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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisou o uso da Aprendizagem Cooperativa em um programa desenvolvido 

entre graduandos da Universidade Federal do Ceará, o Programa de Aprendizagem Cooperativa 

em Células Estudantis – PACCE. O objetivo consistiu em analisar a contribuição da 

Aprendizagem Cooperativa no desenvolvimento de competências cognitivas e formação 

humana em estudantes participantes do PACCE na UFC no primeiro semestre de 2016. A 

abordagem teórica começa com um levantamento histórico da Aprendizagem Cooperativa. A 

fundamentação teórica da referida metodologia foi desenvolvida pelos irmãos David e Roger 

Johnson e seus colabores (1998), e referenciada por Gavilán e Alario (2015) com base nos 

postulados de Jean Piaget, Lev Vygotsky sobre a cooperação no processo de aprendizagem e 

Kurt Kafka sobre as interações sociais. Os postulados da Aprendizagem Cooperativa estão 

substancialmente embasados em cinco pilares: Interdependência Positiva, Responsabilidade 

Individual, Habilidades Sociais, Interação Promotora e Processamento de Grupo. A pesquisa 

analisou ex post facto os documentos referentes às ações no 1º semestre de 2016 no Programa. 

Foram consideradas as participações de articuladores (bolsistas e voluntários) que 

desenvolveram uma célula de estudo usando a Aprendizagem Cooperativa como metodologia, 

tendo como tema uma disciplina de seu curso, assim como suas participações em todas as 

atividades do Programa (61 articuladores). Analisou ainda, comparativamente, os resultados 

acadêmicos dos membros das referidas células (214 membros de células) e dos colegas das 

mesmas disciplinas (3051 colegas). Os resultados acadêmicos demonstram que, em 72% das 

disciplinas, houve aumento na média final. Individualmente, 88% dos articuladores foram 

aprovados enquanto a média de aprovação dos colegas de classe foi de 73%. Sobre os ganhos 

na formação humana, 98% citaram a importância de compreender o outro e 95% fizeram 

referência às novas amizades como aspectos positivos em seus relatos. 

 

Palavras-Chaves:  Aprendizagem Cooperativa, Avaliação da Aprendizagem, Formação 

Humana, PACCE.



 

 

ABSTRACT 

 

This research analyzed the use of Cooperative Learning in a program developed among 

undergraduates of the Federal University of Ceará, the Cooperative Learning Program in 

Student Cells - PACCE. The objective was to analyze the contribution of Cooperative Learning 

in the development of cognitive skills and human formation in students participating in PACCE 

at UFC in the first semester of 2016. The theoretical approach begins with a historical survey 

of Cooperative Learning. The theoretical foundation of this methodology was developed by the 

brothers David and Roger Johnson and their collaborators (1998) and referenced by Gavilán 

and Alario (2015) based on the postulates of Jean Piaget and Lev Vygotsky on cooperation in 

the learning process and Kurt Kafka on social interactions. The postulates of Cooperative 

Learning are substantially based on five pillars: Positive Interdependence, Individual 

Responsibility, Social Skills, Promotive Interaction, and Group Processing. The research 

analyzed ex post facto the documents related to the actions in the 1st semester of 2016 in the 

Program. Participation of articulators (with and without scholarships) who developed a study 

cell group using Cooperative Learning as a methodology, with a course of their major as well 

as their participation in all Program activities (61 articulators), were considered. It also 

compared the academic results of the members of the referred cells (214 cell members) and the 

colleagues of the same disciplines (3051 colleagues). Academic results show that, in 72% of 

the courses, there was an increase in the final average. Individually, 88% of the articulators 

were approved while the average classmate approval was 73%. Regarding the gains in human 

formation, 98% cited the importance of understanding each other and 95% referred to new 

friendships as positive aspects in their reports. 

 

Keyword: Cooperative Learning, Learning Assessment, Human Formation, PACCE. 

 



 

 

RESUMEN 

 

Esta pesquiza analizó el uso del Aprendizaje Cooperativo en un programa desenvuelto entre 

graduados de la Universidad Federal De Ceará, el Programa De Aprendizaje Cooperativo En 

Células Estudiantiles _ PACCE. El objetivo consistió en analizar la contribución del 

Aprendizaje Cooperativo en el desenvolvimiento de competencias cognitivas y formación 

humana en estudiantes participantes del PACCE en la UFC en el primer semestre del 2016. La 

fundamentación teórica de la referida metodología fue desenvuelta por los hermanos David y 

Roger Johnson y sus colaboradores (1998), es referenciada por Gavilán y Alario (2015) con 

base en los postulados de Jean Piaget, Lev Vygostsky sobre la cooperación en el proceso de 

aprendizaje y Kurt Kafka sobre las interacciones sociales. Los postulados del Aprendizaje 

Cooperativo están substancialmente embasados en cinco pilares: interdependencia positiva, 

responsabilidad individual, habilidades sociales, interacción promotora y procesamiento de 

grupo. La pesquiza analizó ex post facto los documentos referentes a las acciones en el primer 

semestre del 2016 en Programa. Fueron consideradas las participaciones de articuladores 

(bolsistas y voluntarios) que desenvolvieron una célula de estudio usando el Aprendizaje 

Cooperativo como metodología, teniendo como tema una disciplina de su curso, así con sus 

participaciones en todas las actividades del programa (61 articuladores). Analizó además, 

comparativamente, los resultados académicos de los miembros de las referidas células (214 

miembros de células) y de los colegas de las mismas disciplinas (3051 colegas). Los resultados 

académicos demostraron que en 72% de las disciplinas hubo aumento en la media final. 

Individualmente, 88% de los articuladores fueron aprobados, en cuanto a media de aprobación 

de los colegas de clase fue de 73%. Sobre la ganancia en la formación humana, 98% citaron la 

importancia de comprender y el otro 95% hicieron referencia a las nuevas amistades como 

aspectos positivos en sus relatos. 

 

Palabras claves: aprendizaje cooperativo, evaluación del aprendizaje, formación humana, 

PACCE. 



 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette recherche analyse l’utilisation de l’Apprentissage coopératif au sein du Programme 

d’Apprentissage coopératif en cellules ou groupes d’études– PACCE, lors d’un programme 

développé entre étudiants de l’Université Fédérale do Ceará -UFC. L’objectif consiste à 

analyser la contribution de l’Apprentissage coopératif pour le développement de compétences 

cognitives et la formation humaine chez des étudiants participants au PACCE  à l’UFC durant 

le premier semestre de 2016. L’approche théorique commence par un relevé historique de 

l’Apprentissage coopératif. Les prémices théoriques de la méthodologie de référence ont été 

développées par les frères David e Roger Johnson et leurs collaborateurs  (1998), référencées 

par  Gavilán e Alario (2015) à partir des postulats de Jean Piaget, Lev Vygotsky à propos de la 

coopération durant le processus d’apprentissage et de Kurt Kafka sur les interactions sociales. 

Les postulats de  l’Apprentissage coopératif sont substantiellement fondés sur cinq piliers : 

l’interdépendance positive, la responsabilité Individuelle, les habilités sociales, l’interaction 

constructive et les processus de groupe. Les documents en rapport avec les actions du 1er 

semestre de 2016 au sein du Programme ont été analysés ex-post-facto. Ont été considérées les 

participations des 61 animateurs  (boursiers et volontaires) qui ont organisé un groupe d’études 

ayant pour thème une des matières de leur cours en utilisant la méthodologie de l’Apprentissage 

coopératif, ainsi que leurs participations à toutes les activités du Programme. Il a été analysé 

également, comparativement, les résultats académiques des 214 membres des groupes d’études 

en question et de leurs 3051 collègues étudiant les mêmes matières. Les résultats académiques 

ont montré que, en 72% des matières, la moyenne finale a été meilleure. Individuellement, 88% 

des animateurs ont été reçus alors que les étudiants ont obtenu un succès global de 73%. Dans 

leurs témoignages, en ce qui concerne la formation humaine, 98% ont cité l’importance de 

comprendre l’autre et 95% ont signalé positivement l’émergence de nouvelles amitiés. 

 

Mots-clés: l’Apprentissage coopératif, Evaluation de l’apprentissage, Formation Humaine, 

PACCE. 
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1 INTRODUÇÃO 

A universidade tem sido um espaço para a realização do sonho de muitos jovens ao abrir 

as portas para o desenvolvimento de uma carreira profissional e a perspectiva de novos 

horizontes. 

Por um lado, a diversidade de possibilidades encontrada por esses estudantes, o encontro 

com um novo mundo no qual suas perspectivas vão sendo construídas a cada disciplina, a cada 

semestre, a cada novo desafio.  

Por outro, o encontro com um universo em que o individualismo e a competição se 

mostram como estratégias de auto superação, ou, ainda, o encontro com a frustração diante dos 

desnivelamentos acadêmicos, da aparente falta de perspectivas nas disciplinas do curso, a 

ausência de suporte diante das novidades tais como: pesquisa, biblioteca, blocos acadêmicos, 

sistema de gerenciamento acadêmico, restaurante universitário, moradia, locomoção. 

Pesquisas, como as desenvolvidas por Lobo (2012) e (2007) têm demonstrado que a 

evasão acadêmica, uma realidade com altos índices, pode ser entendida, além das situações 

citadas acima, pela falta de sentimento de pertencimento à universidade. Ao chegar nesse novo 

mundo, complexo, o estudante tende a sentir-se desamparado. Não existem dados estatísticos 

no anuário da Universidade Federal do Ceará - UFC de 2016 (SILVA; ALBUQUERQUE, 

2017)  sobre a quantidade de estudantes que vêm do interior para estudar em Fortaleza. Segundo 

o referido anuário, foram oferecidas, entre auxílio moradia e residência universitária a 

estudantes nos campi de Fortaleza, 862 benefícios.  

Ao criar o Programa de Aprendizagem Cooperativa - PACCE com objetivos específicos 

de dar suporte ao estudante usando uma metodologia inovadora, proporcionadora de vivências 

e sinergia entre os cursos, a UFC vem proporcionando a oportunidade de superar tais 

dificuldades tendo como referência e suporte a própria ação dos estudantes envolvidos. 

A metodologia adotada é uma adaptação das experiências exitosas do Projeto 

Educacional Coração de Estudante – PRECE - e da metodologia da Aprendizagem Cooperativa 

usada prioritariamente em sala de aula. O PRECE teve início em 1994 com 7 jovens que 

estavam fora da escola ou fora de sua faixa educacional e foram desafiados a, usando a 

solidariedade, o protagonismo, o compartilhar de suas histórias de vida, retornarem seus 

https://paperpile.com/c/UhWOek/eoae
https://paperpile.com/c/UhWOek/eoae
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estudos. A Aprendizagem Cooperativa como metodologia foi estruturada na década de 1970 a 

partir de estudos realizados pelos irmãos David W. e Roger T. Johnson. 

O PACCE, em sua essência, é fruto das experiências exitosas do PRECE, criado em 

2009 pela UFC e tem como objetivo contribuir para a diminuição de evasão e retenção na 

Universidade. Além do investimento financeiro para o pagamento de bolsas de estudos aos 

estudantes admitidos no programa, é importante acompanhar seus objetivos e atividades 

desenvolvidas pelo Programa tanto para a Universidade que faz tal investimento assim como 

para o Programa que pode conhecer e compreender em que níveis têm acontecido o 

envolvimento e o desenvolvimento dos participantes.  

O PACCE busca desenvolver suas atividades e avaliações numa perspectiva holística 

de ensino e de aprendizagem, considerando como fatores agregadores os sentimentos que 

envolvem as relações, os ambientes, as habilidades sociais, a solidariedade, a cooperação, o 

fortalecimento de laços de amizade, a interação promotora, a autoavaliação e a avaliação dos 

processos. Para os objetivos do Programa, estes são aspectos imprescindíveis. 

Esta pesquisa, portanto, busca analisar o uso desta metodologia nos moldes adotados 

pelo PACCE e os resultados alcançados pelos estudantes articuladores no desenvolvimento de 

sua autonomia, seu protagonismo e suas próprias percepções sobre desenvolvimentos de suas 

habilidades sociais, assim como seus rendimentos acadêmicos comparados com os de seus 

colegas nas disciplinas nas quais foram desenvolvidas células de estudo. 

A análise comparativa foi feita a partir de articuladores que desenvolveram suas células 

no primeiro semestre de 2016. O critério de inclusão foi o estudo de uma disciplina de seu curso 

em sua célula de estudo. Já o critério de exclusão foi o estudo de outros temas ou a não inclusão 

de um projeto de estudo no referido semestre sendo bolsista ou voluntário do Programa. Alguns 

articuladores que se inscreveram como voluntários não apresentaram projetos. 

Considerou-se a amplitude de ações desenvolvidas semanalmente pelos articuladores 

do Programa ao participarem de formação em Aprendizagem Cooperativa, suporte na 

articulação e construção de sua célula de estudo, seus encontros para o compartilhamento de 

histórias de vida e seus encontros para a vivência com outros colegas de universidade nas 

atividades lúdicas. Fazem parte das ações desenvolvidas pelo Programa, encontros mensais com 

todos os participantes com duração de 4h. 
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Nossa tese: A Aprendizagem Cooperativa contribui para o desenvolvimento da 

formação humana e acadêmica dos estudantes de graduação da UFC, entre os que participam 

das atividades propostas pela metodologia adotada no PACCE. 

Existem inúmeras referências ao uso da Aprendizagem Cooperativa como metodologia 

adotada em sala de aula em países da Europa, na América do Norte, como também em países 

orientais. Nos artigos e livros aos quais tivemos acesso, não foi encontrado o uso desta 

metodologia sendo aplicada da forma como o PACCE adotou a partir da experiência do 

PRECE, num contexto fora de sala de aula.  

Neste sentido, esta é uma pesquisa inédita pois analisa a participação de estudantes de 

graduação da Universidade Federal do Ceará no PACCE a partir do desenvolvimento de células 

de estudos usando a Aprendizagem Cooperativa como metodologia e recebendo suporte na 

elaboração de projetos de células, oficinas sobre os conteúdos teóricos, a vivência em histórias 

de viva e as interações sociais. 

Esta pesquisa pretende destacar a importância do uso de uma metodologia alternativa 

que proporciona espaços de crescimento humano, solidariedade, saúde emocional, 

fortalecimento de relações e sinergia entre diversos cursos e, consequentemente, bons 

resultados acadêmicos. 

Nossa motivação ao realizar esta pesquisa está alicerçada nos aspectos a seguir. Ao 

longo de nossa carreira profissional, desenvolvemos atividades com jovens dependentes 

químicos na busca por liberdade de drogas, por mais de 17 anos, em uma ONG1 em Fortaleza. 

Além do Desafio Jovem, em outras oportunidades, trabalhamos com pessoas em situação de 

muita carência em uma periferia da cidade de Fortaleza. Em 2011 iniciamos nossas atividades 

no PACCE, então coordenado pelo Prof. Dr. Manoel Andrade Neto, contando com dois 

servidores: Gabriel Marcos Agostinho Nunes e Juan de Dios Bustamante. Em 2013 assumimos 

a coordenação do PACCE ao mesmo tempo que iniciamos um mestrado em Educação 

Brasileira, dissertando sobre o processo de ensino e aprendizagem na Formação do PACCE 

(VIEIRA, 2015a). 

A partir de nossa convivência com estudantes advindos do PRECE e estudantes 

participantes do PACCE, foi possível perceber os ganhos adquiridos ao longo do ano com as 

atividades desenvolvidas. Os relatos de experiências escritas e faladas, as atitudes 

 
1 Desafio Jovem do Ceará – Entidade sem fins lucrativos que trabalha com recuperação de dependentes químicos 

desde 1976. 
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protagonistas, a redescoberta do altruísmo, da solidariedade e do respeito pelo diferente nos 

motivaram a pesquisar em que níveis tais ganhos humanos refletiam também em ganhos 

acadêmicos, em que níveis o capital intelectual adquirido ou em processo de aquisição está 

sendo transformado em capital social2. 

O contraste entre os públicos com os quais tivemos a oportunidade de conviver nos 

desafiou a pesquisar de forma científica e com a maior profundidade possível os resultados 

obtidos pelo uso da Aprendizagem Cooperativa na UFC e, em especial, no PACCE. 

O desempenho acadêmico tem sido concebido sob novas perspectivas nas últimas 

décadas. Tais concepções não são plenamente aplicadas em escolas e universidades. A 

avaliação tradicional continua sendo o principal meio utilizado. 

Pensando em aspectos mais complexos do que se pode definir como ensino e 

aprendizagem, autores com Depresbiteris e Tavares (2009) apontam para uma mudança de 

perspectiva do conteudismo para o construtivismo em que se deseja conhecer o que o estudante 

tem usado como instrumentos, habilidades e procedimentos na construção de seu 

conhecimento. Para o construtivismo, continuam as autoras, é importante compreender a 

construção do conhecimento entendendo que tais procedimentos não estão descontextualizados 

da vivência do estudante e do próprio mediador. 

Assemelhando-se às propostas da Aprendizagem Cooperativa, o estudante “deve ser 

estimulado a assumir a responsabilidade de construir ativamente o significado, por meio do 

diálogo, da interação com ideias de outras pessoas, e não de maneira isolada” 

(DEPRESBITERIS e TAVARES, 2009, p. 44). 

Sendo assim, a avaliação não pode estar isolada de tais pressupostos. Ela deve estar 

vinculada a uma nova perspectiva, mais complexa, como preconizam as tendências em 

avaliação de 4ª geração (SCRIVEN, 1967) em que são considerados fatores além de notas e 

conteúdos tais como: contextos (escola, professor e estudante), didática, praticidade, 

relacionamentos, entre outros aspectos que devem compor a avaliação do ensino e da 

aprendizagem (VIANNA, 2000). 

 
2 Araujo (2010, p. 8) define capital social como sendo “[...] desenvolvimento econômico, humano, social e 

democrático. É uma nova roupagem para preocupações antigas que inquietam grande parte da população. Numa 

linguagem coloquial, capital social será visto como uma ferramenta útil para auxiliar comunidade e governo a 

resolverem problemas socialmente relevantes.” 
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O processo de ensino e de aprendizagem, mais do que uma verificação de conteúdo, 

precisa de uma avaliação que considere aspectos do processo em sua forma mais integral e 

complexa possível. Michael R. Russel e Peter W. Airasian, em seu livro “Avaliação em Sala de 

Aula – conceitos e aplicações” (2014) trazem para discussão o uso de um conceito que surgiu 

no campo da arquitetura conhecido com design universal. A ideia surge da proposta de adaptar 

as estruturas para que um maior número de usuários possa usufruir do espaço.  

Em educação, o conceito consiste em criar abordagens flexíveis em vez de uma única 

possibilidade ou solução. Segundo os autores, tais conceitos estão sendo utilizados na educação 

ao considerar a variedade de necessidades de acessibilidade e de aprendizagem dos alunos ao 

desenvolver materiais instrucionais. Seguindo citando os autores, dois passos são importantes 

ao se desenvolver uma avaliação nesses moldes. Primeiro, as provas devem antecipar as 

diferentes necessidades dos alunos sem violar o construto avaliado. Segundo, a apresentação 

das questões deve ser oferecida de forma a adequar-se às necessidades de todos os alunos 

(RUSSEL e AIRASIAN, 2014). 

A Aprendizagem Cooperativa, como metodologia estruturada, ainda é relativamente 

pouco utilizada no âmbito acadêmico brasileiro e existem poucas pesquisas de seus resultados 

(CARVALHO, 2013, 2015). 

Usando o recurso de alertas no Google Acadêmico, foram pesquisadas as palavras 

chaves “aprendizagem cooperativa”, “aprendizaje cooperativo” e “cooperative learning”, 

respectivamente: português, espanhol e inglês. No período entre agosto e outubro de 2017, 

foram recebidos 161 alertas para as três línguas e cada um deles com até 10 artigos. A cada 

semana foram examinados os resumos para filtrar os artigos que tivessem relação direta com a 

aprendizagem cooperativa como metodologia e com a pesquisa. 

Em português foram poucos os trabalhos encontrados. Sua maioria referindo-se ao 

cooperativismo de produção. Em espanhol e em inglês foram encontrados relevantes artigos 

sobre o uso da metodologia em sala de aula. 

