causados por ex-professores que não conhecem as melhorias 

feitas. Mas é normal que não tenhamos 100% da aprovação máxima.  

 

Gráfico 6- 3ª pergunta da seção 2 (módulo AULAS): Sua opinião quanto... 

 
Fonte: Autor 

Aqui temos uma maior distribuição das respostas, indicando que a geração de 

relatórios de uma aula específica não vem agradando aos usuários. 

 

Gráficos 7- 1ª pergunta da seção 3 (módulo PROVAS): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 
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Um número maior dessa vez indicou muita facilidade no ato de registrar 

prova. Fato esse que nos leva a concluir que é mais fácil que cadastrar aulas. 

 

Gráficos 8- 2ª pergunta da seção 3 (módulo PROVAS): Sua opinião quanto... 

Fonte: Autor 

 

O gerenciamento de provas é muito parecido com o de aulas. Talvez a 

insatisfação seja justamente a mesma já que esses módulos são muito parecidos. 

 

Gráfico 9- 3ª pergunta da seção 3 (módulo PROVAS): Sua opinião quanto... 
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Fonte: Autor 

 

Temos uma boa aceitação dos relatórios, porém, a gestão escolar já nos 

propôs que gerássemos estatísticas para tendências centrais dos itens em questões 

de múltipla escolha. Propuseram, também, que aliássemosos objetivos de 

aprendizagem das aulas com a quantidade de acerto nas questões; e, finalmente, 

elaborar um índice que avaliasse quantos alunos alcançaram um nível aceitável de 

competência associada a um desse objetivos. 

 A sessão a seguir é sobre o módulo de biblioteca, mas temos uma 

problemática, há apenas uma bibliotecária, logo teremos apenas a opinião dela. 

Então comentaremos apenas após o fim dessa seção. 

 A seção 4 ―BIBLIOTECA: Sua opinião quanto...‖ As perguntas feitas foram: 

1. ―...à facilidade de registrar novo aluguel?‖ 

2. ―...à facilidade de registrar um novo livro?‖ 

3. ―...à busca e acesso aos dados dos estudantes com livros alugados?‖ 

Percebemos aqui uma grande satisfação da bibliotecária como sistema, pois 

ela deu pontuação 5 para todas as perguntas. Mas gostaríamos de deixar claro que 

esse módulo não é complexo como um sistema dedicado inteiramente a essa 

função. Logo, ele não tem uma área de usuário, mas apenas uma área de gestão 

empréstimo, devolução e cadastro de livro. Uma facilidade é que devido à integração 

com o sistema,em que toda a lista de alunos está disponível, mas ainda faltam 

professores e funcionários. 
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Gráfico 10- 1ª pergunta da seção 5 (módulo RELATÓRIO): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Observamos que cerca de dois terços dos respondentes aprovaram a 

agilidade do sistema em gerar relatórios com os dados.  

Essa questão traz perguntas especificas de relatórios aliados principalmente 

relacionados ao uso dos índices, e também o cálculo de notas. Como hoje usamos 

uma estratégia do servidor enviar os dados já organizados e no navegador do 

usuário é gerado o relatório. O tempo é muito curto para gerar o relatório, a consulta 

ao servidor demora cerca de 3 a 10 segundos, mesmo com um número muito 

grande de dados falamos hoje de mais de 20 mil aulas cadastradas. Porém, devido 

às particularidades dos navegadores, deixamos de tentar fazer com que o programa 

fosse acessado de qualquer navegador. Então, priorizamos o Google Chrome e 

mais recentemente o Google Chromium que é um software de código aberto. 
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Gráfico 11- 2ª pergunta da seção 5 (módulo RELATÓRIO): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Se vê que há um certo consenso de que os relatórios são claros, ou seja, de 

fácil compreensão. Entretanto deixamos aqui uma ressalva, se faz aqui necessário o 

conhecimento dos usuários sobre os índices. No futuro temos a intenção de incluir 

um tutorial. 