É possível perceber que o uso da Aprendizagem Cooperativa tem crescido em todo o 

mundo. A Espanha tem produzido diversos artigos sobre as teorias e o uso dessa metodologia 

nas escolas. Mas, segundo Carvalho, ao preparar o conteúdo do trabalho aqui citado, deparou-

se com a dificuldade de encontrar referências sobre como trabalhar com competências, 

habilidades e formação de valores na sala de aula (2015). 
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Nas pesquisas acima referidas feita em sites acadêmicos, obteve-se como retorno 

centenas de artigos que fazem referência direta ao uso da Aprendizagem Cooperativa. Foram 

selecionados cerca de 175 artigos acadêmicos sobre o tema. Dentre eles, destaca-se que 1/4 é 

oriundo da Espanha (25%). O restante dos artigos encontramos distribuídos em mais de 38 

países (APÊNDICE F). 

David e Roger Johnson e seus colaboradores (JOHNSON, JOHNSON e HOLUBEC, 

1999), (JOHNSON e JOHNSON, 2004) são dois estudiosos que têm estruturado e aplicado a 

Aprendizagem Cooperativa desde a década de 1970, propondo teorias e metodologias e são 

referências importantes para a compreensão e aplicação dessa metodologia. Outros autores 

como Frank Carvalho (2015), Carlos Monereo e David D. Gisbert (2005), Ana Paula Silva 

(SILVA, 2005), Robert Slavin (SLAVIN, 2014), da mesma forma, são pesquisadores que 

trabalham com a Aprendizagem Cooperativa em sala de aula. 

Em Portugal a Escola da Ponte (PACHECO e PACHECO, 2015) desenvolve ações 

pedagógicas que procuram fortalecer a autonomia e o protagonismo nos estudantes através de 

ações não convencionais. A Escola da Ponte trabalha com currículo regular, mas sem classes, 

sem divisão por anos ou séries. Nela, os estudantes têm metas a cumprir através de pesquisas e 

podem montar grupos de estudos, contar com os professores para esclarecimentos e, ao final de 

cada etapa, ser avaliados não apenas nos conteúdos, mas em todo o processo. 

As pesquisas sobre o uso da Metodologia da Aprendizagem Cooperativa no Brasil 

apontam que a implantação e aplicação têm acontecido em algumas escolas particulares e pouco 

se sabe de seu uso em escolas públicas – pouca ou nenhuma pesquisa segundo Carvalho (2015). 

Por exemplo, uma experiência apresentada por uma estudante de mestrado, realizada 

em Bauru/SP, pela UNESP, demonstra o uso da Aprendizagem Cooperativa como proposta que 

proporciona bons resultados diante de turmas heterogêneas3. 

Em um livro lançado pelo governo português, a autora ressalta a relevância da 

heterogeneidade como aspecto positivo no enriquecimento do processo de ensino e de 

aprendizagem: 

Poderá também funcionar como modelo de aprendizagem da cidadania 

democrática e semente de coesão social, uma vez que ‘elege’ a 

 
3 Heterogeneidade – no contexto da aprendizagem cooperativa é a diversidade de conhecimentos e experiências 

em um mesmo grupo. Oposto à homogeneidade em que se buscam as ideias mais semelhantes, na aprendizagem 

cooperativa as ideias diferentes podem ser enriquecedoras. Pode também significar que os membros do grupo têm 

diferentes níveis de rendimento acadêmico (JOHNSON, JOHNSON e HOLUBEC, 1999, p. 14). 
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heterogeneidade e o trabalho entre pares como formas privilegiadas de reduzir 

estereótipo e preconceito, ao proporcionar o conhecimento do outro, nas suas 

diferenças e semelhanças, na experimentação de um percurso e na construção 

de um propósito comum. (COCHITO, 2004, p. 35). 

Nesse sentido, é possível comprovar a hipótese de que o PACCE tem demonstrado 

eficiência no aumento de autonomia e protagonismo dos estudantes participantes? A 

Metodologia da Aprendizagem Cooperativa e suas atividades contribuem para um melhor 

rendimento acadêmico e uma melhor formação humana de seus articuladores e membros das 

células de estudo?  

Os objetivos foram definidos a partir da hipótese com o propósito de analisar os 

resultados apresentados no semestre de 2016.14 entre os articuladores que desenvolveram suas 

células tendo como tema uma disciplina de seu curso. 

Geral - Analisar a contribuição da Aprendizagem Cooperativa no desenvolvimento de 

competências cognitivas, desempenho acadêmico e formação humana em estudantes 

participantes do PACCE na UFC no primeiro semestre de 2016. 

● Específicos  

o Analisar o desenvolvimento de ações protagonistas e habilidades sociais dos 

articuladores no contexto das atividades desenvolvidas pelo PACCE; 

o Identificar influência e relevância das ações propostas pelo Programa como fatores 

agregadores no processo de fortalecimento do sentimento de pertença e de laços de 

amizade; 

o Analisar o desenvolvimento acadêmico dos participantes das células que tiveram 

uma disciplina como referência para os estudos comparando-os com estudantes da 

mesma disciplina, classe e semestre. 

 

 Para atingir os objetivos em busca da comprovação da tese proposta, foram pesquisados 

aspectos que fundamentam a Aprendizagem Cooperativa desde sua caminhada histórica, o que 

embasou a fundamentação teórica da metodologia, aspectos da avaliação que envolvem tanto o 

ensino e a aprendizagem no século passado como as bases que dão suporte à avaliação da 

metodologia, seu uso no PACCE, assim como a avaliação da própria pesquisa. 

 
4 2016.1 – Esta designação caracteriza o 1º semestre de 2016, de uso corrente no âmbito da UFC. 
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A Figura 1 é uma síntese dos objetivos específicos, seguidos das sínteses das coletas e 

dos resultados que são acrescentados ao final de cada etapa. 

 

Figura 1 - Demonstrativo dos Objetivos 

 

Fonte - Elaborado pelo autor 

 

A metodologia adotada pelo PACCE tem sua estruturação apresentada no capítulo dois 

em que são apresentadas sua caminhada histórica, as bases para sua fundamentação, assim 

como outras experiências relacionadas às metodologias alternativas. Nele, é apresentada a 

análise de dois trabalhos que avaliam o uso da metodologia em sala de aula. O segundo capítulo 

é concluído com um breve histórico do PACCE e seu funcionamento assim como uma breve 

referência ao PRECE, trabalho que inspirou a criação do PACCE. 

O capítulo três trata de aspectos da avaliação abordados para fundamentar esta pesquisa. 

Em primeiro plano, uma abordagem do último século sobre os caminhos que a avaliação tomou 

segundo Tomaz Escorza Escudeiro (2003). Nele são abordados temas com a avaliação adotada 

pela Aprendizagem Cooperativa, considerando seu caráter holístico, assim como a adaptação 

feita pelo PACCE por ser um programa fora da sala de aula. Por fim, a avaliação adotada para 

esta pesquisa descrevendo o tipo de pesquisa, os procedimentos para coleta de dados e os 

• Analisar o desenvolvimento de ações protagonistas 
e habilidades sociais dos articuladores [...]

• Identificar influência e relevância das ações 
propostas pelo Programa como fatores agregadores 
[...]

• Analisar o desenvolvimento acadêmico dos 
participantes das células [...] comparando-os com 
estudantes da mesma disciplina, classe e semestre

Objetivos

Coletas

Resultados
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procedimentos para análise. A pesquisa trabalha com três grupos distintos: articuladores5, 

membros de células6 e colegas de classe7.  

O capítulo quatro contém aspectos da metodologia adotados para esta pesquisa, suas 

definições e categorizações, assim como os procedimentos para coleta de dados e análises, 

realizadas em 3 etapas: coleta de dados dos articuladores, das células e os resultados acadêmicos 

dos 3 grupos. 

O capítulo cinco apresenta a análise dos dados. Foram avaliados os perfis dos 

articuladores, a participação em cada uma das atividades proposta pelo Programa, os encontros 

em células, as relações de heterogeneidade, todos numa perspectiva quantitativa. As 

apreciações de Histórias de Vida e Memoriais, após as Rodas Vivas e os Relatos de Experiência, 

após o término de semestre, estes analisados numa perspectiva qualitativa. Na parte final, foi 

realizada a análise comparativa dos resultados acadêmicos dos três grupos. 

Concluindo, as considerações finais levando em conta todos os aspectos abordados nesta 

pesquisa, os resultados obtidos e possíveis encaminhamentos. 

 
5 Articuladores – participantes do PACCE que estão em seu primeiro ano e articulam uma célula de estudo usando 

a Aprendizagem Cooperativa como metodologia podendo ser efetivo (remunerado) ou voluntário. 

6 Membros de células – colegas de classe que foram convidados a formarem uma célula de estudo. 

7 Colegas de classe – os outros estudantes da classe onde foi constituída uma célula de estudos, mas não 

participaram de formação em Aprendizagem Cooperativa ou da Célula constituída na classe. 



 

 

2 CONCEITOS, FUNDAMENTAÇÕES E EXPERIÊNCIAS NA APRENDIZAGEM 

COOPERATIVA 

A Aprendizagem Cooperativa como metodologia estruturada começou a ser desenhada 

a partir da década de 1970 pelos irmãos David W. e Roger T. Johnson o que não significa que 

as propostas de aprendizagem cooperativa tenham começado nesse período. Existem diferentes 

perspectivas ou diferentes caminhos nas quais as ações cooperativas para o ensino e a 

aprendizagem são percebidas por historiadores e pesquisadores. 

As propostas de uma metodologia estruturada nos moldes que se tem hoje parecem 

ganhar forma a partir de estudos feitos pelos irmãos David e Roger Johnson, tendo como 

referência, estudos como os desenvolvidos sobre a interdependência social por Kurt Kafka, 

assim como as descobertas de Jean Piaget e Lev Vygotsky. Piaget, sobre a cooperação quando 

surge uma controvérsia e Vygotsky sobre a cooperação na construção do conhecimento: 

Jean Piaget ensinou que, quando os indivíduos cooperam quanto ao ambiente, 

um conflito sócio cognitivo saudável ocorre, o qual cria um desequilíbrio 

cognitivo que, por sua vez, estimula a habilidade para se posicionar em 

perspectiva bem como estimula o desenvolvimento cognitivo. 

Lev Vygotsky acreditava que os esforços cooperativos para se aprender, 

entender e resolver problemas são essenciais para construir o conhecimento e 

transformar perspectivas conjuntas em funcionamento mental interno. Para 

ambos, Piaget e Vygotsky, trabalhar de modo cooperativo com parceiros e 

instrutores mais capazes resulta em desenvolvimento cognitivo e em 

crescimento intelectual (JOHNSON, JOHNSON e SMITH, 1998, p. 93, 94). 

Tais referências, entre outras, contribuíram para a construção dos pilares da metodologia 

que são adotadas, desde então, em países como os Estados Unidos, Portugal, Espanha, Israel e 

muitos outros. Os conceitos, pilares, são usados através de técnicas como: jigsaw, learning 

together, STAD8, desenvolvidos também por outros pesquisadores e educadores.  

Os irmãos David e Roger Johnson escreveram um artigo que apresenta os resultados de 

uma pesquisa realizada com as oito técnicas mais usadas da Aprendizagem Cooperativa, 

comparando-as com técnicas competitivas e individualistas. Tais técnicas, conforme Tabela 1, 

foram criadas por pesquisadores em momentos diferentes. Os irmãos David e Roger Johnson e 

seus colaboradores consideram tal pesquisa uma meta-análise por avaliar diferentes técnicas 

criadas para o uso da Aprendizagem Cooperativa (JOHNSON, JOHNSON e STANNE, 2000). 

 
8 O APÊNDICE G apresenta um resumo de uma série de técnicas desenvolvidas para a Aprendizagem Cooperativa. 
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A tabela a seguir apenas apresenta as técnicas e seus idealizadores. Os resultados serão 

discutidos em Outras Pesquisas Sobre Aprendizagem Cooperativa (2.3). 

 

Tabela 1 - Meta-análise de técnicas em Aprendizagem Cooperativa 

META-ANÁLISE 

Pesquisador-Desenvolvedor Data Métodos 

Johnson & Johnson Meados dos anos 1960 
Learning Together & Alone 

Aprendendo Juntos e Sozinhos 

DeVries & Edwards Início dos anos 1970 

Teams-Games-Tournaments 

(TGT) 

Torneios-Jogos-Equipes  

Sharan & Sharan Meados dos anos 1970 
Group Investigation 

Grupo de Investigação 

Johnson & Johnson Meados dos anos 1970 
Constructive Controversy 

Controvérsia Construtiva 

Aronson & Associates Final da Década de 1970 
Jigsaw Procedure 

Quebra-Cabeça 

Slavin & Associates Final da Década de 1970 

Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) 

Time de Estudantes – Divisão 

de Rendimento 

Cohen Início dos anos 1980 
Complex Instruction 

Instrução Complexa 

Slavin & Associates Início dos anos 1980 

Team Assisted Individualization  

Equipe Assistida 

Individualmente 

Team Accelerated Instruction 

Equipe de Instrução Acelerada 

(TAI)9 

Kagan Meados dos anos 1980 

Cooperative Learning 

Structures 

Estruturas de Aprendizagem 

Cooperativa 

Stevens, Slavin, & 

Associates 
Final da Década de 1980 

Cooperative Integrated Reading 

and Composition 

Cooperativa Integrada de 

Leitura e Composição   

(CIRC) 

Fonte - (JOHNSON, JOHNSON e STANNE, 2000, p. 5) – (tradução nossa) 

 

Assim, a fundamentação teórica da Aprendizagem Cooperativa, na atualidade, é 

utilizada por escolas em outros países com a mesma base e com a utilização, também, de outras 

 
9 No artigo a qual se refere esta pesquisa, a sigla TAI é definida como “Team Accelerated Instruction”, citando 

Robert Slavin e Associados como sendo os desenvolvedores. Em artigo publicado pelo próprio desenvolvedor, 

(SLAVIN, 1991), a sigla TAI é definida como “Team Assisted Individualization”. A forma utilizada pelo autor é 

também utilizada por Gavilán e Alario (2015, p. 196). 
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técnicas. No Brasil, poucas escolas conhecem a Aprendizagem Cooperativa como metodologia 

de ensino e aprendizagem. Entre os que aplicam, está o Dr. Frank Viana Carvalho (2015), 

implantador da metodologia da Aprendizagem Cooperativa em várias escolas no Brasil. Além 

da Universidade Federal do Ceará, que adota a Aprendizagem Cooperativa num contexto fora 

da sala de aula, a Universidade do Mato Grosso10 (Portal UNEMAT, 2019), a partir do PACCE, 

criou um Programa com objetivos semelhantes (FOCCO) e que têm impactado positivamente 

os estudantes. Assim, o uso desta metodologia é pouco conhecido em escolas brasileiras. 

 A fundamentação teórica da referida metodologia ultrapassa quatro décadas e sua 

utilização atual é vista através de artigos publicados sobre sua eficácia em revistas 

especializadas. Em levantamento feito através de uma ferramenta de pesquisa na internet, foram 

encontrados mais de 1.600 artigos, num período de três meses sobre a utilização da 

Aprendizagem Cooperativa nas mais diversas finalidades educacionais tais como: ensino de 

línguas, treinamento de funcionários, disciplinas específicas nos ensinos equivalentes à todas 

as faixas educacionais que, no Brasil, equivaleria ao ensino pré-escolar, fundamental, médio e 

nível superior, como também para alfabetização de adultos. 

No PACCE, a experiência de uso da Aprendizagem Cooperativa surge a partir de um 

projeto com pessoas fora das escolas, fora de faixa educacional, que se reúnem para 

compartilhar suas histórias de vida e estudarem juntos. Este projeto, denominado PRECE, ao 

completar 25 anos em 2019, levou mais de 600 estudantes às universidades, em sua maioria 

oriundas de situações adversas como estarem foram da escola, participarem de escolas rurais, 

ou públicas no interior. 

 

2.1 APRENDIZAGEM COOPERATIVA NA HISTÓRIA 

Na pesquisa sobre a perspectiva histórica apresentada por Vieira (2015a), os irmãos 

Johnson desenvolvem um caminho histórico em que citam a presença de ações cooperativa de 

ensino e aprendizagem no Talmude (ensinamentos judeus antigos), Sêneca, no começo da era 

cristã e Johann Amós Comenius no séc. XVI. Eles são referências ao uso de instrumentos 

cooperativos no ensino e na aprendizagem. Comenius (1592-1679) acreditava que “os alunos 

 
10 Portal da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMST (portal.unemat.br) acesso em 27/05/2019 em 

busca por ‘aprendizagem cooperativa’. 
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se beneficiariam tanto ensinando uns aos outros como sendo ensinados uns pelos outros” 

(JOHNSON, JOHNSON e SMITH, 1998, p. 98).  

Mais recentemente, o inglês Joseph Lancaster, no século XVIII, desenvolve uma 

metodologia conhecida como ‘ensino mútuo’. 

Outra referência história sobre o uso de sistemas cooperativos de 

aprendizagem pode ser atribuída a Joseph Lancaster (Dictionary of Canadian 

Biography), um educador inglês (1778-1838) que, como cristão Quacker, 

usava a Palavra de Deus como base para seus ensinamentos. Fundou uma 

escola primária, gratuita para os que não podiam pagar. Sem condições de 

sustentar um assistente, designou os estudantes mais antigos como monitores 

para os mais jovens em turmas pequenas. Esses monitores tinham também um 

líder (VIEIRA, 2015a, p. 14). 

A experiência de Lancaster foi levada às Colônias Inglesas, principalmente para a 

população mais carente. Da mesma forma, outros países como a França, adotaram tal 

metodologia com algumas adaptações. Maria Helena Bastos comenta que as referências 

apontam para o Conde de Scey como sendo o primeiro a implantar o método no Brasil entre 

1819 a 1927 (BASTOS, 2005). 

Nos Estados Unidos, a experiência com o ensino mútuo é atribuída ao Coronel Francis 

Parker que, ao final do séc. XIX, levou a Aprendizagem Cooperativa a dominar o ensino nas 

escolas americanas (JOHNSON, JOHNSON e SMITH, 1998). 

Numa outra perspectiva histórica, Tejero, Parra e Llamas (2007) citam Confúcio no séc. 

V antes de Cristo como alguém que compreendia a importância da cooperação no processo de 

ensino e de aprendizagem. Segundo os autores, citando o livro das Sentenças (Luen-yu), 

Confúcio teria escrito que “aprender sin reflexionar sobre lo aprendido es un gasto inútil de 

energía” (2007, p. 126).  

Os gregos, nesta referência representados por Sócrates, Aristóteles e Platão, ao 

desenvolverem a Maiêutica, a Episteme e a Paideia, assim como as atividades desenvolvidas 

com os peripatéticos, ressaltaram a importância dada na construção do conhecimento não de 

forma individualista ou competitiva. 

No século XVII, Europa, os autores destacam alguns movimentos importantes no 

combate à uma educação ‘livresca e verbalista’. Entre eles, François Rabelais, Michel Eyquem 

de Montaigne, Fénelon e John Locke. Estas tentativas não tiveram grande êxito, mas abriram 

possibilidades que, em Emilio, de Jean-Jacques Rousseau, uma visão de conjunto 

proporcionasse novos métodos de ensino. 
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Tejero, Parra e Llama (2007) destacam que Rousseau contribuiu significativamente para 

novos patamares no processo de ensino e de aprendizagem ao estabelecer uma base filosófica 

que permitiu novos caminhos. Nele, são encontradas referências explícitas a elementos 

sistêmicos do processo de instrução ao perceber que a criança, em cada idade, tem seus recursos 

e que os alunos devem reinventar a ciência e não a repetir apenas.  

Os autores afirmam que um grande erro de compreensão de Rousseau foi não considerar 

a evolução da criança dentro de um contexto social. 

Assim, seu discípulo Johann Heinrich Pestalozzi procura corrigir seu mestre ao afirmar 

que a escola é uma verdadeira sociedade em que o sentido das responsabilidades e das normas 

de cooperação são suficientes para educar os estudantes sem que haja necessidade de isolá-los 

em um individualismo (TEJERO, PARRA e LLAMAS, 2007). Desta forma Pestalozzi 

organizou uma espécie de ensino mútuo em que os estudantes se ajudavam em suas 

investigações. 

As propostas de Pestalozzi, em seu contexto histórico, podem ser consideradas um 

modelo de ensino mútuo mesmo que esteja longe da atual concepção do que se estabelece hoje 

como Aprendizagem Cooperativa. Os avanços de Pestalozzi não tiveram prosseguimento com 

seus discípulos, aliás, em alguns aspectos tiveram retrocesso.  