 

Gráfico 12- 3ª pergunta da seção 5 (módulo RELATÓRIO): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 
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Para redução de custos reduzimos o layout, deixando-o limpo e 

principalmente gastando menos tinta na impressão. Mas a visualização do sistema é 

igual à visualização do diário comum, mas com recurso de links para ir direto à aula 

para ajustes posteriores. Tivemos a infelicidade de na versão anterior fazer com que 

os professores gerassem o diário em .pdf e depois entregar a secretária. 

 

Gráfico 13- 4ª pergunta da seção 5 (módulo RELATÓRIO): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Mais da metade dos votos nos avaliam com nível 5. E é visível que o usuário 

tenha percebido a redução do custo da produção do diárioimpresso. Ficamos muito 

felizes com esse reconhecimento. 
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Gráfico 14- 5ª pergunta da seção 5 (módulo RELATÓRIO): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

As respostas a essasquestões mostram que os usuários gostaram do 

sistema. Os números gerados nos relatórios têm possibilitado ao professor inferir 

variáveis qualitativas como capacidade de interação, habilidades sociais, motivação.  

 

Gráfico 15- 6ª pergunta da seção 5 (módulo RELATÓRIO): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 O resultado mostra que para os usuários, a percepção quantitativa é melhor 

que a qualitativa. O professor tem possibilidade de avaliar a proficiência dos alunos 
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através desses valores quantitativos, que são o somatório da quantidade de 

questões respondidas corretamente em um determinado intervalo de tempo pelo 

aluno. 

 

Gráfico 16- 1ª pergunta da seção 6 (módulo GESTÃO DO SISTEMA SCHOLA): Sua 
opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

A gestão inicialmente era feita pelos 3 desenvolvedores, o Airton de Moura 

Ferreira teve problemas pessoais e se afastou do projeto, mas ainda auxilia como 

pesquisador de métodos matemáticos. O Helder Henrique Andrade de Sousa hoje 

se tornou um empresário, mas continua contribuído com suporte, atualizações e 

incrementos no sistema. A gestão de TI e de interação com a escola continua com o 

Amaro Valentim. Às vezes demoramos para cadastrar um professor por ainda faltar 

informações. Assim esperamos as informações virem da CREDE. Analisando as 

respostas vemos um resultado satisfatório. 
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Gráfico 17- 2ª pergunta da seção 6 (módulo GESTÃO DO SISTEMA SCHOLA): Sua 
opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Mesmo problema citado anteriormente com o agravante de que, muitas vezes 

a lotação que nos foi passada estava errada. Havendo necessidade de fazer 

realocação durante o período de aulas. 

 

Gráfico 18- 3ª pergunta da seção 6 (módulo GESTÃO DO SISTEMA SCHOLA): Sua 
opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 
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As turmas de primeiro ano sempre são um problema, pois alguns alunos 

desistem nos primeiros meses, deixando a vaga para outro candidato na lista de 

espera. Este é um problema sério, cuja solução não depende apenas da Escola, 

pois a Escola não pode eliminar o antigo aluno e seus registros, como faltas e notas, 

até ele ser admitido numa outra Escola. O resultado nos dizem que os usuários do 

sistema reconhecem que o problema é mais amplo, está além da própria Escola. 

 

Gráfico 19- 1ª pergunta da seção 7 (módulo NOTAS E ÍNDICES): Sua opinião 
quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Lembrando que isso também é muito subjetivo existem níveis, propostas e 

objetivos diferentes em diferentes avaliações de vários professores. De modo que o 

resultado da pesquisa é satisfatório. 
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Gráfico 20- 2ª pergunta da seção 7 (módulo NOTAS E ÍNDICES): Sua opinião 
quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

 Aqui um destaque, muitos estão vendo que os índices são uma boa forma de 

avaliar ou ao menos de inferir a cooperação dos alunos. 

 

Gráfico 21- 3ª pergunta da seção 7 (módulo NOTAS E ÍNDICES): Sua opinião 
quanto... 