Ainda com uma psicologia ainda insipiente voltada para a criança, surge, 

sincronicamente em vários países, educadores que desenvolvem novos processos pedagógicos. 

A semente do ensino e da aprendizagem, através de atividades empíricas e da cooperação mútua 

começa prosperar. Entre eles estão: Sergi y Montessori na Itália, Decroly na Bélgica, 

Kerschensteiner na Alemanha, Gross e Claparède na Suíça, entre outros (TEJERO, PARRA e 

LLAMAS, 2007). 

Neste contexto histórico, John Dewey se destaca nos Estados Unidos ao provocar uma 

reação contra o estatismo do séc. XIX. Tejero, Parra e Lhamas (2007, p. 129), ao comentarem 

as ações de Dewey, destacam que: 

Se acrescentarmos a isso que, em 1896, o filósofo e educador americano criou 

uma escola experimental baseada nos interesses e necessidades de cada 

período evolutivo e onde a dinâmica da sala de aula era presidida pela 

cooperação, podemos concluir que Dewey tinha os elementos teóricos e 

empíricos para avaliar a importância da cooperação no processo instrucional.  

(Tradução nossa). 



 CONCEITOS, FUNDAMENTAÇÕES E EXPERIÊNCIAS NA APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

Este caminho histórico apresentado pelos autores acima referendados, culminam com 

as propostas de Jean Piaget e Lev S. Vygotsky. Em Piaget, as teorias sobre a psicogenética, o 

modelo de equilibração das estruturas cognitivas, o papel da contradição e, consequentemente, 

o conflito sócio cognitivo na aquisição do conhecimento.  

Em Vygotsky, culminam com as teorias histórico-cultural em dois aspectos 

fundamentais: a da dupla formação e a conceituação da zona de desenvolvimento proximal. 

Tais conceitos indicam um estilo de ensino no qual “o aluno deixa de ser um sujeito 

teoricamente ativo para converter-se no autêntico cogestor de seu desenvolvimento e de sua 

aprendizagem” (TEJERO, PARRA e LLAMAS, 2007, p. 130, 131) (tradução nossa). 

Importante referendar o trabalho desenvolvido na década de 1920 pelo educador francês 

Célestin Freinet (1896-1966). Segundo Vieira (2015a, p. 16) Freinet,  

[...] pedagogo e de influência anarquista, talvez em função de uma 

enfermidade nos pulmões adquirida na Primeira Guerra Mundial, torna-se um 

pacifista e inicia suas atividades como professor em uma escola primária. 

Desenvolve uma metodologia pedagógica em que defende a participação ativa 

da criança nas tomadas de decisão e na cooperação. 

Os diferentes caminhos percorridos por educadores e pesquisadores sobre as origens da 

aprendizagem cooperativa concordam com as perspectivas do último século apontando as 

influências de Piaget, Vygotsky, Kurt Kafka como principais fontes na formação dos postulados 

dos irmãos David e Roger Johnson. 

Surge então, a intenção de sistematizar as ideias de tal forma que possam contribuir com 

esse novo momento em que as habilidades sociais, os conteúdos, os objetivos da educação, 

numa perspectiva holística, em que as interações sociais estejam propostas de forma positiva 

(interdependência positiva) e produzam um novo jeito de organizar o ensino e a aprendizagem 

– começa ser sistematizada a Aprendizagem Cooperativa. 

 

2.2 FUNDAMENTAÇÃO DOS PILARES DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

A sistematização da Aprendizagem Cooperativa, em seu processo histórico, considera 

fatores como: interdependência social, habilidades sociais e avaliação em níveis mais amplos 

como a autoavaliação, a avaliação de conteúdo, avaliação de metas e até mesmo dos processos 

de ensino e de aprendizagem. 
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Como visto, em Dewey, a ideia de ensinar e aprender a partir de ações cooperativas, 

começa a se desenhar com a estratégia de trabalhar com pequenos grupos de forma 

representativa, buscando uma relação de interdependência positiva entre os membros. 

Os autores Terejo, Parra e Llamas (2007) destacam que, a partir da década de 1970, o 

volume de trabalhos em torno da aprendizagem cooperativa foi enorme sendo necessária a 

realização de inúmeras meta-análises para que se conheçam os resultados alcançados. Dentre 

as meta-análises feitas, esta pesquisa faz referência a um trabalho dos irmãos David e Roger 

Johnson e seu colaboradores (JOHNSON, JOHNSON e STANNE, 2000) e discute a análise 

feita por Gavilán e Alario (2015) sobre os resultados do trabalho cooperativo em três âmbitos: 

acadêmico, social e pessoal. 

Dois grupos de trabalho se destacam no processo de sistematização da metodologia da 

Aprendizagem Cooperativa. Em Baltimore, Estados Unidos, na Universidade Johns Hopkins, 

sob a liderança do professor Robert E. Slavin e em Minnesota, Estados Unidos, na Universidade 

de Minnesota, sob a liderança do professor David W. Johnson. 

O pós-guerra proporcionou um ambiente de busca por novas opções e se faz necessário 

destacar que a Aprendizagem Cooperativa pode contribuir com essa nova ordem democrática 

atendendo a questões sócio-políticas. Mas não apenas isto. 

Outras questões, tão importantes ou mais que as anteriores para que este 

fenômeno se produza, são as questões de caráter psicopedagógico e, mais 

concretamente, o redescobrimento e a reinterpretação de Piaget e Vygotsky 

(TEJERO, PARRA e LLAMAS, 2007, p. 132). (tradução nossa) 

Artigos e livros que descrevem os fundamentos, pilares, da Aprendizagem Cooperativa 

datam da década de 1970 e são republicados em décadas seguintes. Os irmãos David e Roger 

Johnson e Karl Smith, escreveram um artigo publicado inicialmente pelo site Change11 e pelo 

site ResearcheGate12 e republicado com tradução para o Português pela revista Pensar, Dialogar 

e Aprender (1998). Nele, os autores definem as bases da metodologia.  

O texto referido data da década de 1990 e aborda o retorno da Aprendizagem 

Cooperativa às Faculdades. Interessante destacar que ainda hoje, final da década de 2010, a 

Aprendizagem Cooperativa é ainda pouco conhecida pelas escolas brasileiras. 

 
11 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00091389809602629 em 04/05/2019. 

12 https://www.researchgate.net/publication/220041868 em 04/05/2019. 
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Ao definirem a metodologia, os autores argumentam que a Aprendizagem Cooperativa 

não é apenas um estudo em grupo, o que poderia criar competitividade, mas uma metodologia 

complexa, esclarecendo que, parcialmente, justificaria o não uso em aulas de faculdade, mesmo 

sendo, em muito, a mais eficiente das três alternativas (cooperativa, competitiva e 

individualista). 

Outra dificuldade apresentada pelos autores está na cultura de recompensa, 

meritocracia, sem deixar de salientar o pouco investimento na capacitação de professores para 

o uso da referida metodologia e a própria resistência de alunos que preferem aulas expositivas 

argumentando que os professores são pagos para ‘ensinar’. 

Um dos pressupostos básicos da teorização da Aprendizagem Cooperativa está nas 

interrelações entre teoria, pesquisa e prática. “A teoria está para a prática como o solo está para 

as plantas. Se o solo for apropriado, e as condições forem corretas, a planta crescerá e 

florescerá” (JOHNSON, JOHNSON e SMITH, 1998, p. 93). 

São três os fundamentos precursores da teorização da Aprendizagem Cooperativa: a 

teoria da interdependência social, a teoria cognitivo-evolutiva e a teoria da aprendizagem 

comportamental. Os irmãos David e Roger Johnson e seus colaboradores compreendem a 

interpendência nas relações como fundamental a partir da criação de metas comuns entre os 

membros. A partir dessa compreensão, foi proposto pelos autores, que, ao adotar a 

interdependência positiva (cooperação) como base, é possível gerar uma interação promotora 

entre os membros. 

A teoria cognitivo-evolutiva compreende que a cooperação é pré-requisito para o 

crescimento cognitivo. Novamente a percepção de que, metas comuns podem proporcionar 

crescimento cognitivo. Para Piaget, um ambiente em que os conflitos sócio cognitivos 

saudáveis acontecem, gerando desequilíbrio cognitivo, proporcionam ambiente propício para o 

desenvolvimento cognitivo. Vygotsky compreendia de forma semelhante ao afirmar que “os 

esforços cooperativos para se aprender, entender e resolver problemas são essenciais para 

construir o conhecimento e transformar perspectivas conjuntas em funcionamento mental 

interno” (JOHNSON, JOHNSON e SMITH, 1998, p. 93, 94). 

Os autores, nesta perspectiva, desenvolveram também uma teoria denominada 

controvérsia construtiva em que os estudantes, ao se confrontarem com pontos de vista 

opostos, resultando em incerteza ou conflito de conceitos, criam assim uma reconceituação e 
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uma conclusão mais refinada. O uso da controvérsia construtiva funciona no contexto da 

Aprendizagem Cooperativa quando todos os pilares estão sendo colocados em prática. 

Sobre a contribuição da teoria da aprendizagem comportamental, cuja ênfase está nas 

atividades que oferecem recompensa, a Aprendizagem Cooperativa é planejada para fornecer 

incentivos aos membros em função de uma meta coletiva. 

Os autores, assim, identificam que a fundamentação para que a Aprendizagem 

Cooperativa funcione, ilustrando com a figura da semente e o solo propício para sua 

germinação, propõe que as condições necessárias para a efetivação da referida metodologia 

estão baseadas em cinco elementos chave, denominados de pilares da Aprendizagem 

Cooperativa: Positive Interdependence (interdependência positiva), Individual Accountability 

(Responsabilização Individual), Face-to-face Promotive Interaction (Interação Promotora 

ou face-a-face), Social-interpersonal-skills (Habilidades Sociais) e Group Processing 

(Processamento de Grupo). Alguns autores adotam nomenclaturas similares como Monereo 

e Gisbert (2005): Responsabilidade Individual (nomenclatura adotada no PACCE) e Auto-

reflexão de grupo para Processamento de Grupo. O PACCE adota a seguinte nomenclatura para 

os cinco pilares: Interdependência Positiva, Responsabilidade Individual, Habilidades Sociais, 

Interação Promotora (ou Face-a-Face) e Processamento de Grupo.  

Gavilán e Alario (2015) apresentam semelhante levantamento da fundamentação com 

destaques para a aproximação com a pedagogia e com a psicologia social. 

Na aproximação com a pedagogia, e aqui os autores salientam a pedagogia crítica, 

enfatizam-na como um espaço de encontro social em que as atividades em grupo são destaques, 

assim como a busca por protagonismo entre os alunos. 

Sobre a psicologia social, eles destacam a aproximação com a Aprendizagem 

Cooperativa em 5 aspectos distintos: 1) Interdependência entre estruturas do pensamento e 

formas de relação social, no qual, citando Piaget e sua psicogênese, destacam a importância 

das relações sociais no desenvolvimento da criança;  

2) Construção social da inteligência, em que a interdependência entre as estruturas do 

pensamento e as formas de relação social se desenvolvem numa perspectiva diferente. Para 

Piaget, o pensamento é de natureza individual e vai se socializando progressivamente. Ele 

enfatiza a cooperação, uma vez que é a forma que se produz a transmissão adequada de um 

conceito entre iguais (GAVILÁN e ALARIO, 2015);  
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3) No processo de construção social da inteligência, o afetivo e o cognitivo estão 

indissoluvelmente unidos. A neurociência tem demonstrado tal relação (DAMÁSIO, 2000); 

(MIGLIORI, 2013); (MORRIS e FILLENZ, 2007); (DECETY e LAMM, 2006). A última 

referência, em um artigo sobre a empatia humana e a neurociência social afirmam que “[...] 

numerosos estudos documentaram que a empatia desempenha um papel central no raciocínio 

moral, motiva comportamentos pró-sociais e inibe a agressão contra os outros” (DECETY e 

LAMM, 2006, p. 1146) (tradução nossa). 

4) Origem social da cognição. Neste aspecto, a psicologia social se apoia nos postulados 

de Vygotsky ao destacar a relação e as interações sociais que têm lugar no processo de 

interiorização, levando à aprendizagem. A zona de desenvolvimento proximal definida por 

Vygotsky, explica o processo de interação e interdependência em que, o mais experiente, guia 

ou colabora com o outro, gerando, além do conhecimento, autonomia, produzindo assim 

aprendizagem e desenvolvimento;  

5) Protagonismo da comunicação na aprendizagem. A troca de informações 

proporcionado pela Aprendizagem Cooperativa propõe um papel protagonista na comunicação 

que possui um lugar privilegiado quando os estudantes estão envolvidos em resolução de 

problemas e precisam dar e pedir explicações. 

Para Gavilán e Alario os fundamentos psicológicos e psicossociais embasam a eficácia 

da Aprendizagem Cooperativa (2015, p. 63).: 

Trata-se de um modelo privilegiado, não apenas no que se refere ao 

aprendizado acadêmico, mas também em relação ao desenvolvimento pessoal 

e social dos alunos; e todos eles devido ao importante papel que desempenham 

as interações sociais entre iguais em todo o processo de aprendizagem 

(tradução nossa). 

Tendo tais pressupostos como fundamento, os irmãos David e Roger Johnson e seus 

colaboradores postularam cinco elementos-chave chamados de pilares da Aprendizagem 

Cooperativa. 

Interdependência Positiva – A definição de interdependência refere-se a uma 

dependência mútua na qual os membros do grupo têm plena consciência de que não podem ter 

êxito a não ser que todos os membros tenham. Ao elaborar o estudo de um conteúdo, o 

facilitador, ou professor, deve estruturar a atividade de tal forma que cada aluno deve assumir 

a responsabilidade de aprender e que cada participante também aprenda. É possível 

recompensar o grupo ao estabelecer uma meta de resultados em que, ao ser atingida, todos 
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ganham. Para que a interdependência positiva aconteça é preciso: a) designar uma tarefa de 

forma clara e concreta em que todos os componentes participem, incluindo divisão de tarefas13 

e contrato de convivência14, de tal forma que todos construam o resultado da meta através de 

uma relação interdependente; b) ao estabelecer a meta nos moldes acima, é preciso deixar claro 

que cada participante tem sua cota de responsabilidade na execução e que o êxito é de, e para 

todos; c) deve-se garantir uma recompensa para todos, dada ao final da meta alcançada, 

enfatizando os resultados como sendo de responsabilidade coletiva, mútua. Nas palavras dos 

elaboradores, “os alunos devem acreditar em que, ou todos nadam juntos, ou todos afundarão” 

(JOHNSON, JOHNSON e SMITH, 1998, p. 95). 

Responsabilidade Individual – o grupo deve proporcionar a todos os membros, 

atividades nas quais todos desenvolvam responsabilidades em, pelo menos, três situações: a) 

em situações de sala de aula, aplicar um teste individual para que sejam arguidos em suas 

competências; b) pedir que cada estudante explique ao colega o que tem aprendido, numa troca 

responsável com o conteúdo; c) observar e documentar a contribuição de cada membros nas 

atividades do grupo.  

As responsabilidades são duplas. Segundo Gavilán e Alario (2015) elas são individuais 

e coletivas. Um grupo cooperativo não trabalha apenas com a ideia de diluição das atividades 

entre os membros, mas que, agindo como uma plataforma na construção da aprendizagem, 

assumam suas responsabilidades individuais e coletivas. 

Há uma forte relação entre interdependência positiva e responsabilidade individual. No 

processamento de grupo, a avaliação da responsabilidade deverá abranger os dois níveis: 

individual e do/no grupo. 

Habilidades Sociais dizem respeito às relações no grupo que podem ser aprendidas. A 

Aprendizagem Cooperativa entende que a pessoa precisa estar preparada em sua globalidade e 

não apenas em conhecer os conteúdos. Independente dos conteúdos estudados, os alunos devem 

aprender liderar, tomar decisões, construir confiança, ter habilidades na comunicação, na 

administração de conflitos. São habilidades que podem ser vivenciadas em grupos pequenos, 

nas distribuições de responsabilidades e no exercício de tais habilidades. Os autores citados 

acima afirmam que:  

 
13 Divisão de tarefas – definições ampliadas em 3.1 sobre Responsabilidade Individual 

14 Contrato de convivência – Os grupos decidem por consenso o que podem ou não fazer enquanto estão reunidos. 
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O estudante, em primeiro lugar, é uma pessoa e em função de sua formação 

poderá aprender mais ou menos matérias. Seu valor está no fato de ser uma 

pessoa; e por ele mesmo deve cultivar e potencializar sua autonomia, 

autoestima e autoconfiança, preparando, desta maneira, o caminho para que 

possa aprender (GAVILÁN e ALARIO, 2015, p. 127 – tradução nossa). 

É comum não considerar importante o desenvolvimento de habilidades sociais ou 

pressupor que os membros do grupo já as dominem de forma satisfatória. Assim como podem 

aprender conteúdos conceituais, é preciso que lhes sejam ensinadas e colocadas em práticas 

para que possam trabalhar bem em grupo. Dentre as habilidades sociais, algumas que merecem 

destaque são: conhecer cada pessoa do grupo e respeitá-la; comunicar-se com sinceridade e sem 

agressões; aceitar os demais e servir de apoio quando necessário; resolver conflitos de forma 

construtiva; desenvolver suas atividades sem aproveitar-se dos demais. 

O PACCE desenvolveu oficinas de capacitação em Aprendizagem Cooperativa para os 

articuladores. Dentre elas, a de Habilidades Sociais, que tem como embasamento teórico, além 

dos pressupostos da própria Aprendizagem Cooperativa, textos de Vicente E. Caballo, 

destacando que:  

As habilidades sociais são comportamentos que expressam sentimento, 

atitudes, opiniões, ou direito de uma forma adequada e eficaz para o contexto, 

respeitando o comportamento das outras pessoas e resolvendo problemas, 

diminuindo a probabilidade do surgimento de adversidades futuras (PACCE, 

2019, p. 1)15. 

Interação Promotora ou interação face-a-face é definida pelos irmãos David e Roger 

Johnson como sendo atitudes em que os membros do grupo “devem promover o sucesso uns 

dos outros (ajudando, dando assistência, apoiando, animando e valorizando os esforços uns dos 

outros para aprender” (JOHNSON, JOHNSON e SMITH, 1998, p. 95).  

A interação promotora (face-a-face) requer tempo juntos para que se conheçam e se 

respeitem (desenvolvam suas habilidades sociais) e assim promovam o outro através de 

palavras e atos sinceros, avaliando os processos na conquista da meta coletiva. Uma das 

atividades que contribui de forma efetiva com o respeito ao outro é a Roda Vida onde os 

participantes têm a oportunidade de contar e ouvir as histórias de vida uns dos outros. 

 
15 As oficinas foram desenvolvidas inicialmente pela Diretora da EIDEIA, Prof.a Dra Tereza Cristina Batista de 

Lima em 2011 e anualmente são revistas em seus detalhes. A edição usada nesta referência é a utilizada em 2019. 
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É recomendado, da mesma forma, a contribuição de todos os participantes, pois assim, 

considerando as relações entre os pilares, a interdependência positiva será caracterizada 

também neste pilar. Nesse sentido, grupos pequenos retornam melhores resultados. 

O Processamento de Grupo é o pilar da avaliação e ele acontece em pelo menos três 

situações: autoavaliação, avaliação das ações dos membros do grupo e avaliação dos resultados. 

Em se tratando do uso da Aprendizagem Cooperativa em sala de aula, a avaliação de conteúdos 

acontece em níveis individuais e coletivos. Segundo os irmãos David e Roger Johnson, “O 

processamento de grupo ocorre quando os membros refletem sobre o trabalho do grupo e a 

interação dos membros para esclarecer e melhorar os esforços dos membros para atingir as 

metas do grupo e manter relações de trabalho eficazes” (JOHNSON, JOHNSON e HOLUBEC, 

2013 p.2 apud JOHNSON, JOHNSON E HOLUBEC, 2016).  

O processamento de grupo trabalha com a perspectiva de avaliar os caminhos para se 

chegar às metas, não apenas o ponto final, a chegada. Nesse sentido, os membros avaliam os 

processos, o envolvimento individual, as atividades desenvolvidas em pares, em grupos e até 

mesmo se as etapas usadas no processo são realmente necessárias.  

Assim, os outros pilares devem ser alvos de avaliação. Em que circunstâncias pode se 

perceber que houve interdependência positiva? Os níveis de responsabilidades individuais em 

prol da meta coletiva foram bons? Que habilidades sociais aconteceram de forma clara e quais 

poderiam ser aprimoradas? Houve oportunidade de interação promotora, face-a-face? 

Ao final de cada etapa, seja ela oficina, aula, encontro de interação social ou de célula 

de estudos, os membros do grupo dedicam tempo para discutir seus processos visando melhorar 

a qualidade do trabalho em equipe, avaliar o nível de responsabilidade individual (autoavaliação 

e feedback), aprendizado e necessidade de aprendizado de habilidades sociais, ajuda mútua na 

busca por soluções e cumprimento de tarefas, simplificação de processos quando muito 

complexos e até mesmo eliminação de ações inadequadas.  

O ANEXO A apresenta um modelo de preparação de aula usando a Aprendizagem 

Cooperativa (LOPES e SILVA, 2009). 

Os cinco pilares têm suas definições ampliadas no capítulo 3, quando se discute a 

avaliação na Aprendizagem Cooperativa (3.1). 

 



 CONCEITOS, FUNDAMENTAÇÕES E EXPERIÊNCIAS NA APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

2.3 OUTRAS PESQUISAS SOBRE APRENDIZAGEM COOPERATIVA  

Como foi destacado acima a teorização da Aprendizagem Cooperativa tem início na 

década de 1970 através dos irmãos David e Roger Johnson e seus colaboradores entre outros 

pesquisadores e educadores. É importante destacar que esta metodologia, desde sua teorização, 

tem sido largamente usada por países como Estados Unidos através dos próprios irmãos 

Johnson, ou mesmo Robert E. Slavin que, já no final da década de 1970 desenvolveu, 

juntamente com seus associados, a técnica conhecida com Student Teams Achievement 

Divisions – STAD, Grupo de Estudantes: Divisão de Rendimento (tradução nossa). 

Autores como Gavilám e Alario (2015), os irmãos David e Roger Johnson e seus 

colaboradores (2000), Robert Slavin (1991), Monereo e Gisbert (2005) entre outros, enfatizam 

que a metodologia da Aprendizagem Cooperativa entende que a formação humana é o objetivo 

principal e os conteúdos estudados são os meios para se atingir os fins. Priorizando o ensino e 

a aprendizagem de habilidades sociais, reponsabilidades individuais, autoavaliação e feedback, 

promovendo o outro, gerando interdependência positiva, os resultados acadêmicos irão 

aparecer com maior facilidade. Para Anna La Prova, na introdução aos pilares (LA PROVA, 

2017, p. n/p), afirma: 

À Luz destas orientações e princípios educativos gerais, a pergunta que segue 

aberta para muitos professores é como levá-los à cabo na prática didática, é 

dizer, com que metodologias responder à demanda de uma educação integral 

que resuma aspectos individuais, sociais, culturais etc. Como veremos, a 

Aprendizagem Cooperativa brinda com uma resposta apropriada porque é um 

instrumento reflexivo que permite perseguir um maior número de objetivos 

educativos simultaneamente, já que trata de promover tanto uma 

aprendizagem eficaz como a convivência e a pró-socialidade16 (tradução 

nossa).  

 Em um capítulo dedicado a comentar os resultados da Aprendizagem Cooperativa, 

Gavilán e Alario destacam que as investigações feitas sobre esta metodologia e seus efeitos têm 

sido mui numerosas nos últimos anos. Destacam ainda que a maior parte delas se concentra na 

busca de relações entre as distintas formas de estruturar a interdependência social em aula e 

suas repercussões no rendimento acadêmico, nas relações sociais e na saúde psicológica. Para 

eles, a questão central destas investigações é averiguar em que condições a estrutura 

 
16 A atitude prosocial pode ser comparada à gentileza, à empatia e à solidariedade ou mesmo ao altruísmo, 

inerentes, segundo definições de alguns pesquisadores como (RABELO, HEES e PLIATI, 2012, p. 162), ao 

comportamento infantil e que tende a diminuir com o crescimento e as influências sociais (The Altruism 

Revolution, 2015). 
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cooperativa, competitiva ou individualista aumenta o rendimento escolar, promove relações 

sociais de qualidade e intensifica a saúde psicológica e o bem estar social  (2015).  

Os irmãos David e Roger Johnson comentam que mais de 185 estudos têm comparado 

o impacto da cooperação frente à competição sobre o rendimento acadêmico e mais de 220 

estudos têm comparado os efeitos de situações cooperativas frente a situações individualistas 

também em relação ao rendimento acadêmico (Johnson e Johnson, 1989b – apud GAVILÁN e 

ALARIO, 2015).  

Os resultados são discutidos no livro dos referidos autores e demontram que: em 

primeiro lugar, a cooperação dá lugar a um maior rendimento individual e incrementa a 

produtividade do grupo. Os autores discutem os resultados de pesquisas feitas por Robert E. 

Slavin que inclue quatro aspectos relacionados à produtividade da equipe: a) a escolha da tarefa 

deve ser adequada ao momento; b) as estratégias adequadas para o conteúdo; c) o 

desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico aparecem com maior frequência; d) a 

capacidade de ação individual depois do aprendizado cooperativo aumenta.  

Como segundo aspecto, quanto ao tempo dedicado à tarefa, cooperativamente, os 

estudantes dedicam mais tempo às tarefas do que individualmente, com melhores resultados. A 

questão principal não está na quantidade de tempo, mas na cooperação e na responsabilidade 

individual diante da tarefa que proporcionam melhores resultados. 

Robert E. Slavin, um dos precursores na elaboração de técnicas em Aprendizagem 

Cooperativa, em um artigo em que descreve uma síntese de pesquisa feita com o uso da 

metodologia, afirma que existem muitas formas de uso desta metodologia e, dentre elas, destaca 

dois elementos como sendo de fundamental importância para alcançar resultados positivos: a 

definição de metas do grupo e a responsabilidade individual.  

Nas pesquisas sobre o uso da referida metodologia apresentada em seu trabalho, ele 

destaca que, em comparações experimentais entre o uso da metodologia e os sistemas 

tradicionais, em 37 de 44 estudos foram encontrados efeitos significativamente positivos no uso 

da Aprendizagem Cooperativa e nenhum favoreceu os métodos tradicionais (SLAVIN, 1991). 

No âmbito social, Gavilán e Alario (2015) destacam que o estabelecimento de relações 

depende da possibilidade de manter contatos e que a cooperação aumenta o contato de forma 

considerável. Não apenas para compartilhar ideias, sentimentos, aspirações, mas porque 

também suas aspirações educativas necessitam ser contrastadas com seus companheiros. 
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Eles apresentam duas considerações importantes acerca das investigações feitas sobre 

os efeitos da Aprendizagem Cooperativa nas relações interpessoais. Primeiro, o destaque se dá 

pela qualidade de interdependência promovida pela aceitação do outro em detrimento das ações 

competitivas ou individualistas. As relações têm por base a confiança mútua construída e 

comprometida. Para os autores, avaliando mais de 180 investigações sobre o tema, concluem 

que: 

[...] a cooperação dá lugar a uma maior atração interpessoal, fomenta o gosto 

mútuo e o apoio social. Entende-se por apoio social a disponibilidade de 

pessoas próximas em quem se possam confiar para receber ajuda tanto de 

caráter acadêmico como afetivo (GAVILÁN e ALARIO, 2015, p. 163) 

(tradução nossa). 

Estas conclusões estão em sintonia com as descobertas da neurociência. Para a 

educadora Regina Migliori, com formação em neuropsicologia, em seu livro sobre neurociência 

e educação, afirma que:  

“Nossa aprendizagem se compõe de aspectos que compartilhamos com as 

outras pessoas e de outros que são pessoais e individuais: a biologia do cérebro 

dos indivíduos da mesma espécie; aquilo que nos faz seres humanos; a 

biologia do cérebro individual; a experiência pessoa; a experiência das outras 

pessoas; o tempo histórico em que se vive; o contexto enriquecido ou 

empobrecido. Esses fatores direcionam as preferências e as aversões da pessoa 

em relação àquilo que ela pode aprender” (MIGLIORI, 2013, p. 43) 

Segundo, tanto na comparação entre a estrutura competitiva como na individualista com 

relação à cooperativa, é possível demonstrar que: a cooperação promove um contexto que 

facilita a coesão do grupo; facilita a integração de minorias e pessoas não capacitadas; no 

processo, os alunos manifestam mais atitudes positivas diante do aprendizado; aumento da 

motivação; aumento de comportamentos que demonstram habilidades sociais, valores e 

destrezas; melhoria nas adaptações sociais em função das oportunidades das práticas das 

habilidades sociais; e, o trabalho cooperativo permite a compreensão da visão do outro, de outra 

perspectiva. 

No âmbito pessoal, os autores concluem que a cooperação contribui com a saúde 

psicológica, segundo investigações feitas especificamente sobre o tema, em, pelo menos, dois 

aspectos distintos: maturidade emocional, as boas relações sociais ou a aquisição de uma 

identidade própria adaptada à realidade; promoção do aumento da autoestima em relação às 

outras estruturas, assim como a potencialização de auto aceitação (aceitação de si mesmo e 

sentir-se aceito pelo grupo). 
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Ao avaliar 8 técnicas criadas para o uso da Aprendizagem Cooperativa, os irmãos David 

e Roger Johnson e Mary Beth Stanne (2000) apresentam análise comparativa entre técnicas 

cooperativas citadas na Tabela 1, competitivas e individualistas e apontam para as seguintes 

questões e resultados. 

A primeira questão é verificar quanta pesquisa tem sido feita sobre a eficácia das 

técnicas uma vez que nem sempre os educadores estão orientados quanto ao uso da melhor 

técnica assim como, verificar a eficácia dos resultados a curto e a longo prazo. Para os 

pesquisadores, ambas as pesquisas se completam. 

A segunda questão diz respeito à quantidade de métodos avaliados e, nesta meta-análise, 

as técnicas avaliadas apresentadas na Tabela 1. 

A terceira questão é sobre a eficácia dos diferentes métodos de Aprendizagem 

Cooperativa nas diferentes formas de aplicação. Nesta meta-análise os autores aplicaram 

métodos estatísticos dos resultados de diferentes e independentes testes sobre a mesma hipótese. 

A quarta questão foi compreender quais técnicas são mais efetivas. Aqui são definidos 

métodos mais diretos e métodos mais conceituais. Os primeiros são mais fáceis e diretos em 

sua aplicação enquanto os conceituais exigem melhor preparo por parte dos professores. Os 

métodos diretos tendem à descontinuidade enquanto os conceitos tendem a ser mais difíceis no 

começo e têm menor descontinuidade. 

Foi estabelecido que a primeira variável independente são os próprios métodos 

cooperativos comparados com interdependências negativas e neutras, competitivas e 

individualistas, respectivamente. A segunda variável independente foi a classificação do 

método que vai de ‘método mais direto’ a ‘método conceitual’, sendo avaliados numa escala de 

cinco pontos em cinco critérios: compreensão, aplicação, manutenção, integração e 

especificidade. A variável dependente foi o desempenho do aluno. 

Os autores discutem pormenorizadamente os resultados, comparando cada métodos 

(técnica) da Aprendizagem Cooperativa. A comparação inicial é com métodos competitivos e 

os resultados demonstram que a técnica Learning Together (Aprendendo Juntos) promove o 

maior efeito diante dos métodos não cooperativos, seguido de Academic Controversy17 

(Controvérsia Construtiva18), STAD, TGT, Group Investigation (Grupo de investigação), 

 
17 Literalmente – Controvérsia Acadêmica. 

18 Tradução adaptada para o uso corrente da técnica. 
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Jigsaw, TAI e CIRC. As comparações com os métodos individualistas, os resultados 

apresentam outro ranking, com os maiores efeitos conforme segue: Learning Together 

(Aprendendo Juntos), Academic Controversy (Controvérsia Construtiva), STAD, TAI, TGT, 

Group Investigation (Investigação do Grupo) e CIRC. 

Os autores destacam ao final que os resultados demonstram que, variáveis como a 

implementação da metodologia em escolas com viés individualista terão resultados menos 

expressivos do que em escolas com viés em que os professores recebem maior capacitação para 

o uso da Aprendizagem Cooperativa. 

Um estudo comparativo foi apresentado por professores da Education Program at 

Purdue University, University of Chicago e Universty of Alabama, em 2016, comparando o uso 

de pares para complementar a aprendizagem cooperativa em sala de aula. Os resultados 

apontaram que a avaliação formativa por pares resultou em notas mais altas ao final do projeto 

e a percepção de um ambiente de aprendizagem mais centrado no estudante, mais competência 

e menos dúvidas sobre o curso (MENTZER, LAUX, et al., 2016). 

É preciso destacar, da mesma forma, que outras meta-análises precisam ser realizadas 

destacando que os resultados devem ser analisados com cautela tendo em vista que a aplicação 

da metodologia pode ter sido implementada com maior ou menor intensidade. 

 

2.3.1 Livros e Artigos Acadêmicos Sobre o Uso da Aprendizagem Cooperativa. 

Os irmãos David e Roger Johnson e seus colaboradores publicam sistematicamente 

livros e artigos sobre conceitos, pesquisas e experiências em Aprendizagem Cooperativa e 

anualmente eles e sua equipe publicam uma Newsletter com temas relevantes para o 

funcionamento de uma escola que adota a Aprendizagem Cooperativa como metodologia.  

São temas de suas últimas newsletter: prevenção de bullying, motivação, cooperação e 

criatividade, educação para a paz, processamento de grupo. A edição de 2017 é a de número 31 

e trata da aprendizagem socioemocional. Para a produção desta pesquisa não foram encontrados 

livro dos referidos autores traduzidos para o português.  

Em Portugal são encontrados autores como José Lopes e Helena Santos Silva (2009) 

que criaram um guia para professores; um livro voltado para educadores e pais de crianças no 

Jardim de Infância (2008), como também Alice Fontes e Ondina Freixo que publicaram um 

trabalho sobre a Aprendizagem Cooperativa e Vygotsky (FONTES e FREIXO, 2004).  
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Outros autores publicaram livros e artigos tratando da teorização, aplicação, avaliação 

e experiências no uso da Aprendizagem Cooperativa em sala de aula. Nesta pesquisa, foram 

elencados os trabalhos de José Lopes e Helena S. Silva (LOPES e SILVA, 2009) tanto aos 

aspectos teóricos como de aplicação e avaliação, Carlos Monereo e David Duran Gisbert (2005) 

a aplicação e teorização em uma escola, Paloma Gavilán e Ramón Alario (2015) discussão de 

pesquisas, teorização e aplicação da metodologia, Anna La Prova (2017) como teorização e 

aplicação, os irmãos David e Roger Johnson (2000), (2002), (2016) e seus colaboradores na 

teorização, referencial histórico e aplicação, entre outros.  

Destaca-se, da mesma forma, que em 2004, o governo português editou um trabalho 

intitulado: Cooperação e Aprendizagem. Este trabalho é voltado para minorias étnicas em 

Portugal (COCHITO, 2004). Trata-se também de um trabalho que abrange aspectos teóricos, 

práticos e avaliativos da aplicação da Aprendizagem Cooperativa. 

Livros e artigos publicados por autores italianos estão disponíveis para pesquisa e, entre 

eles, os que abordam o uso de pares (peers), uma técnica da Aprendizagem Cooperativa usada 

com crianças com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH. Os 

resultados apontam para mudanças que surgiram nas avaliações dos professores sobre o 

comportamento cooperativos das crianças nas aulas experimentais.  

Para os referidos autores, melhorias no status sociométrico das crianças com tais 

sintomas só foram observadas nas aulas de Aprendizagem Cooperativa. O que demonstra a 

importância de intervenções bem estruturadas (CAPODICE, RIVETTI e CORNOLDI, 2016). 

Outro trabalho interessante produzido na Itália sobre o uso da Aprendizagem 

Cooperativa com crianças com dificuldades de aprendizagem é de Anna La Prova (LA PROVA, 

2017, p. n/p). Ela afirma que: 

A Aprendizagem Cooperativa é uma das estratégias. Digo à luz de meus 

numerosos anos de experiência como formadora em centenas de escolas 

italianas, durante os quais tenho podido ver com meus próprios olhos que, no 

momento em que esta metodologia é aplicada de forma séria e rigorosa, se 

converte realmente em uma forma de responder de uma maneira exaustiva às 

necessidades formativas de muitíssimos alunos com necessidades especiais 

únicas (tradução nossa).  

Para esta pesquisa, em busca por artigos acadêmicos sobre o tema, foram selecionados 

175 artigos e livros que apresentavam teorias e experiências com o uso da Aprendizagem 

Cooperativa como metodologia nos mais diversos campos do ensino e da aprendizagem. Uma 

lista completa dos artigos encontrados encontra-se no APÊNDICE F. 



 CONCEITOS, FUNDAMENTAÇÕES E EXPERIÊNCIAS NA APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

Dos artigos e trabalhos encontrados em livros e internet para esta pesquisa, a Espanha 

se destaca na publicação e uso desta metodologia. Nesta pesquisa, usando os mecanismos Alerta 

do Google Acadêmico19, foram encontrados 44 artigos produzidos a partir da Espanha 

referentes à utilização da Aprendizagem Cooperativa incluindo teorização, aplicação e 

avaliação, representando 25%.  

Em seguida foram encontrados 36 artigos no período da pesquisa, criados a partir dos 

Estados Unidos representando 21% das referências encontradas. 

Apesar de limitada em seu tempo, a pesquisa encontrou livros e artigos publicados em 

38 países. A Figura 2 ilustra a distribuição do resultado destas publicações encontrados através 

do Alerta do Google Acadêmico. 

 

Figura 2 - Pesquisa Google Acadêmico sobre Artigos e Livros 

 

Fonte - Alerta do Google Acadêmico - 2017 (Bing20) 

 

 
19 Alerta do Google Acadêmico – ferramenta de busca programada que retorna semanalmente para um e-mail 

cadastrado, publicações acadêmicas em que aparecem a referência requerida. 

20 Bing é uma ferramenta vinculada ao Excel que retorna gráficos de distribuição em mapas mundi. 
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Dois livros em especial retratando conceitos, pesquisas e experiências são referências 

para esta pesquisa. O primeiro, desenvolvido em uma escola na Espanha: Tramas: 

Procedimentos para a Aprendizagem Cooperativa (MONEREO e GISBERT, 2005) e 

Aprendizaje Cooperativo – Una metodología con futuro. Principios y aplicaciones (GAVILÁN 

e ALARIO, 2015).  

Na primeira referência, os autores adotam a apresentação das teorias de forma 

interessante ao narrar distintos temas e, após tais narrativas, adotam uma ficha didática com 

comentários sobre os procedimentos e uma ficha técnica do método cooperativo explicado às 

técnicas, suas aplicações, indicações e referenciais bibliográficos pertinentes à técnica utilizada. 

A segunda referência trata de aspectos teóricos desde sua caminhada história, as teorias 

que fundamentaram os pilares, análises comparativas do uso da metodologia da Aprendizagem 

Cooperativa nas mais diversas situações de ensino e aprendizagem, assim como definições e 

referências ao uso das principais técnicas desenvolvidas por pesquisadores e educadores na área 

da Aprendizagem Cooperativa. 

 

2.4 OUTRAS EXPERIÊNCIAS COM METODOLOGIAS SEMELHANTES 

Como referido na introdução, as pesquisas sobre o uso da Metodologia da 

Aprendizagem Cooperativa no Brasil apontam que a implantação e aplicação têm acontecido 

em algumas escolas particulares e pouco se sabe de seu uso em escolas públicas – pouca ou 

nenhuma pesquisa existe nesse sentido (CARVALHO, 2015). No Ceará, a referência de maior 

significado está no PRECE, inspiração para a criação do PACCE. 

Em uma intervenção proposta por uma estudante de mestrado em Bauru/SP, pela 

UNESP, em sua introdução ao tema, a autora foca a heterogeneidade como aspecto relevante 

às realidades educacionais contemporâneas em que as diferenças de níveis educacionais nas 

escolas de ensino fundamental são acentuadas: 

Entretanto já é possível perceber que os alunos apresentam as mais variadas 

características de aprendizagem, como diferentes níveis de leitura e 

compreensão de texto, diferentes níveis de compreensão e domínio do sistema 

convencional de escrita, diferentes níveis de compreensão e domínio do 

sistema numérico decimal, diferentes habilidades artísticas, lógico-

matemáticas, de relações interpessoais entre outras. (BELLO e CAPELLINI, 

2015, p. 5). 
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Tais características qualificam a turma como sendo de alto índice de heterogeneidade. 