 

Fonte: Autor 
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Gráfico 22- 4ª pergunta da seção 7 (módulo NOTAS E ÍNDICES): Sua opinião 
quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Como já foi dito, as atividades são planejadas, e isso influenciam muito o 

resultado dos índices. Por exemplo, imagine um professor cujas questões da 

avaliação são tão ―simples‖ que todos os alunos acertam 5 na avaliação individual 

ou também o oposto, um professor com questões tão difíceis que ninguém consegue 

acertar. Ambos irão ter uma distribuição tão reduzida que não terão como avaliar 

nenhuma dispersão de níveis, mas uma grande generalização. Mas esses 

resultados pelo menos indicam uma certa similaridade entre os índices e o 

observado. 
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Gráfico 23- 1ª pergunta da seção 8 (módulo SUPORTE): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 24- 2ª pergunta da seção 8 (módulo SUPORTE): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 
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Gráfico 25- 3ª pergunta da seção 8 (módulo SUPORTE): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Gráficos 26- 4ª pergunta da seção 8 (módulo SUPORTE): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 
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Gráfico 27- 5ª pergunta da seção 8 (módulo SUPORTE): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Resolvemos analisar as resposta ao SUPORTE conjuntamente, pois essas 

questões são muito interligadas. Realmente hoje existem apenas duas pessoas 

tocando o projeto. Um fazendo a interface entre o desenvolvimento e o ambiente 

escolar, e o outro contribuindo com desenvolvimento propriamente dito. Os 

desenvolvedores ficaram muito felizes pelo reconhecimento feito nessa seção. Mas 

algo identificado pelos usuários preocupa, muitos bugs e, segundo eles, muito 

sérios. Um aspecto positivo foi a percepção de que os problemas são rapidamente 

corrigidos. 
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Gráfico 28- 1ª pergunta da seção 9 (módulo GERAL): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Nessa pergunta 5 indicava pouco tempo dedicado mostrando que estamos a 

caminho de uma interface intuitiva. 

 

Gráfico 29- 2ª pergunta da seção 9 (módulo GERAL): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Outro item que nos deixou muito felizes, pois desde o início a ideia era facilitar 

a vida dos professores, tornado seu trabalho mais produtivo. 
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Gráfico 30- 3ª pergunta da seção 9 (módulo GERAL): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Lembrando que o sistema foi desenvolvido para uma única técnica, que foi 

desenvolvida na Escola, a ETMFA. Os professores podem utilizar outras técnicas, 

mas tornando muito difícil sua adequação ao sistema. 

 

Gráfico 31- 4ª pergunta da seção 9 (módulo GERAL): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 
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Como disse no item anterior se o professor não usar a ETMFA será muito 

difícil que suas práticas pedagógicas se adéquem. 

 

Gráfico 32- 5ª pergunta da seção 9 (módulo GERAL): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

Por esse resultado vemos que as expectativas de muitos foram alcançadas, 

pelo menos parcialmente.  

 

Gráfico 33- 6ª pergunta da seção 9 (módulo GERAL): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 
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Sabemos que muito ainda tem que ser feito para diminuir o gasto de energia a 

mais que a aprendizagem cooperativa traz. Porém, uma grande satisfação pelo que 

já é feito. 

 

Gráfico 34- 7ª pergunta da seção 9 (módulo GERAL): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 35- 8ª pergunta da seção 9 (módulo GERAL): Sua opinião quanto... 

 

Fonte: Autor 
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Sabemos também que não poder levar os dados para casa, atrapalha muito 

àquele que antigamente os levava para casa. Mas muitos, talvez por já estarem 

acostumados, avaliaram muito bem nossa estratégia. 

 

Seção 10 Comentários 

Para livre interpretação do leitor, gostaria de transcrever dois dos nove 

comentários, que foram escolhidos pelo motivo de englobar, mesmo que 

parcialmente, os outros. 