Isto corrobora com as propostas metodológicas da Aprendizagem Cooperativa que veem a 

diversidade de pensamento como aspecto positivo na construção de novos saberes, proposto 

pelos irmãos Johnson e seus colaboradores como Construtive Controversy (JOHNSON e 

JOHNSON, 2000). 

Outras experiências com metodologias alternativas ou inovadoras estão acontecendo ao 

redor do mundo. O Canal Futura produz uma série intitulada “Destino Educação: Escolas 

Inovadoras”21 na qual são apresentadas escolas que adotam propostas em que os estudantes são 

desafiados a desenvolverem sua autonomia e seu protagonismo através de pedagogias que se 

assemelham às propostas da Aprendizagem Cooperativa. 

Um dos projetos apresentados pelo Canal Futura (2018) conta a história da escola 

Väätsa Põhikool, na Estônia. O texto inicial da apresentação da escola diz: 

Na Estônia, a escola Väätsa Põhikool valoriza as brincadeiras no dia-a-dia e o 

aprendizado prático. A tecnologia entra como uma importante aliada em todo 

o processo educacional. No episódio, conhecemos a Väätsa Põhikool, na 

Estônia. Em vilarejo pequeno, escola com ambiente familiar e inovador 

promove aprendizado com atividades práticas, uso de tecnologias e interação 

com comunidade22. 

A escola apresentada pela série acima citada, é um exemplo de proposta pedagógica 

bem-sucedida. Segundo o diretor, a educação na Estônia fundamenta-se em três pilares: 1) 

Currículo nacional com autonomia para implementação; 2) mestrado obrigatório para os 

professores; 3) a religião da Estônia é a educação.  

Os estudantes falam das mudanças que ocorreram na estrutura pedagógica. Antes, livros 

e escritas e agora tablets e laptops. Mais smartphones e menos livros didáticos. Mais tecnologia 

digital do que é requerido pelo currículo nacional. Mais oportunidade de ousar experimentar 

para aprender a lidar com as novas tecnologias. 

Entre os destaques, tecnologias para o dia-a-dia, professores com autonomia, música 

como ferramenta educacional, aprendizado prático, mobiliário adaptável para brincadeiras. 

“Mais do que precisar de muito dinheiro, ter a mente aberta e boas ideias e a ousadia para aplicar 

as habilidades e conhecimento na vida real.”, afirma uma das professoras da escola. 

 
21 Canal Futura é uma realização da Fundação Roberto Marinho e está acessível através do aplicativo futuraplay 

na internet. http://www.futuraplay.org/serie/destino-educacao-escolas-inovadoras/ 03/06/2019 09h41. 

22 Canal Futura - http://www.futuraplay.org/video/vaatsa-pohikool-vaatsa-estonia/442762/ 03/06/2019 10h05. 

http://www.futuraplay.org/serie/destino-educacao-escolas-inovadoras/
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Em Portugal, a Escola da Ponte adota uma metodologia que busca desenvolver 

autonomia e protagonismo nos estudantes através de ações não convencionais. Em suas 

publicações sobre suas experiências, seu fundador, Prof. José Pacheco, apresenta o modus 

operandi da escola (PACHECO e PACHECO, 2012, 2014, 2015).  

Destaca-se a não existência da divisão por anos ou séries para hierarquizar o estudo. Os 

alunos estudam temas e podem juntar-se a colegas que estão na escola em momentos diferentes. 

Um estudante que está a dois anos na escola pode juntar-se a outro que está a sete anos e juntos 

estudarem um tema que lhes seja interessante. Todos devem cumprir o currículo regular. 

O processo avaliativo acontece após o estudante ou o grupo terminarem um tema ou um 

objetivo. O estudante sinaliza aos seus facilitadores em um quadro de avisos – “Quanto sinto 

que já sei”. Assim, o estudante, ou o grupo, apresenta os resultados do estudo e vários aspectos 

são avaliados: a escrita, a apresentação, história, geografia, matemática e todos os conteúdos 

presentes, não apenas um aspecto. 

Semelhante à Escola da Ponte, o Projeto Âncora (2016), em Cotia, São Paulo, 

desenvolve seu currículo visando à autonomia e ao protagonismo das crianças através de uma 

pedagogia inovadora. A coordenadora Pedagógica, Claudia dos Santos, apresenta o Projeto 

também no Canal Futura23, destacando que as relações humanas são a base da proposta 

pedagógica. Assim como na Aprendizagem Cooperativa, no qual a pessoa é mais importante 

do que os conteúdos, o Projeto Âncora desenvolve ações que permitem que as habilidades 

sociais sejam vivenciadas nas relações entre estudantes e mediadores (professores). 

“É porque aqui não é como as outras escolas que, hoje a gente vai fazer 

matemática e depois ciências [...], a gente não pega um livro e todo mundo vai 

fazer a mesma coisa. A gente, com os nossos professores, decide o que a gente 

vai estudar. A gente não vai ter que copiar da lousa. A gente aprende com a 

brincadeira também, não só com a escrita.”24 (Projeto Âncora - Brasil, 2016) 

A Coordenadora Pedagógica Edeline Brito afirma que “A Escola se organiza por 

núcleos de aprendizagem: iniciação, desenvolvimento e aprofundamento e o critério de 

transição entre os núcleos é o nível de autonomia conquistado”. 

O sistema de avaliação no Projeto Âncora começa com a elaboração de uma agenda do 

dia, um roteiro de estudo, feito pelo próprio estudante que, ao longo do dia, solicita que o 

 
23 Projeto Âncora - http://www.futuraplay.org/video/projeto-ancora-brasil/64256/ 03/06/2019 10h31.  

24 Depoimento de estudantes do Projeto Âncora apresentados no vídeo de apresentação. 
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professor/facilitador o avalie em todo o processo de pesquisa e aprendizado. A cada etapa, a 

cada objetivo atingido, a escola registra os resultados como tendo sido alcançados. 

Na perspectiva de formação da pessoa, os estudantes desenvolvem valores prioritários: 

respeito, solidariedade, responsabilidade, afetividade e honestidade. 

Escolas com experiências de ensino e de aprendizado inovadoras são encontradas em 

países como a Finlândia, Israel, Estados Unidos, Argentina e muitos outros, numa tentativa de 

proporcionar aprendizado de conteúdo, mas principalmente, formação para a vida. 

  

2.5 PACCE 

Em 2009 a Pró Reitoria de Graduação – PROGRAD convidou o Prof. Dr. André Jalles 

Monteiro e o Prof. Dr. Manoel Andrade Neto para configurarem e implementarem atividades 

tendo a metodologia da Aprendizagem Cooperativa como background, com o intuito de 

contribuir com os estudantes de graduação a concluírem seus cursos diante de um problema 

comum em muitas universidades nacionais, a evasão acadêmica. 

A proposta incluía a ideia de compartilhar suas histórias de vida, aumentar os laços de 

amizade, a sinergia entre os cursos e proporcionar treinamento para que os estudantes 

estivessem habilitados para trabalharem em equipe como profissionais através da utilização da 

metodologia da Aprendizagem Cooperativa. 

Outro aspecto que o Programa vislumbrava estava na possibilidade de os estudantes 

transformarem seu capital intelectual em capital social, voltando às suas comunidades de 

origem levando na bagagem as conquistas e a perspectiva de sonhos realizados, ajudando outros 

a sonharem com o ideal de concluírem seus estudos iniciais e cursarem uma universidade. 

Assim, o Prof. Dr. André Jalles deu início ao Programa, incialmente com o Prof. Dr. 

Manoel Andrade Neto, que em seguida assumiu a coordenação. Ele reuniu um grupo de 

estudantes advindos do PRECE para construírem estratégias de ações e vivências em que outros 

estudantes pudessem aprender e ensinar a metodologia da Aprendizagem Cooperativa num 

contexto fora de sala de aula. 

As atividades consistiam em encontros semanais para o cumprimento de 12h, divididas 

em:  
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• Escrita, leitura e apreciação das Histórias de Vidas dos colegas participantes do 

Programa; 

• Encontros de Formação em Aprendizagem Cooperativa através de oficinas 

preparadas para proporcionarem vivências nos 5 pilares e assuntos correlatos como: 

feedback, resolução de conflitos, comunicação, entre outros, assim como a 

preparação de um projeto para articular uma célula de estudo usando a 

Aprendizagem Cooperativa como metodologia; 

• Encontros de estudos com outros colegas não participantes do Programa. Estes 

encontros foram chamados de Células de Estudos. 

O primeiro ano contou com 90 bolsistas distribuídos entre os que vieram do PRECE e 

contribuíram para a construção das atividades e novos bolsistas que participavam das 

formações. Todos deviam articular uma célula de estudos e emitir relatórios de todas as 

atividades realizadas. Alguns outros bolsistas foram agregados ao PACCE neste ano advindos 

de outros programas de bolsa. 

No segundo ano o PACCE passou a dispor de 250 bolsas incluindo a presença de 

bolsistas e voluntários dos campi do Cariri25 e de Sobral. Os que renovaram sua participação 

no Programa eram chamados de veteranos e o que estavam entrando naquele ano, novatos. 

Desta forma as comissões, já no segundo semestre de 2010, começam a ganhar estabilidade e 

foram assim estabelecidas: formação, interação, apoio à célula, história de vida e memória, 

comunicação, monitoramento e, artes e eventos. 

A cada ano, o PACCE, através de avaliações internas feitas com os próprios bolsistas, 

voluntários e coordenação, de processamento de grupo e reuniões de avaliação, foi 

aprimorando, desenvolvendo novas ações, visando ao cumprimento de seus objetivos gerais e 

específicos que foram assim definidos: 

Objetivos Gerais, na visão do Programa, a longo prazo: 

• Contribuir para o aumento da taxa de conclusão dos cursos de graduação; 

• Viabilizar a formação de capital social a partir do capital intelectual discente da 

UFC; 

• Promover sinergia entre cursos e unidades acadêmicas da UFC; 

 
25 Em 2009 a Universidade Federal do Cariri – UFCA estava vinculada à UFC como campus. 
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• Formar profissionais competentes, proativos e habilidosos para o trabalho em 

equipe. 

Objetivos Específicos, a serem atingidos no ano ou semestre letivo: 

• Possibilitar rendimento acadêmico satisfatório e aprovação em disciplinas da 

graduação; 

• Viabilizar interação positiva e construção de relacionamento entre os estudantes; 

• Incentivar o encorajamento mútuo entre os estudantes no enfrentamento de 

problemas acadêmicos e/ou extra acadêmicos; 

• Viabilizar maior integração dos estudantes ao ambiente acadêmico, gerando 

aumento no sentimento de pertencimento à UFC; 

• Formar estudantes proativos, agindo com protagonismo e com autonomia para a 

aprendizagem; 

• Fomentar o desenvolvimento das habilidades dos estudantes para elaborar e 

executar grupos de estudos em células, trabalhos em equipes e projetos. 

Em 2016 a UFC criou a Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica – 

EIDEIA, órgão suplementar vinculado à Reitoria que:  

[...] tem por finalidade principal aglutinar, em um mesmo espaço institucional, 

iniciativas já existentes, e outras a serem implementadas, que tenham como 

princípios norteadores a inovação de políticas e práticas de ensino e 

aprendizagem e a promoção da excelência no ensino, pesquisa e extensão no 

âmbito da UFC.26 

Assim, o PACCE, anteriormente vinculado à Coordenadoria de Formação e 

Aprendizagem Cooperativa – COFAC, estrutura vinculada à PROGRAD, passa a integrar a 

EIDEIA juntamente com os outros programas da COFAC: CASa e PROPAG. 

Em 2016, ano referido nesta pesquisa, o PACCE contou com a seguinte estrutura interna 

de comissões compostas por bolsistas e voluntários veteranos: 

Comissões de Apoio ao Articulador 

• Formação – Oficinas de Aprendizagem Cooperativa e temas correlatos 

• Apoio à Célula – Encontros com articuladores para acompanhamento das células  

• História de Vida – Compartilhar histórias de vida 

 
26 Fonte: http://www.eideia.ufc.br/atuacao-da-eideia/ 16/05/2019. 

http://www.eideia.ufc.br/atuacao-da-eideia/
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• Interação – Atividades Lúdicas 

Comissões de Apoio ao Programa 

• Apoio Técnico – conexão entre comissões e coordenação 

• Apoio Interno – apoio administrativo 

• Avaliação – Acompanhamento das atividades 

• Comunicação – divulgação das ações do Programa interna e externamente. 

Todos os participantes do Programa em 2016, incluindo os campi do interior (Sobral, 

Quixadá, Russas e Crateús), somaram 378 participantes entre bolsistas e voluntários sendo 109 

veteranos (2º ano ou mais no Programa) e 269 novatos (1º ano no Programa). Para esta pesquisa 

foram considerados os estudantes participantes do Programa como bolsistas ou voluntários 

novatos, apenas dos campi de Fortaleza (PICI, Porangabuçu, Benfica e LABOMAR). 

Como abordado no capítulo 5, os pilares da metodologia acontecem em todas as 

atividades como modus operandi além das oficinas específicas sobre cada um dos cinco pilares. 

Um encontro de formação, em que estão reunidos cerca de 15 articuladores, as oficinas 

começam com um quebra-gelo o qual tem o tema vinculado ao conteúdo a ser abordado. Segue-

se uma introdução ao tema pelos facilitadores e, em geral, usa-se a técnica Jigsaw para 

distribuição em pequenos grupos com atribuições de tarefas, responsabilidades e contrato de 

convivência.  

Após o estudo inicial nos grupos, os articuladores levam seus conteúdos para os outros 

grupos vivenciando, desta forma, interdependência positiva e responsabilidade individual. 

Sempre é proposto o uso de habilidade sociais ao falar, ao ouvir, ao questionar, ao respeitar a 

diversidade de opiniões. 

A segunda parte das oficinas de formação acontecem após um lanche em que todos 

contribuem. Nela, os coordenadores de grupo apresentam seus resumos, os facilitadores 

esclarecem possíveis dúvidas e segue-se o processamento de grupo em que todos participam 

avaliando o encontro em, pelo menos, três situações: autoavaliação, avaliação do outro 

(feedback) e resultados do encontro (avaliação do grupo). 

Os encontros de apoio à célula têm duração de 1h e são formados por cerca de 10 outros 

articuladores. Neles, nos primeiros encontros, aprende-se a escrever o projeto de célula nos 

moldes propostos pelo PACCE. Em geral são investidas três semanas na preparação e início da 



 CONCEITOS, FUNDAMENTAÇÕES E EXPERIÊNCIAS NA APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

execução do projeto que, após elaborado, é submetido, através do site, para avaliação pela 

Comissão de Avaliação. 

Após as semanas iniciais, os encontros focam em compartilhar as experiências exitosas 

ou não, em busca de caminhos para solução de obstáculos como: local, horário, presença de 

membros, desenvolvimento da metodologia, entre outros temas. Em todos os encontros encerra-

se com um processamento de grupo em que se avalia a eficácia do encontro ou a necessidade 

de mudanças. 

Três vez no ano, os articuladores, através do apoio à célula, desenvolvem oficinas 

voltadas para os membros de suas células, chamadas de Oficina de Pilares. São reunidas as 

células que funcionam em dia, horário e campi próximos. Os articuladores, nesse dia, facilitam 

as oficinas aos membros de suas células. 

As Rodas Vivas são encontros semanais também de 1h, formado por outro grupo de 

articuladores, em geral, com 14. Cada semana, um articulador ou articuladora tem a 

oportunidade de compartilhar um pouco de sua história de vida. O encontro geralmente começa 

com um quebra-gelo, segue-se a contação da história, arguição pelos outros articuladores e 

encerra-se com um processamento de grupo. Após o encontro, os articuladores registram no 

site uma ‘apreciação da história de vida’ conforme descrito em Análise das Apreciações de 

Histórias de Vida – Roda Viva (5.2.2.1). 

Estes encontros proporcionam aspectos importantes na construção de empatia, de 

amizades, respeito ao diferente, oportunidade de rever sua própria história e a vivência dos 

pilares nas relações de interdependência positiva, nas atitudes de responsabilidade com o outro, 

no uso das habilidades sociais e interações promotoras. 

As Interações são encontros de 2h em que os articuladores se inscrevem semanalmente. 

Diferente das outras três atividades que seguem um roteiro semestral, as interações são 

propostas que, semanalmente, os grupos sejam modificados visando à oportunidade de novos 

relacionamentos.   

Na inscrição das interações são previstos os objetivos do encontro, data, hora e local e 

a quantidade de vagas. Assim, cada encontro tem sua proposta, suas características e 

encaminhamentos. Neles, a proposta inicial é desenvolver atividades lúdicas que contribuam 

para o fortalecimento de laços de amizade, promovam sinergia entre os cursos, diversidade nos 

encontros, assim como a oportunidade de novos aprendizados nas relações interpessoais. 
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Os encontros iniciam com um quebra-gelo com conexão para a proposta lúdica. Em 

geral, todos os encontros contam com novas presenças que são apresentadas ao início. Segue-

se o tempo de atividades lúdicas e encerra-se com o processamento de grupo. 

 Os Encontros de Células são os maiores desafios para os articuladores. Mesmo 

recebendo suporte necessário e o mais abrangente possível através dos encontros acima citados, 

articular um encontro para estudo usando uma nova metodologia, complexa em suas propostas, 

não é tarefa fácil. Os que têm empenhado esforços e aceito as contribuições dos veteranos, têm 

conseguido resultados significativos em seus desafios acadêmicos e interações interpessoais. 

Os encontros têm duração de 3h de estudos e mais 1h dedicada ao preparo do encontro 

e relatórios. Os projetos escritos inicialmente são discutidos com os membros da célula e 

propostas podem alterar as ideias iniciais assim como os procedimentos. O que não é possível 

mudar é a utilização da Aprendizagem Cooperativa como metodologia. Nos encontros, decide-

se a distribuição de tarefas, as responsabilidades individuais, a meta coletiva (objetivos 

específicos), os meios de verificação assim como os indicadores de resultado. 

Tais atividades proporcionam aos articuladores a vivência dos pilares nas mais variadas 

situações relacionais, permitindo experimentar o desafio da autonomia e do protagonismo com 

colegas que, geralmente, estão no mesmo nível acadêmico, no sentido de serem graduandos e 

não professores. 

Assim, a história demonstra a cooperação como construtora na formação humana 

conforme definem Kafka, Piaget, Vygotsky, assim como demonstram os irmãos David e Roger 

Johnson e seus colaboradores na formulação dos pilares da Aprendizagem Cooperativa. 

A Aprendizagem Cooperativa tem sido amplamente usada em escolas nos Estados 

Unidos, na Europa e outros países na Ásia, no Oriente Médio assim como outras experiências 

semelhantes que procuraram contribuir para a formação humana, tendo como consequência, a 

melhoria nos resultados acadêmicos. 

Desta forma, a Aprendizagem Cooperativa amplia sua percepção sobre avaliação, tema 

que está proposto no próximo capítulo. 

A Figura 3 apresenta as atividades desenvolvidas por um articulador, uma articuladora. 

Seu grande desafio é articular uma célula com colegas de classe (M). Para isso, participa de 

uma turma (T) para receber suporte em Formação. Da mesma forma, participa de uma turma 

de Apoio à célula, outra de Roda Viva e semanalmente escolhe uma interação para participar.  
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Figura 3 - Atividades de um articulador 

 

Fonte - Elaborado pelo autor



 

 

3 AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem no último século experimentou mudanças de paradigmas 

significativas ao buscar compreender como se dá o processo de aprendizagem. Escudero (2003) 

apresenta um levantamento sobre tais processos de avaliação destacando as últimas tendências 

que têm se tornado cada vez mais abrangentes ao considerar aspectos como: didática, contextos 

e diferenças pessoais no processo de aprendizagem. Este é o primeiro tópico abordado neste 

capítulo. 

O século XX foi marcado pelos mais diversos avanços no que se refere às descobertas 

científicas e seus usos, também por duas grandes guerras mundiais que, à despeito das tragédias 

provocadas em muitas sociedades e culturas, foram impulsionadoras de buscas por atender 

demandas sociais relevantes. 

No campo da educação, pessoas como Freinet, Piaget, Vygotsky, entre tantos outros, 

procuraram compreender os processos de ensino e aprendizado e, dentre eles, Ralph W. Tyler. 

Em especial, a avaliação da aprendizagem vem sendo construída no último século a 

partir de Tyler. Ele tem sido considerado o divisor de águas na avaliação educacional. No 

começo do século passado, a avaliação e a medição eram consideradas sinônimas. No mesmo 

contexto, Escudero (2003, p. 13) afirma que a avaliação no começo do século XX era assim 

caracterizada: 

Os testes de desempenho, sinônimos de avaliação educacional, foram 

desenvolvidos para estabelecer discriminações individuais, esquecendo 

amplamente a representatividade e a congruência com os objetivos 

educacionais. Nas palavras de Guba e Lincoln (1982), avaliação e mensuração 

tiveram pouca relação com programas escolares. Os testes relataram algo 

sobre os alunos, mas não sobre os conteúdos com os quais foram treinados 

(tradução nossa). 

Começo da década de 1920, antes de Ralph W. Tyler começar uma revolução do 

processo avaliativo, tem início uma proposta denominada ‘docimologia’27, algo que é 

demonstrado por Escudero (2003) como sendo o começo da verdadeira avaliação educativa. 

Tal proposta é considerada uma corrente independente. 

 
27

 Docimologia - (grego dokimê, -ês, prova, teste + -logia). Estudo dos exames, de situações de avaliação e de 

atribuição de notas. "docimologia", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

https://dicionario.priberam.org/docimologia [consultado em 17-09-2018]. 
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Michel Scriven (1967) estabelece que a avaliação desempenha muitos papeis, mas 

possui um único objetivo que consiste em determinar o valor ou mérito do que está sendo 

avaliado.  

Assim como Escudero (2003), Heraldo M. Vianna (2000), em seu livro no qual aborda 

a avaliação educacional, traça um perfil de teóricos e pesquisadores que contribuíram para a 

construção de uma avaliação mais complexa e profunda. O autor apresenta as ideias principais 

dos seguintes autores: L.J. Cronbach, M. Scriven, R. Stake e D. Stufflebeam.  

Além deles Hadji, (2001), Perrenoud (1999), Pedro Demo (2008) e, mais recente, o 

trabalho sobre avaliação em sala de aula de Russel e Airasian (2014) formam o embasamento 

teórico para a compreensão do processo de avaliação nesta pesquisa. 

Por sua vez, a Aprendizagem Cooperativa começa se estabelecer como metodologia por 

volta da década de 1970 e procura desenvolver uma avaliação mais abrangente, fundamentada 

nas novas tendências. Assim, o segundo tópico apresenta as propostas de avaliação de 

metodologia da Aprendizagem Cooperativa definidas pelos irmãos Johnson e seus 

colaboradores (JOHNSON, JOHNSON e HOLUBEC, 1999).    

Ao adotar a metodologia da Aprendizagem Cooperativa como fundamento para as 

atividades de formação dos estudantes da UFC num contexto fora de sala de aula, o PACCE 

adaptou as propostas da Aprendizagem Cooperativa em sala de aula e as principais ideias de 

uma avaliação formativa (VIEIRA, 2015b). 

E por fim, são discutidas as avaliações adotadas para esta pesquisa seguindo as 

propostas da Aprendizagem Cooperativa e das tendências de uma abordagem holística. Assim, 

estão postas algumas considerações no quarto tópico deste capítulo sobre os aspectos de 

avaliação quantitativa e qualitativa. 

 

3.1 AVALIAÇÃO NA APRENDIZAGEM COOPERATIVA  

A metodologia da Aprendizagem Cooperativa descrita pelos irmãos David e Roger 

Johnson e seus colaboradores e usada como referência básica no PACCE, é explicada e aplicada 

por outros autores que a adaptam às suas realidades comparando com grupos tradicionais. Por 

exemplo, a experiência em uma escola espanhola (MONEREO e GISBERT, 2005, p. 15) que 

introduz a explicação dos cinco pilares da aprendizagem cooperativa da seguinte forma: 
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O uso da interação entre iguais – a cooperação – para produzir aprendizagem 

requer um cuidadoso planejamento da atividade docente. De acordo com 

Johnson, Johnson e Holubec (1999), vejamos quais são as condições que 

propiciam a cooperação no seio do grupo [...]. 

Lopes e Silva, descrevem os 5 pilares no uso da metodologia num contexto português 

(2009, p. 15): 

Para que uma aula seja cooperativa, é necessário que estejam presentes cinco 

elementos essenciais ou básicos (Johnson e Johnson, 1989, Johnson e 

Holubec, 1993). São eles: 1. A interdependência positiva; 2. A 

responsabilidade individual e de grupo; 3. A interação estimuladora, 

preferencialmente face a face; 4. As competências sociais; e 5. O 

processamento de grupo ou avaliação de grupo. 

Carvalho (2015) apresenta definições importantes sobre o uso dos 5 pilares da 

aprendizagem cooperativa citando autores como: Manoel Andrade Neto, Phill Basset, William 

Green, que adotam os princípios da Aprendizagem Cooperativa proposto pelos irmãos David e 

Roger Johnson e seus colaboradores em suas atividades de ensino e de aprendizagem. 

Facilitar efetivamente o trabalho dos pequenos grupos significa ajudar cada 

membro do grupo a perceber a importância de trabalhar juntos e interagir em 

caminhos de solidariedade. Isto pode ser alcançado pela estruturação de cinco 

elementos nas experiências dos pequenos grupos  (2015, p. 51). 

Fundamentalmente a Aprendizagem Cooperativa utiliza-se de cinco pilares para o 

desenvolvimento de suas ações visando à autonomia e ao protagonismo utilizando grupos 

pequenos. Existe entre os cinco pilares uma relação de interdependência, ou dependência mútua 

em que a ausência de um deles pode descaracterizar a metodologia como proposta em sua teoria. 

São eles: Interdependência Positiva, Responsabilidade Individual, Habilidades Sociais, 

Interação Promotora (face-a-face) e Processamento de Grupo (JOHNSON, JOHNSON e 

HOLUBEC, 1999). 

Os estudos dos irmãos Johnson e Johnson e seus colaboradores (JOHNSON, JOHNSON 

e SMITH, 1998) começam a partir de uma referência sobre as interações sociais propostos por 

Kurt Kafka (DEUTSCH, 1962) já mencionado. A Interdependência acontece em um grupo de 

Aprendizagem Cooperativa quando se consegue trabalhar com uma meta coletiva. “O sucesso 

de cada membro está ligado ao do restante do grupo” (MONEREO e GISBERT, 2005, p. 15).  

A interdependência pode ser melhor compreendida a partir das definições de 

dependência e independência em que uma pessoa, como uma criança pequena, está em uma 

relação direta de dependência do cuidado de um adulto. Ela, por si, não tem como alimentar-
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se, vestir-se, a não ser com a ajuda de outro. Na relação de independência, a pessoa sente-se 

como alguém que não precisa da ajuda de ninguém para suas ações e tomadas de decisão, típico, 

por exemplo, da adolescência, quando busca encontrar suas próprias referências e caminhos.  

A interdependência pode ser, da mesma forma, uma questão de perspectiva. Numa 

relação professor/aluno, é comum ouvir-se dos alunos que eles dependem de seus professores 

para aprender. O ensino tradicional está fundamentado nessa vertente. No entanto, tal relação 

pode ser compreendida em uma perspectiva de interdependência, em troca de experiências na 

qual o professor propõe o conteúdo e os estudantes buscam apreender tais conteúdos 

transformando a informação em formação, em aprendizado. 

Na Aprendizagem Cooperativa, a relação de interdependência deve ser positiva, 

cooperativa, pelo estabelecimento de uma meta coletiva em que professor e estudantes têm 

como meta comum a aprendizagem e a formação em determinado assunto, ou, como se adota 

no PACCE, as células são estabelecidas dentro de uma meta comum que é a aprovação em uma 

disciplina específica. A meta comum, em geral, agrega outros ganhos no grupo tais como 

aprender a trabalhar em grupo através do desenvolvimento de habilidades sociais e o aumento 

nas relações interpessoais. 

Para os irmãos David e Roger Johnson “Esta interdependencia positiva crea un 

compromiso con el éxito de otras personas, además del propio, lo cual es la base del 

aprendizaje cooperativo. Sin interdependencia positiva, no hay cooperación (1999, p. 9). 

A interdependência positiva pode ser vista, no contexto da Aprendizagem Cooperativa, 

como o elo entre todos os outros pilares por ser definida como um pilar que embasa a realização 

dos outros. Aparentemente, os outros pilares podem ser executados isoladamente, mas a 

interdependência positiva é uma tomada de decisão em prol de uma meta coletiva que envolve 

o uso de todos os outros pilares. 

A Responsabilidade Individual é definida como sendo o desenvolvimento, por cada 

integrante da equipe, de atividades que contribuam para o alcance da meta coletiva. Cada 

membro assume responsabilidades que contribuem para o sucesso do grupo. Tais atividades são 

distribuídas a cada um de forma consensual e voluntária. O PACCE adota a divisão de funções 

em cada reunião de pequenos grupos em que são distribuídas responsabilidades 

individualmente:  

Coordenador – responsável por conduzir as atividades propostas;  
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Relator – responsável por anotar as falas, os resumos, os tópicos que serão 

compartilhados;  

Controlador do silêncio – responsável por auxiliar o grupo a não se dispersar em 

conversas paralelas;  

Controlador do tempo – responsável por cronometrar as falas para que todos tenham as 

mesmas oportunidades.  

Em geral, tais funções são rotativas permitindo que todos experimentem todas as 

funções nos pequenos grupos. 

A experiência no PACCE tem demonstrado que tais ações contribuem para vencer a 

timidez uma vez que, em pequenos grupos, as pessoas que se sentem intimidadas para falar em 

público têm a oportunidade de assumir uma função em que todos estão participando de alguma 

forma. 

A responsabilidade individual aparece em outros níveis como a distribuição de tarefas 

para se alcançar a meta coletiva. Como exemplos, explicar ao outro seu aprendizado, sua 

compreensão; trazer tarefas designadas para um próximo encontro como exercícios, pesquisas 

etc. 

Quando se fala de Habilidades Sociais, refere-se ao aprendizado de atitudes e valores 

que devem ser utilizadas nas relações de grupo para que as metas sejam alcançadas. São 

competências interpessoais. Os membros do grupo devem saber como exercer a direção, tomar 

decisões, criar um clima de confiança, comunicar-se e tratar os conflitos como também se 

sentirem motivados a desenvolver suas atividades (JOHNSON, JOHNSON e HOLUBEC, 

1999). Elas representam a conexão entre os membros do grupo e podem ser agrupadas em 

quatro categorias: 

● Formação – estabelecimento de normas mínimas para o comportamento da equipe: 

monitoramento do barulho, da participação, da voz; chamar as pessoas pelo nome, 

falar olhando para o interlocutor; 

● Funcionamento – habilidades de gerenciamento do grupo: compartilhar ideias e 

opiniões, solicitar ajuda, manifestar apoio e aceitação, descrever sentimentos; 

● Formulação – habilidades para maximizar o entendimento (aprofundamento) do 

estudo: sintetizar em voz alta o que foi discutido, buscar melhor elaboração, 

estratégias de memorização, verificação do entendimento do conteúdo pelo grupo; 
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● Fermentação – habilidade para estimular o conflito cognitivo: criticar ideias sem 

criticar pessoas, identificar as diferenças de ideias no grupo, pedir e dar justificativas 

(argumentação), questionar com profundidade, gerar mais respostas. 

Na perspectiva da Aprendizagem Cooperativa, a controvérsia pode ser usada para a 

construção de consenso. Os irmãos David e Roger Johnson (2002) descrevem o uso da 

controvérsia construtiva no contexto de uma técnica por eles desenvolvida chamada de 

Learning Together (Aprendendo Juntos). Para os autores, uma definição de controvérsia 

construtiva pode ser assim descrita: 

A controvérsia existe quando as ideias, informações, conclusões, teorias e 

opiniões de um indivíduo são incompatíveis com as de outro e os dois buscam 

chegar a um acordo. Ser confrontado com pontos de vista opostos cria 

incerteza ou conflito conceitual, que leva a uma reconceituação e uma busca 

de informações, o que resulta em uma conclusão mais refinada e ponderada, 

juntamente com uma variedade de outros resultados importantes, como o uso 

de estratégias de raciocínio de alto nível. e a retenção a longo prazo do que é 

aprendido. (JOHNSON e JOHNSON, 2002, p. 25; JOHNSON, JOHNSON e 

SMITH, 1998 – tradução nossa). 

O uso desta ferramenta não pode estar fora do contexto das habilidades sociais pois ela 

indica um caminho de construção de consenso e aprimoramento ou refinamento da ideia. A 

controvérsia construtiva, portanto, pode contribuir para um enriquecimento na elaboração do 

pensamento e das tomadas de decisão. 

Outras habilidades como: saber esperar pela sua vez de falar, elogiar, partilhar matérias, 

celebrar o sucesso, são indispensáveis para o alcance dos objetivos assim como para o 

estabelecimento de relações mais positivas entre os membros do grupo. 

O quarto pilar é chamado de Interação Promotora ou interação face-a-face. O que se 

espera de um grupo cooperativo é que, ao desenvolverem um trabalho, cada um promova o 

êxito dos outros compartilhando os recursos existentes e ajudando-se, dando suporte, 

encorajando e celebrando o empenho de cada um em aprender (JOHNSON, JOHNSON e 

HOLUBEC, 1999). 

A Interação Promotora é caracterizada por indivíduos que: a) Fornecem ajuda e 

assistência eficiente e efetiva uns aos outros; b) Dão feedback uns aos outros no sentido de 

melhorar a performance no desempenho das tarefas designadas; c) Desafiam uns aos outros a 

raciocinarem e tirarem conclusões com o objetivo de promoverem tomadas de decisões 

qualificadas sobre os problemas que, supostamente, receberam como tarefa a enfrentar; d) 
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Estimulam a confiança mútua entre os participantes da equipe; e) Estão sendo motivados a lutar 

por benefícios mútuos. 

Tais atitudes contribuem para que os membros do grupo possam explicar verbalmente 

o jeito de resolver problemas, levando o grupo a pensar e tirar conclusões que contribuem para 

o aprendizado. A interação promotora é um esforço de cada um em promover o outro para que 

se alcance a meta comum. Isso inclui dar e receber incentivos, avaliações, o que é caracterizado, 

na Aprendizagem Cooperativa pelo termo feedback. 

O quinto pilar diz respeito ao Processamento de Grupo. Essencialmente, o objetivo 

principal desse pilar é conhecer em que medida estão alcançando suas metas e conseguindo 

manter relações eficazes de trabalho. O que está sendo positivo ou negativo e tomar decisões 

sobre mudanças ou não de atitudes, atividades, estratégias. Assim, como podem acrescentar 

eficácia ao grupo. 

Segundo os irmãos Johnson e seus colaboradores, o processamento de grupo pode ser 

dividido em quatro partes (JOHNSON, JOHNSON e HOLUBEC, 2016, p. 2):  

1. Feedback: Assegure-se de que cada aluno, grupo e classe receba (e dê) 

feedback sobre os processos de tarefa e trabalho em equipe; 2. Reflexão: 

Assegure que os alunos analisem e reflitam sobre o feedback que recebem; 3. 

Metas de Melhoria: Ajudar os indivíduos e grupos a estabelecer metas para 

melhorar a qualidade do seu trabalho; e 4. Celebração: Incentive a celebração 

do trabalho árduo dos membros e do sucesso do grupo (tradução nossa). 

Os irmãos David e Roger Johnson e seus colaboradores indicam que cada estudante, 

grupo e classe receba e dê feedback sobre as atividades desenvolvidas incluindo os processos. 

É necessário que, da mesma forma, cada um possa refletir sobre os comentários recebidos sobre 

suas ações para que fundamentem sua autoavaliação. O processamento de grupo deve contribuir 

para a melhoria e qualidade dos trabalhos e, consequentemente, para que as metas sejam 

atingidas (JOHNSON, JOHNSON e HOLUBEC, 2016). 

Um estudo feito sobre o impacto da avaliação formativa em pares encontrou que tais 

procedimentos, quando implementados, “os alunos obtiveram notas mais altas no projeto final 

e no curso e perceberam um ambiente de aprendizagem mais centrado no aluno, mais 

competência e menos dúvidas sobre o curso” (MENTZER, LAUX, et al., 2016, p. 3 – tradução 

nossa). 

Para Lopes e Silva  (2009, p. 19)  “Os grupos devem determinar que ações dos seus 

membros são positivas ou negativas e tomar decisões sobre as condutas a manter ou a modificar 
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em ocasiões futuras”. Eles concordam que tais procedimentos contribuem para que os 

estudantes mantenham o foco e não vejam ou encarem o processo como algo vago. 

Os autores apresentam três níveis no processo avaliativo: 

● Avaliação no processamento de grupo; 

● Minitestes para avaliação dos conteúdos; e 

● Avaliação reflexiva sobre o processo de ensino, de aprendizagem e da própria 

avaliação. 

Conforme citado, a avaliação na Aprendizagem Cooperativa pode ser compreendida em 

três níveis sendo que o processamento de grupo foi discutido nos parágrafos acima. 

Os minitestes são aplicados individualmente a cada conclusão de tópicos ou de 

conteúdos estudados. Neles, os estudantes são submetidos a um questionário individual que, 

após as respostas, podem ser trocados entre os colegas para correção ou recolhidos pelo 

professor para correção e tabulação após a aula (LOPES e SILVA, 2009). 

A avaliação reflexiva propõe:  

“ao completarem o trabalho, os alunos devem refletir sobre a forma como o 

seu grupo desenvolveu as tarefas envolvidas no mesmo. O que foi ou não 

trabalhado? O que devemos manter e o que devemos alterar da próxima vez 

que trabalharmos juntos?” (LOPES e SILVA, 2009, p. 66).  

Após esta avaliação reflexiva, o professor apresenta um feedback à classe sobre sua 

visão de como as atividades aconteceram (competências sociais, responsabilidades individuais, 

interdependência positiva etc.). Para Lopes e Silva esta avaliação pode estar inserida no 

processamento de grupo. 

Os mesmos autores sugerem alguns formulários de avaliação que buscam refletir sobre 

o trabalho em grupo e a participação individual no grupo. Os formulários contêm itens que são 

avaliados usando uma escala likert variando entre: sempre, às vezes, raramente e nunca.  

Os temas para as avaliações do grupo referem-se a: gerência do tempo, ouvir o outro, 

encorajamento mútuo, contribuições pessoais, compreensão das tarefas (responsabilidades) de 

cada membro e foco no trabalho.  

Os temas para a autoavaliação são perguntas sobre: partilhar ideias, escutar com atenção 

a ideia do outro, fazer perguntas, encorajar, concentração pessoal e sobre o progresso pessoal 

no trabalho em equipe (LOPES e SILVA, 2009).  
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Além das avaliações das ações da equipe, nas tendências de uma avaliação formativa, é 

proposta também a de conhecimentos adquiridos por meio de minitestes. É sugerido que os 

professores ofereçam bônus nas notas quando os membros da equipe atingem uma boa 

avaliação individual. Por exemplo, em uma aula o professor pode usar um dos métodos 

propostos pela Aprendizagem Cooperativa chamado STAD desenvolvido em cinco estágios, 

segundo Lopes e Silva (2009, p. 101). Primeiro, uma apresentação do conteúdo pelo professor; 

segundo, o trabalho em grupo; terceiro, um questionário de avaliação individual e do grupo; 

quarto, a verificação do progresso dos resultados individuais; quinto, o reconhecimento ou 

recompensa da equipe.  

A avaliação individual é feita após uma ou duas lições. Ela é comparativa com os 

resultados anteriores individuais. O que se busca é acompanhar o progresso e não apenas os 

resultados de notas. Desta forma, “[...] tanto os melhores como os piores alunos podem 

contribuir com pontos para o grupo, que são os pontos acima da média dos seus questionários 

anteriores” (2009, p. 102). 

A avaliação proposta pela Aprendizagem Cooperativa procura ser abrangente no sentido 

de avaliar não apenas os conteúdos em uma ou duas provas, mas os procedimentos, as 

participações, os conteúdos e valorizar as ações cooperativas e solidárias. 

Assim, a avaliação adotada na Aprendizagem Cooperativa procura ser aplicada nas 

perspectivas propostas pela avaliação formativa conforme Scriven (1967) que propõe uma 

avaliação não apenas do conteúdo, mas dos caminhos percorridos (didática), das relações no 

processo (equipes), entre outros. 

A avaliação na Aprendizagem Cooperativa, desta forma, deve estruturar as atividades 

de tal maneira que a vivência, as relações, as responsabilidades assumidas e todo o processo 

seja parte integrante da avaliação, e não apenas os conteúdos. 