Comentário 1: 

―Acho que a tecnologia (sistema da escola) permitiu uma maior interatividade 

com os estudantes, pois conseguimos dar um feedback mais rápido nas tabulações 

dos resultados de notas (avaliações) e/ou de infrequência, sem contar, com o tempo 

ganho pelos professores, podendo empregar esse tempo em seus planos ou 

dedicar-se à estudante com baixo rendimento. O professor ganhou, com o sistema, 

uma ferramenta de auxílio na sua prática docente, onde o mesmo, deve estar 

sempre em busca de adaptações, mudanças, novos conhecimentos, aliás, fato este 

implícito em sua constante busca do saber e aprender pedagógico. ‖ 

 

Comentário 2: 

―O processo educacional que é a aprendizagem cooperativa é de suma 

importância para nós alunos, onde os próprios se ajudam e confiam um nos outros 

para que atinja seus objetivos maiores. O sistema proporcionado pela escola SIGE é 

de grande utilidade na nossa instituição, além de ajudar cada vez mais os gestores 

da escola (professor), beneficiando-os com os registros de atividades realizadas 

como: relatórios, ficha individual, boletins com notas entre outras coisas, ele também 

ajuda o próprio aluno a ver como está seu desempenho ao longo do semestre no 

qual, acho isso superimportante. Pois conseguimos saber o nosso desfeche e ainda 

por cima se torna uma atividade menos cansativa para o próprio professor. Com 

tudo, espero que meu comentário tenha ajudado, e fico muito feliz por se utilizar 

deste em minha instituição, espero que o mesmo seja aprofundado nos diversos 

centros escolares e que ajude não apenas a mim como a todos que não conhece, e 

aos que tem alguma dúvida procurem se informar mais sobre o assunto...”  
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Relembrando os objetivos de nosso trabalho em saber se o SIGE SCHOLA 

está adequado à realidade dos professores da EEEP Alan Pinho Tabosa; em saber 

se o SIGE SCHOLA poderia ser usado como uma ferramenta de implementação da 

Aprendizagem Cooperativa; em relatar nossa experiência de construção do 

programa SIGE SCHOLA. E finalmente, divulgar o SIGE SCHOLA. Além de ser uma 

forma de inclusão e otimização para o professor no acompanhamento e no feedback 

aos alunos.  

 A aplicação da Aprendizagem Cooperativa em uma escola acarreta a 

necessidade de um acompanhamento diferenciado.  

Para contextualizar falamos sobre o ensino de Física no Brasil, principais 

problemáticas enfrentadas ao decorre da história. Mostramos problemas que não 

afligem apenas a disciplina de Física. Revelando que um problema atual do ensino, 

como um todo, é como estimular o aumento do desempenho acadêmico. 

Em seguida, fizemos uma observação analítica sobre a Escola Estadual de 

Ensino Profissional Alan Pinho Tabosa desde o seu funcionamento até a sua 

história. Para possibilitar a imersão imaginando como é a vivência nesse ambiente. 

Justificando o motivo pelo qual existem muitos trabalhos que já foram ou estão 

sendo desenvolvidos na Escola. Demonstrando também a rotina árdua de uma 

escola. 

Em seguida, fizemos um pequeno apanhado histórico de como foi a evolução 

da resposta à seguinte pergunta: Como o estímulo pode contribui para 

aprendizagem? Conceituando os estímulos positivos e negativos. Conscientizando 

que ambos podem ser usados para estimular a aprendizagem. 

Justificamos uma necessidade do feedbackpara otimização da aprendizagem 

e que essa estratégia já vem sendo usada em ambientes empresariais. Mostrando 

que o feedback já está sendo usado como estimulo para aprimoramento funcional. 