As atividades desenvolvidas pelos bolsistas e voluntários do PACCE têm como 

objetivos gerais a formação em Aprendizagem Cooperativa, o trabalho em equipe, o 

desenvolvimento de laços de amizade, o aumento de sinergia entre os cursos da Universidade. 

Tais atividades envolvem aspectos como o desenvolvimento de habilidades sociais, o desafio 

de articular uma célula usando a metodologia, o aprendizado, a avaliação e a autoavaliação, 

assim como o aumento dos níveis de responsabilidade em prol do grupo. 
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3.2 AVALIAÇÃO NO PACCE 

Tendo em vista a forma inédita de aplicação da metodologia da Aprendizagem 

Cooperativa pelo PACCE em que o processo de ensino e de aprendizagem é construído num 

contexto fora da sala de aula, o processo avaliativo do PACCE procura desenvolver-se a partir 

dos conceitos gerais mais abrangentes de avaliação, como a avaliação formativa, na perspectiva 

de que as vivências e o envolvimento com as atividades estão gerando aprendizado. A avaliação 

formativa preconiza que os estudantes não sejam vistos apenas em sua retenção de conteúdo, 

mas também em seu processo de construção do aprendizado. 

O PACCE tem em seus objetivos gerais, a ideia de contribuir para a formação acadêmica 

e humana de seus estudantes, proporcionando atividades que permitam o encontro com 

estudantes de outros cursos, gerando, assim, sinergia, engajamento, construção de metas 

coletivas e aumento do sentimento de pertencimento. Nesse sentido, foi construído um processo 

de avaliação que tem como objetivo principal o acompanhamento das atividades de cada 

bolsista, cada voluntário e não a avaliação da retenção de conteúdos teóricos. 

Numa perspectiva de avaliação diagnóstica, o PACCE começa suas atividades no ano 

com o processo seletivo em que se desenvolve ao longo de cinco dias com atividades formativas 

em Aprendizagem Cooperativa. Busca-se, nesse momento, avaliar, de forma diagnóstica, 

aqueles que demonstram abertura para o uso da cooperação, da solidariedade, ao mesmo tempo 

em que se procura avaliar os que demonstram precisar de ações e vivências como as que são 

desenvolvidas pelo Programa. 

Nestes cinco dias de seleção, os candidatos participam de oficinas sobre a metodologia 

que lhes dão uma visão geral do Programa e da forma como se procura encaminhar cada 

atividade proposta. 

Os candidatos novatos são acompanhados nas oficinas por bolsistas e voluntários 

veteranos em trios e contam com o apoio de um quarto veterano, nesse momento, chamados de 

facilitadores. Eles aplicam as oficinas e avaliam a participação de cada um dos candidatos com 

critérios previamente estabelecidos e treinados.  

Após o processo seletivo dos novos articuladores, são inscritos no Programa os que são 

efetivados como bolsistas e os que ficam como voluntários, desenvolvendo as mesmas 

atividades.  
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A partir de então, a avaliação toma um caráter formativo. Os articuladores participam 

de quatro atividades oferecidas semanalmente pelos veteranos, aqui chamados de facilitadores: 

Formação, Apoio à Célula, Roda Viva e Interação.  

Além da participação nestas atividades, os novatos são desafiados a articularem uma 

célula de estudo e eles mesmo devem, em seus relatórios semanais, conforme critérios 

estabelecidos pelo Programa, avaliarem as atividades da célula, o uso da Aprendizagem 

Cooperativa, a presença dos membros de células e um breve parecer sobre o encontro. 

Em cada uma das atividades, os articuladores são acompanhados (avaliados) em cinco 

critérios: participação, habilidade, responsabilidade, contribuição e protagonismo. Em cada um 

dos critérios, os facilitadores avaliam, usando uma escala Likert (1 a 5) em que o valor ‘3’ é 

considerado que o articulador cumpriu as atividades propostas de forma normal. Os valores 

podem passar para ‘4’ ou ‘5’ se o nível de envolvimento for melhor do que o esperado, assim 

como pode descer para ‘2’ ou ‘1’ se o envolvimento for fraco ou ruim. 

A Figura 4 exemplifica a avaliação feita por um facilitador da Formação. As cores 

auxiliam na visualização dos resultados. Nesta figura, o amarelo indica o valor ‘3’, o verde o 

valor ‘4’ e o azul, o valor ‘5’. Quando o facilitador avalia com valores diferente de ‘3’, ele deve 

anotar uma justificativa no campo ‘obs’. Quando avaliado com ‘2’, a cor é laranja e quando 

avaliado com ‘1’ ou esteve ausente na atividade, a cor é vermelha. 
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Figura 4 - Avaliação da Formação 

 

Fonte - Site do PACCE  
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Neste exemplo, o facilitador anotou na semana 02 que a articuladora: “Foi bem 

PARTICIPATIVA, se entregou a todas as atividades [...]” conforme Figura 5. A Figura 5 

amplia o texto construído pelo facilitador mostrado na figura anterior. 

 

Figura 5 - Exemplo de Parecer de um Facilitador 

 

Fonte - Site do PACCE 

 

Além das avaliações feitas pelos facilitadores, mensalmente a Comissão de Avaliação 

examina os relatórios e avaliações feitas de cada articulador e escreve um parecer sucinto 

abrangendo em média quatro semanas de atividades. Desta forma, o articulador é acompanhado 

e, apenas em situações em que os valores se repetem abaixo de ‘3’, ele pode ser chamado para 

um acompanhamento mais próximo. Inicialmente pelo próprio facilitador, se necessário pela 

coordenação. 

Ao final do ano, as avaliações geram uma pontuação que lhe permitirá concorrer à 

renovação da bolsa. Querendo renovar sua participação no PACCE o articulador comprova sua 

competência escrevendo um projeto nos moldes do Programa, demonstrando assim seu 

conhecimento dos conceitos teóricos sobre a Aprendizagem Cooperativa assim como sua 

capacidade de articular e protagonizar um novo projeto. 

Esta etapa final, cumulativa, equivale à avaliação somativa. No PACCE, nenhum 

articulador é impedido de buscar a renovação de sua bolsa e, o que se espera para essa nova 

etapa é que ele demonstre de que forma pode contribuir com o Programa.  

A avaliação para o processo de renovação envolve três etapas: a) sua participação 

durante o ano, resultado das avaliações feitas pelos facilitadores veteranos e, no caso dos já 

veteranos, avaliação feita pela comissão de Apoio Técnico e Coordenação; b) participação no 

processo seletivo dos novos que envolve o tempo de treinamento, anterior à seleção e a 

participação no processo seletivo dos novos; c) apresentação de um projeto no modelo criado 

pelo PACCE em que deve evidenciar o uso da Aprendizagem Cooperativa incluindo meios de 

verificação e indicadores de resultados conforme objetivos propostos. 
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3.3 AVALIAÇÃO ADOTADA PARA ESTA PESQUISA 

Para esta pesquisa adotou-se analisar os dados sob duas perspectivas: quantitativa e 

qualitativa. Sobre o aspecto quantitativo, foram adotados os Softwares Access e Excel para 

análise tendo em vista que os dados iniciais foram armazenados, a partir do site do Programa, 

em um arquivo Access e posteriormente para o Excel em tabelas específicas.  

Inicialmente os dados foram tratados a partir de ferramentas como Tabela Dinâmica e 

funções de suporte como ‘procv’, ‘médiases’, ‘média’ entre outras.  

Na perspectiva da análise quantitativa, os dados foram analisados de forma comparativa 

obtendo-se as médias das avaliações feitas pelos facilitadores, a soma e a média das presenças 

em cada atividade, os resultados acadêmicos comparados entre os articuladores, os membros 

de células e os colegas de classe. 

Foram usados os recursos do Software SPSS (v.25) para validação dos dados através 

das análises de gráficos de histograma, blogspot e tabelas de frequência. 

Assim, as análises quantitativas adotadas nesta pesquisa buscaram identificar os sujeitos 

da amostra, suas características na Universidade e no Programa assim como suas participações 

nas atividades propostas pelo PACCE.  

A análise qualitativa está, pressupostamente, fundamentada em uma perspectiva 

hermenêutica. Os estudos voltados para as questões sociais apresentam visões de análise que 

têm sua construção histórica nas mais diversas perspectivas. Dentre elas, Richardson (2007) 

destaca três perspectivas que têm sido consideras as de maior relevância e uso na história 

recente. O positivismo lógico, que criou força a partir do século XIX tendo como base a 

investigação empírica, transportou para as ciências sociais as técnicas adotadas nas ciências 

naturais. Conforme Richardson, 

“... o positivismo é um movimento que enfatiza a ciência e o método científico 

(a física) como única fonte de conhecimento, estabelecendo forte distinção 

entre fatos e valores, e grande hostilidade com a religião e a metafísica. Insiste 

na existência de uma ordem natural com leis que a sociedade deve seguir. 

Além disso, a realidade não pode ser conhecida em sua totalidade; portanto, 

apenas se estudam dados individuais (RICHARDSON, 2007, p. 32-33). 

Para o positivismo, apenas o método indutivo pode ser utilizado para a verificação de 

uma proposição, que busca generalizações probabilísticas. 
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Mesmo com sua relevância histórica e seu uso nas ciências exatas e naturais, seu uso 

nas ciências sociais recebe algumas críticas tais como: não considera a história como 

construtora de um evento, preocupando-se fundamentalmente com as pesquisas empíricas e 

imediatas; não aprofunda os estudos à essência das questões, ficando na superfície do 

fenômeno; não considera as relações entre os elementos de um fenômeno e entre os fenômenos; 

não considera os processos, apenas os resultados. 

A segunda perspectiva destacada por Richardson é o estruturalismo que, em seus 

conceitos, parte da ideia de relações entre as partes. Mais do que compreender as partes, o 

estruturalismo, que pode ser considerado: fenomenológico (Merleau-Ponty), genético (Piaget) 

e de modelos (Lévi-strauss, Althusser), procura definir as relações que envolvem tais 

fenômenos sociais.  

Segundo Richardson, todos nós participamos de atividades que nos levam a uma 

autorrepresentação delas. “À medida que o indivíduo a reflete, duplica-a, a ilusão perpetua-se 

como ideologia” (2007, p. 38). 

Para o estruturalismo, nas relações pressupõe-se a existência de um sistema que, ao 

interferir em um aspecto, interfere no sistema todo como, por exemplo, no organismo humano, 

o sistema respiratório. Citado por Richardson, Jean Pouiloon afirma que “O estruturalismo 

consiste em procurar as relações que outorgam aos termos que elas unem um valor de posição 

em um conjunto organizado... portanto, o estruturalismo implica duas ideias: a de totalidade e 

de interpendência” (2007, p. 38). 

O estruturalismo adota a ideia de afastar-se do fenômeno para melhor compreendê-lo e 

assim encontrar as invariantes sociais e as estruturas invisíveis. Um exemplo referido no 

estruturalismo é a observação de uma língua nova para o observador. Em sua primeira análise, 

parece não haver estrutura, tem-se a impressão de caos. Toda língua tem sua própria estrutura 

e sistema, mesmo que invisível inicialmente aos olhos dos observadores e pesquisadores. 

O estruturalismo pode ser considerado um passo seguinte ao positivismo e tem 

contribuído com as pesquisas sociais apesar de relegar a segundo plano o papel da história na 

análise dos fenômenos sociais. 

Richardson faz uma extensa definição dos conceitos do materialismo dialético expondo 

suas definições segundo as reflexões de Marx e Engels no qual se define material como sendo 

aquilo que existe, independente da consciência. Tal pensamento, aparentemente óbvio, tem seus 

conceitos ampliados e definidos como sendo “[...] uma categoria que indica a realidade objetiva 
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dada ao homem por meio de suas sensações e que existe independente dele” (RICHARDSON, 

2007, p. 44). 

A dialética, palavra de origem grega, significa inicialmente o discurso, o debate, mas 

sua utilização e conceituação são ampliadas para um vínculo com o processo dialógico, em que 

os contrários rebatem os debates refutando os argumentos do oponente. A tese, a antítese e a 

síntese são a base dos argumentos dialéticos.  

Ela tem sua construção histórica desde a Grécia Antiga, chegando ao século XIX tendo 

como representantes Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin. 

Diferente das correntes anteriormente citadas, o materialismo dialético propõe 

princípios, leis e categorias de análise. 

Sobre os princípios, a dialética compreende a existência de uma conexão universal dos 

objetos e fenômenos assim como o movimento permanente e desenvolvimento. Tais princípios 

destacam o movimento histórico dos fenômenos, aspecto não considerado pelos modelos 

anteriores. 

As leis definidas pelo materialismo dialético sustentam que há uma lei de unidade e luta 

dos contrários. São antagônicos, lutam entre si, negam-se, mas não podem existir uns sem os 

outros. A segunda lei refere-se à transformação da quantidade em qualidade e vice-versa. Na 

natureza, as mudanças qualitativas só podem ocorrer por adição ou subtração da matéria ou 

movimento (2007, p. 48). E por fim, a lei da negação da negação, em que a história da natureza 

e da sociedade demonstra que a morte do velho produz o nascimento do novo. 

Sobre as categorias, o materialismo dialético as subdivide em seis, assim definidas: 1) 

individual – particular – geral; 2) causa – efeito; 3) necessidade – casualidade; 4) essência – 

aparência; 5) conteúdo – forma; e 6) possibilidade – realidade.  

Os frankfurtianos28 pesquisam uma grande diversidade de temas e a referência a eles 

como “Escola de Frankfurt” diz respeito tanto aos intelectuais do grupo como a uma teoria 

social que busca o resgate dos ideais da razão iluminista e emancipatória (CARDOSO, 2013). 

 
28

 Os chamados “frankfurtianos” são um grupo de intelectuais marxistas não-ortodoxos, autônomos, ou 

intelectualmente independentes por princípio, os quais pesquisam uma diversidade de temas de estudo. O título 

“Escola de Frankfurt” refere-se ao mesmo tempo a esse grupo de intelectuais e a uma teoria social. Seus textos 

mais significativos estão ligados primordialmente ao estudo do resgate dos ideais da razão iluminista, 

emancipatória, tida como degenerada na sociedade moderna (CARDOSO, [s.d.], p. 3). 
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Assim, para esta pesquisa foram usados aspectos do materialismo dialético pela 

abrangência e historicidade consideradas na análise. E, como referencial teórico hermenêutico 

as propostas da Teoria Crítica, para os aspectos qualitativos.  

Segundo (CARDOSO, [s.d.], p. 3) “Ao contrário [da Teoria Tradicional ou positivista], 

a Teoria Crítica admite que a forma como os construtos sociais operam depende, 

necessariamente, da vontade humana, entendendo os homens como seres históricos produtores 

de sua própria existência”. Tal proposta está em linha com as ideias da Aprendizagem 

Cooperativa que procura resgatar ou incentivar nos estudantes o pensamento crítico, a 

autonomia acadêmica, o protagonismo estudantil, a compreensão da riqueza que pode ser a 

controvérsia, dentre outras características. 

A análise qualitativa perpassa uma formação hermenêutica do autor que, em suas 

experiências, procura construir sua visão de mundo, nunca de forma totalmente inusitada, 

exclusivista, mas resultado de sua formação e construção histórica. 

A construção do ser a partir das propostas da Aprendizagem Cooperativa tem aspectos 

que se aproximam da perspectiva holística de Paulo Freire, da visão construtivista de Piaget e 

das percepções mediadoras de Vygotsky. 

Nossa formação hermenêutica está fundamentada numa perspectiva a partir dos ensinos 

e práticas de Jesus, não em uma visão tradicionalista ou positivista do cristianismo ou até 

mesmo de seu sentido religioso, mas numa perspectiva do existencialismo cristão de Soren 

Kirkgaard, humanista no sentido paulofreireano em que o outro, o diferente, o próximo, tem 

tanto valor quanto eu mesmo. O processo de ensino e aprendizagem é uma troca, uma mediação 

(VYGOTSKY, 1993). 

Sem negar as malécias de um capitalismo opressor (FREIRE, 2002) ou de uma 

sociedade em transformação, líquida, na perspectiva de Baumann (2001) e consumista 

(MOULIAN, 1998), o existencialismo cristão de Kirkgaard, as experiências pedagógicas de 

Freinet (1996), as reflexões e práticas políticas, sociais e pedagógicas de Paulo Freire (2002) 

contribuíram com nossa formação para uma hermenêutica do outro, não como alguém que é 

apenas um número, um oprimido, mas alguém histórico, com uma gênese altruísta, que se 

propõe a construir um espaço de experiências ricas em fortalecimento das relações sociais e 

humanas. 
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A seguir, esta pesquisa define a metodologia adotada, subdividida em três partes: 1) a 

definição da própria pesquisa; 2) os procedimentos para a coleta de dados; e 3) os 

procedimentos para análise de dados. 

 

 



 

 

4 METODOLOGIA 

Esta pesquisa abordou a atuação de estudantes da UFC que participaram do Programa 

de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis – PACCE no primeiro semestre 

acadêmico de 2016 como articuladores de células. Como objetivos, analisar suas atuações no 

Programa, as propostas apresentadas pelo PACCE, assim como os resultados acadêmicos. Seus 

resultados acadêmicos foram comparados com os membros de suas células e de seus colegas 

de classe que estiveram matriculados na mesma disciplina na qual a célula foi estabelecida. 

Foram analisados 61 articuladores, distribuídos em 50 disciplinas29. As células continham um 

total de 214 membros e, nas referidas disciplinas, 3051 colegas de classe.  

Os sujeitos da pesquisa, os 61 articuladores, passaram pelo processo seletivo do PACCE 

no início das atividades letivas do semestre em questão. O processo seletivo é realizado em 5 

turnos de 4 horas em 5 dias. Nele, os candidatos participam de oficinas de aprendizagem 

cooperativa e o que se busca, através de diferentes critérios para cada oficina, é encontrar 

candidatos que estejam dispostos a envolver-se com a metodologia proposta e que demonstrem 

necessitar das ações do PACCE. Não é critério de escolha o Índice de Rendimento Acadêmico 

– IRA. 

Entre os colegas de classe estão incluídos os articuladores e membros de células que não 

participavam de células nas disciplinas em questão. As informações que serviram de base para 

análise foram retiradas das bases de dados do PACCE, conforme Tabela 2. 

 

  

 
29 As disciplinas são escolhas pessoais de cada articulador ao elaborar seu projeto de célula 
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Tabela 2 - Dados da Pesquisa 

Tabelas de Referência para os Dados da Pesquisa 

Tabelas/Dados Conteúdo Responsável 30 

Pessoais 
Informações sobre vida acadêmica e dados 

pessoais 

Articuladores e 

Veteranos 

Células 

Projeto, cadastro de membros das células, 

relatórios dos encontros semanais das 

células,  

Articulador  

Formações  

Acompanhamento e avaliação semanais das 

atividades de formação em Aprendizagem 

Cooperativa 

Facilitadores da 

Formação  

Encontros de Apoio 

à Célula 

Acompanhamento e avaliação semanais das 

atividades de desenvolvidas pelas Células 

Facilitadores do 

Apoio à Célula 

Roda Viva 
Acompanhamento e avaliação semanais das 

atividades de Roda Viva 

Facilitadores da 

História de Vida 

Interação 
Acompanhamento e avaliação semanais das 

atividades de interação 

Facilitadores de 

Interação 

Relato de 

Experiência 

Relato semestral sobre as atividades 

desenvolvidas no Programa 

Articuladores e 

veteranos 

Avaliação 

acadêmica 

Disciplinas que tiveram células 

desenvolvidas por articuladores do 

Programa em 2016.1 

PROGRAD 

Fonte - Banco de Dados do PACCE e PROGRAD 

 

Os 61 articuladores construíram 60 células de estudos tendo como projeto o estudo de 

uma ou mais disciplinas. Apenas um articulador desenvolveu sua célula tendo em seu projeto 

o estudo de duas disciplinas. Dos 61 articuladores, 5 não estavam presentes nas disciplinas por 

construírem suas células com disciplinas que haviam cursado no ano anterior, contribuindo 

assim com estudantes que estavam chegando na Universidade.  

O número de disciplinas que compõem a amostra é 5031. Destas, 4 não contam com 

articuladores presentes na disciplina pelas razões acima, sendo que em uma delas, dois 

articuladores desenvolveram sua célula já tendo cursado a disciplina no ano anterior conforme 

Tabela 3. 