Nesse contexto surge o SIGE Schola que é uma plataforma que auxilia o 

professor nessa tarefa árdua otimizando muitas atividades do professor, permitindo 

focar mais no que realmente é o principal, a aprendizagem do aluno. Essa 

plataforma é um programa de intranet que permite o gerenciamento da escola, mas 

a cada dia surge uma nova demanda na escola fazendo com que os 
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desenvolvedores façam atualizações e implementações. Tendo em vista uma nova 

atualização do sistema para escola, foi proposto avaliar o grau de satisfação dos 

usuários, vislumbrando novas alterações na nova atualização. Concluímos que em 

quase todos os aspectos temos um nível alto de avaliação, mostrando que 

realmente esse é um programa feito por professores para professores. 

Pretendemos continuar aprimorando essa ferramenta e criando novos 

produtos. Mas principalmente trazendo novos trabalhos, pesquisas e artigos, 

divulgando e demonstrando o poder desta plataforma. E assim, conseguir parcerias 

para o crescimento do projeto e difusão do seu uso também.  
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6. APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 

Aqui apresentamos uma análise dos IDACD possíveis e fazemos uma 

comparação com o IDACIN na quantidade de possibilidades. Cabe ressaltar que para 

as aulas os IDACD possíveis considerando todas as combinações possíveis entre 

NDCoopA, NDIA e NDCA estão organizados na Tabela A1. 

 

Tabela A1: Combinações entre o Nível de Desempenho Cooperativo (NDCoop), 
Nível de Desempenho Individual (NDI) e o Nível de Desempenho Coletivo (NDC) na 
composição do Índice de Desempenho Acadêmico Cooperativo Individual em quarto 
aulas analisadas (IDACD) 
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0 Muito fraco 

1 Fraco 
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Fonte: Próprio autor. 

A ordenação das 125 possibilidades de valores de IDACD corresponde a:  

000, 001, 002, 003, 004, 010, 011, 012, 013, 014, 020, 021, 022, 023, 024, 030, 031, 

032, 033, 034, 040, 041, 042, 043, 044, 100, 101, 102, 103, 104, 110, 111, 112, 113, 

114, 120. 121, 122, 123, 124, 130, 131, 132, 133, 134, 140, 141, 142, 143, 144, 200, 

201, 202, 203, 204, 210, 211, 212, 213, 214, 220, 221, 222, 223, 224, 230, 231, 232, 

233, 234, 240, 241, 242, 243, 244, 300, 301, 302, 303, 304, 310, 311, 312, 313, 314, 

320, 321, 322, 323, 324, 330, 331, 332, 333, 334, 340, 341, 342, 343, 344, 400, 401, 

402, 403, 404, 410, 411, 412, 413, 414, 420, 421, 422, 423, 424, 430, 431, 432, 433, 

434,440, 441, 442, 443 e 444, com mínimo igual a 000 (zero-zero-zero) e máximo 

444 (quatro – quatro – quatro). Os números 014, 100, 110, 200, 201, 202, 203, 204, 

210, 211, 212, 213, 214, 220, 230, 240, 300, 301, 302, 303, 304, 310, 311, 312, 313, 

314, 320, 321, 322, 323, 324, 330, 331, 340, 341, 400, 401, 402, 403, 404, 410, 411, 
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412, 413, 414, 420, 421, 422, 423, 424, 430, 431, 432, 433, 434, 440, 441 e 442 não 

apareceram de forma nos testes teóricos com todas as possibilidades combinatórias 

com mais de dez itens na Atividade Coletiva e mais de cinco na Avaliação Individual. 

Limitando o número de possibilidades para 67, quase o dobro de possibilidades do 

IDACI4 que são 34 possibilidades. Neste trabalho foram usados na Atividade 

Coletiva 9 itens, e na Avaliação Individual 5 itens. Representados graficamente 

todos os valores 125 teóricos na Figura A1. 

Figura A1 - Valores em Roll Crescente do IDACD 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

No trabalho do professor Ubiratan ele ainda descreve mais dois índices o Índice de 

Rendimento Cooperativo do Curso (IRCC) e o Rendimento Cooperativo do Curso 

(RCC). 
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