 

  

 
30

 Responsável – A coluna apresenta quem insere os dados das referidas tabelas. Todas podem ser visualizadas 

pelas Comissões: Apoio Técnico, Apoio Interno, Avaliação e pela Coordenação do Programa. 

31 A relação de disciplinas encontra-se no Apêndice C com seus referidos códigos. 
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Tabela 3 - Distribuição de Articuladores nas Disciplinas com Células 

Disciplinas com Células 

Sem Articulador 
Com 1 

Articulador 

Com 2 

Articuladores 

Com 3 

Articuladores 

Total 

Disciplinas 

4 39 4 3 50 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 

  

Os articuladores em questão construíram, em 6 disciplinas, mais de uma célula, 

conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Distribuição de Células por Disciplina 

Disciplinas = 50 

1 célula 2 Células 3 Células 4 Células 
Total 

Disciplinas 

44 3 2 1 50 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 

 

Foram analisadas, além dos resultados acadêmicos, as avaliações e pareceres dos 

facilitadores que acompanharam tais articuladores ao longo do semestre, suas apreciações das 

histórias de vida que compartilharam a cada semana nas rodas vivas, assim como seus relatos 

de experiência após a conclusão do semestre. 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

Para classificação de uma pesquisa, segundo Gil (2010), ela deve ser claramente 

definida segundo a área de conhecimento, a finalidade, o nível de explicação e os métodos 

adotados. Esta pesquisa caracteriza-se, no que diz respeito à área de conhecimento, como 

sendo das Ciências Humanas, pois foram analisados aspectos correlacionados ao ensino e à 

aprendizagem em disciplinas em que havia uma célula de estudo usando a Aprendizagem 

Cooperativa como metodologia, em atividades propostas pela Aprendizagem Cooperativa que 

incluem o uso da metodologia e as relações criadas entre os bolsistas e os voluntários.  

A finalidade da pesquisa pode ser classificada como básica, ao buscar analisar os 

resultados acadêmicos de três grupos em situações distintas de ensino e de aprendizagem e ao 
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mesmo tempo é uma pesquisa aplicada, pois seus resultados podem apontar para a contribuição 

de questões de aumento de autonomia e protagonismo diante de um quadro de reprovação, 

evasão, falta de sentimento de pertencimento à universidade e outras dificuldades encontradas 

pelos estudantes no meio acadêmico. 

Ainda segundo Gil (2010), esta pesquisa classifica-se como ex post facto, pois são 

analisados documentos criados e registrados em banco de dados coletados durante o semestre 

2016.1 e que não sofreram interferência do pesquisador no contexto da presente tese. Tais 

documentos e registros são ações dos articuladores enquanto participaram do Programa: relatos 

de experiência, apreciação de histórias de vida, avaliação feitas pelos facilitadores (veteranos) 

nas atividades de Formação, Apoio à Célula, Roda Viva e Interação; encontro de Células e 

resultados acadêmicos. Tais documentos e registros, oriundo do semestre acadêmico em 

questão, encontram-se no Banco de Dados do PACCE e foram devidamente autorizados seu 

manuseio por seus representantes legais conforme cópia no ANEXO D e no ANEXO E.  

Mesmo tendo em mente um roteiro de pesquisa que envolva a tabulação de dados 

previamente coletados, as correlações existentes entre o processo de ensino e de aprendizagem 

experimentado pelos sujeitos, suas vivências e resultados, conduziram a ações flexível tanto 

nas coletas quanto nas análises. Ao descrever as características da metodologia da 

Aprendizagem Cooperativa e sua aplicação no Programa, esta pesquisa toma um caráter 

descritivo, pois, segundo os postulados dos autores referidos como fundamentação teórica da 

Aprendizagem Cooperativa (JOHNSON, JOHNSON e STANNE, 2000), esta pesquisa 

descreve a fundamentação da Aprendizagem Cooperativa no capítulo 2.2 e sua adaptação ao 

contexto fora da sala de aula, no PACCE, no capítulo 2.5 e 3.2. 

A UFC é composta por 8 campi; 4 em Fortaleza: PICI, Porangabuçu, Benfica e 

LABOMAR; e 4 no interior do Estado: Sobral, Quixadá, Russas e Crateús. Desta forma, é 

definido no design da pesquisa que o ambiente aconteceu no âmbito das ações do PACCE, 

estendido às disciplinas que receberam células de estudos de articuladores e envolveu os campi 

de Fortaleza da UFC: PICI, Porangabuçu, Benfica e LABOMAR.  

O locus é estabelecido entre os estudantes da UFC que participaram do PACCE em 

2016.1 e estão geograficamente nos campi de Fortaleza. 

Os sujeitos da pesquisa: 1) articuladores de células - 61; 2) membros de células - 214; 

3) colegas de classe - 3051. Os articuladores e membros de célula que, participantes de uma 

disciplina, mas não da célula da referida disciplina, estão identificados como colegas. 
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Os dados analisados estão definidos como sendo de natureza quantitativa e 

qualitativa. Os aspectos quantitativos da pesquisa envolvem os dados referentes ao perfil dos 

sujeitos, a quantidade de suas ações no Programa e os resultados obtidos por eles, suas células, 

assim como a comparação com os resultados dos colegas de classe. 

Os aspectos qualitativos envolvem outras atividades desenvolvidas pelo Programa 

como: Formação em Aprendizagem Cooperativa, encontros de Apoio à Célula, encontros para 

compartilhar histórias de vida (Roda Viva), encontros de Interação e seus depoimentos 

apresentados nos relatos de experiência ao final do semestre. Ao mesmo tempo em que são 

apresentados os números dos encontros (quantitativo), são analisados: participações, 

habilidades, níveis de responsabilidade, contribuições e protagonismo a partir dos relatórios de 

acompanhamento feito pelos facilitadores (veteranos), dos Relatos de Experiência e das 

Apreciações de Memoriais ou histórias de vida (qualitativo). 

A pesquisa, em seu delineamento, possui aspectos bibliográficos, pois contém, além 

dos referenciais teóricos adotados pelo Programa, artigos que retratam pesquisas e aplicações 

da metodologia em outros contextos. É também uma pesquisa documental por analisar os 

dados documentados pelo Programa no acompanhamento das ações dos bolsistas e voluntários 

e seus resultados acadêmicos. São estes os dados: relatórios de atividades, avaliações de 

participação e resultados acadêmicos. 

Adotou-se como critério de inclusão: articuladores que participaram do PACCE no 

primeiro semestre de 2016 e desenvolveram seu projeto de célula com atividades de estudo de 

uma ou mais disciplinas especificamente. Outros articuladores elaboraram e desenvolveram 

suas células com propostas diversas como: estudo de disciplinas não específicas ou estudos de 

temas variados. Alguns articuladores que desenvolveram suas atividades como voluntários não 

apresentaram um projeto de estudo em células. Adotou-se como critério de confirmação da 

amostra, o registro de presença nas Formações e o registro de Encontros de Células. 

Como critério de exclusão: dentro do universo do PACCE, composto por articuladores 

(novos bolsistas ou voluntários) e veteranos, estão excluídos da pesquisa todos os veteranos por 

não desenvolverem células de estudo nas atividades do Programa. Suas atividades são de 

suporte como facilitadores, membros de comissões de apoio ou projetos específicos 

(acessibilidade). Entre os articuladores, estão excluídos da pesquisa aqueles que não cumpriram 

no mínimo 10 encontros de formação ou que não atendiam aos requisitos de inclusão. 
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Citando novamente Gil (2010), esta pesquisa analisou um fenômeno (rendimento 

acadêmico) diante de três grupos distintos. O primeiro grupo participa de um processo 

formativo em Aprendizagem Cooperativa ao longo de um semestre acadêmico em cinco 

modalidades: (Formação, Apoio à Célula, Histórias de Vida, Interação e Articulação de Célula).  

O segundo grupo é formado por colegas de classe do articulador, matriculados na UFC 

em um curso de graduação e participam de uma célula de estudo acima qualificada, mas não 

participam da formação e apoio recebidos pelo articulador. São os membros de células.  

O terceiro grupo, formado por colegas de classe em que foram desenvolvidas células 

de estudo acima qualificada, mas que não são articuladores ou membros de células. Os 

articuladores e membros de células que estão em uma disciplina na qual foi instalada uma célula 

de estudo, mas não são participantes da célula na referida disciplina, foram qualificados como 

colegas de classe conforme definido na metodologia.   

O universo ou população da pesquisa são estudantes de graduação dos campi de 

Fortaleza da UFC que estavam matriculados em 2016.1. A amostra está estabelecida entre os 

bolsistas e voluntários do Programa que articularam uma célula de estudo tendo como tema 

uma disciplina de seu curso. Compõem tal amostra os membros de cada uma dessas células que 

participaram ativamente durante o semestre em análise e os estudantes das referidas disciplinas 

conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Universo e amostra dos estudantes matriculados em 2016.1 

 Articuladores Membros Colegas Total 

Universidade   20.817 20.81732 

PACCE 233 686 9633 1.03834 

Amostra 61 214 3.051 3.32635 

Fonte - Anuário UFC e Banco de Dados do PACCE 

 

 
32

 Estudantes matriculados nos campi de Fortaleza em 2016.1. Fonte: Anuário Estatístico UFC 2017 ano base 

2016. 
33

 Articuladores e membros de células que foram considerados colegas por não estarem envolvidos com uma das 

células da amostra 
34

 Banco de Dados do PACCE. 
35

 Dados fornecidos pela PROGRAD e cruzados com Banco de Dados do PACCE. 
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A Figura 6 a seguir apresenta a amostra definida dentre os 233 articuladores efetivos e 

voluntários segundo critérios de inclusão e exclusão. 

 

Figura 6 - Articuladores no PACCE em 2016.1 

 

Fonte - Elaborado pelo autor 

 

O delineamento da pesquisa obedeceu a critérios específicos conforme proposto por Gil 

(2010) e apresenta uma amostra ampla com representatividade nas diversas Unidades 

Acadêmicas, Cursos e disciplinas oferecidas pela Universidade Federal do Ceará. 

  

4.2 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

O processo seletivo do PACCE em 2016.1 recebeu 506 inscrições para os campi de 

Fortaleza sendo 398 novos candidatos para as 100 vagas de articuladores e 108 candidatos 

veteranos para as vagas de comissões de apoio ao Programa e outros projetos. Destes, 23336 

iniciaram 2016.1 como novos bolsistas e voluntários. Nas primeiras semanas, alguns efetivos e 

alguns voluntários migraram para outras bolsas ou outros programas ficando 92 bolsistas 

efetivos e 141 voluntários. Os voluntários desenvolvem as mesmas atividades que os efetivos.  

Além dos articuladores, renovaram como bolsistas veteranos, 50 efetivos e 31 voluntários 

compondo assim o quadro no início de 2016 com 314 bolsistas e voluntários nos campi de 

Fortaleza, conforme apresentado na Tabela 6. 

. 

  

 
36

 Novos bolsistas confirmados através da lista de presença na atividade de Formação e registro de atividades de 

células. 

Articuladores 

2016.1 - 233 

92 efetivos 

141 voluntários 

34 Articuladores 

Células/Disciplinas 

27 Articuladores 

Células/Disciplinas 

61 Articuladores 

Com células 

Disciplinas 
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Tabela 6 - Bolsistas e Voluntários Participantes no início de 2016.1 

 Efetivos Voluntários Total 

Veteranos 50 31 81 

Articuladores 92 141 233 

Totais 14237 172 314 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 

 

Conforme critérios de exclusão, não fizeram parte da pesquisa os 81 bolsistas e 

voluntários veteranos e os articuladores que não fizeram células tendo como tema uma ou mais 

disciplinas ou não concluíram seu semestre no Programa. 

A pesquisa foi desenvolvida tendo como referência o cadastro de células estudantis e o 

projeto escrito em que se propõe o estudo de uma ou mais disciplinas específicas nas referidas 

células realizadas pelos articuladores do Programa em 2016.1.  

Em um primeiro momento foi feita uma coleta de dados de cinco articuladores de 

diferentes unidades acadêmicas como projeto piloto para aferição dos mecanismos de pesquisa. 

Após a validação dos instrumentos, foram analisados todos os articuladores conforme critério 

de inclusão descrito acima. 

O pesquisador teve o cuidado de codificar os estudantes para que não sejam 

identificados. Quando necessária a citação, a título de exemplo, seus nomes foram substituídos 

por nomes fictícios. Em se tratando de uma pesquisa documental, decidiu-se por não usar um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tendo em vista que os participantes da pesquisa 

são bolsistas ou voluntários do Programa e ambos assinam um Termo de Compromisso ao 

serem recebidos como efetivos ou voluntários consentindo o uso de seus dados para pesquisa 

conforme item 15 do referido Termo:  

Autorizar a utilização dos meus memoriais, registros fotográficos em eventos 

e relatos produzidos durante o meu período como bolsista38, assim como a 

publicação do seu conteúdo parcial ou total em meios virtuais ou impressos, 

exclusivamente para finalidades do Programa; (Termo completo - ANEXO 

B) 

 
37

 São disponíveis até 150 bolsas para o início do semestre. Tendo em vista a migração que ocorre, as vagas são 

preenchidas pelos voluntários conforme classificação no processo seletivo. 
38 O termo “bolsista” refere-se, neste documento, tanto aos efetivos como aos voluntários. 
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  A coleta de dados foi efetuada em três etapas tendo como propósito principal a 

organização dos dados visando à análise. A primeira etapa diz respeito aos dados dos 

articuladores: pessoais, acadêmicos, relatórios das atividades no Programa, apreciação de 

histórias de vida e memoriais, assim como seu relato de experiência. A segunda etapa coletou 

dados das células: projetos, relatórios de atividades e encontros semanais e membros. A 

terceira etapa coletou notas de todos os estudantes nas disciplinas em que foram desenvolvidas 

nas células de Aprendizagem Cooperativa (articuladores, membros de células e colegas de 

classe) conforme objetivos específicos estabelecendo assim, três grupos distintos. 

O primeiro grupo é formado por articuladores que são bolsistas ou voluntários novatos 

no Programa. Todos, novatos e veteranos, bolsistas e voluntários, cumprem 12h de atividades 

de forma distinta, de acordo com suas funções. Os articuladores (novatos) cumprem suas horas 

semanais da seguinte forma: Formação em Aprendizagem Cooperativa - 3h; encontros de Apoio 

à Célula - 1h; encontros para compartilhar Histórias de Vida - 1h; atividades de Interação - 2h; 

encontros da célula - 4h; e Reuniões Gerais mensais de 4h que equivale a 1h semanal.  

O segundo grupo, são os membros de células. Os articuladores, sujeitos desta pesquisa, 

formaram suas células de disciplinas com colegas de classe que aceitaram o desafio de 

estudarem juntos usando a Aprendizagem Cooperativa como método. Tais membros não 

recebem formação em Aprendizagem Cooperativa nos mesmos níveis que os articuladores por 

não participarem das atividades regulares do PACCE. Eles, ao participarem dos estudos 

semanais, recebem orientações dos articuladores nos procedimentos adotados pela 

metodologia.  

Para o terceiro grupo, formado pelos colegas de classe, os dados são apenas referentes 

à situação acadêmica nas disciplinas nas quais houve uma célula de estudo (nota e situação 

final), constituindo assim, a terceira etapa na coleta de dados. 

Para a coleta de dados referente às notas e resultados das atividades acadêmicas nas 

disciplinas nas quais foram desenvolvidas as células foi criado um documento em Excel 

denominado ‘Notas 2016 PROGRAD’. Nele, há uma aba com os códigos de cada disciplina 

para que fosse solicitado à PROGRAD as referidas notas dos estudantes de cada uma delas. 

A Figura 7 é um complemento da Figura 1 em que se apresentam, progressivamente, os 

três objetivos específicos, suas respectivas coleta de dados e, posteriormente, os resultados para 

cada objetivo proposto. 
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Figura 7 - Procedimentos para Coleta de Dados 

 

Fonte 1 - Elaborado pelo autor 

Foi solicitado junto à PROGRAD através de ofício e um anexo em Excel, dados 

referentes aos resultados acadêmicos da amostra. O documento em Excel contém 4 abas: 1) 

‘Articuladores 2016.1’ contendo a relação de todos os estudantes do PACCE que 

desenvolveram suas células de estudo sobre uma disciplina; 2) ‘Disciplinas nas Células’ 

contendo os códigos de cada uma das disciplinas das quais se requer as notas; 3) ‘Membros de 

Células’ contendo a relação de membros de células e suas matrículas; 4) ‘Unidades 

Representadas’ referindo-se a 9 Unidades Acadêmicas representadas no PACCE.  

• Analisar o desenvolvimento de ações protagonistas e 
habilidades sociais dos articuladores [...]

• Identificar influência e relevância das ações 
propostas pelo Programa como fatores agregadores 
[...]

• Analisar o desenvolvimento acadêmico dos 
participantes das células [...] comparando-os ...

Objetivos

• Relatórios com avaliações elaborado pelos 
Facilitadores nas atividades propostas pelo PACCE 
(dados quantitativos)

• Relatórios com Apreciação de Histórias de Vida e 
Relatos de Experiência (dados qualitativos)

• Dados fornecidos pela PROGRAD com resultados 
acadêmicos da amostra

Coletas

Resultados
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Foram usados os seguintes Softwares para coleta e análise de dados: Pacote OFFICE 

365 da Microsoft39, e nele, os programas Access, Excel e Word; SPSS40 e Atlas.ti41. 

Esta pesquisa propôs três etapas para a coleta de dados. A etapa que busca referências 

sobre os articuladores é mais ampla, pois nela se procura compreender o envolvimento do 

articulador com as propostas do Programa. As etapas seguintes buscam dados das atividades de 

células e a participação de seus membros e por fim, os colegas de classe, apenas com os 

resultados acadêmicos. 

 

4.2.1 1ª Etapa – Articuladores 

A pesquisa, em seu aspecto quantitativo, analisou os resultados acadêmicos alcançados 

pelos estudantes do Programa conforme critérios de inclusão e, na perspectiva qualitativa, 

analisou os aspectos que envolvem as percepções dos articuladores em seus processos de 

vivência e relacionamento nas atividades propostas pelo Programa. 

Os dados referentes aos articuladores foram registrados através do site do Programa em 

tabelas do tipo MYSQL42, contendo dados pessoais e acadêmicos, presenças nas atividades, 

avaliações feitas pelos veteranos (facilitadores). Todos os dados estão registrados em um 

arquivo Access intitulado ‘PACCE 2016’, exportados para tabelas Excel conforme descritas a 

seguir. Os dados referem-se às atividades desenvolvidas durante o primeiro semestre acadêmico 

de 2016. 

 

4.2.1.1 Documento – “01 Articuladores base” 

As tabelas contendo dados pessoais e acadêmicos dos articuladores, assim como o 

acompanhamento de suas atividades, estão agrupadas em documentos Excel. Os documentos 

 
39

 OFFICE 365 – É marca registrada Microsoft e, nesta pesquisa, foram usados os softwares Word, Excel e Access. 

40
 SPSS é marca registrada da IBM. A versão utilizada nesta pesquisa é a 25ª, em português. 

41
 Atlas.ti é marca registrada da Scientific Software Development GmbH. A versão utilizada nesta pesquisa é a 8ª, 

em português. 

42
 MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados, que utiliza a linguagem SQL como interface. É 

atualmente um dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados mais populares, com mais de 10 milhões de 

instalações pelo mundo (https://pt.wikipedia.org/wiki/MySQL). 
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contêm abas com subdivisões objetivando filtrar e analisar as informações e foram, a seguir, 

discriminados conforme suas abas:   

● ‘ac_bolsistas_2016’: nome (codificado), matrícula, curso, campus, número pacce, 

situação no Programa (efetivo ou voluntário), sexo, entre outros, de todos os 

articuladores 2016.1; 

● ‘Articuladores Projeto Disciplina’ – primeira análise da aba anterior contendo 

todos os articuladores com projetos de célula para uma disciplina. Esta aba foi criada 

a partir da consulta feita entre os dados dos articuladores 2016.1 e os projetos 

desenvolvidos encontrados na planilha denominada “projetos disciplinas”; 

● ‘Projetos Disciplinas’ – contém todos os registros dos projetos que tiveram como 

tema uma disciplina; 

● ‘Articuladores Grupo Final 61’ – contém os dados dos articuladores com projeto 

de estudo de disciplina, após análise a partir dos critérios de inclusão e exclusão e 

critérios de confirmação de presença nas Formações e relatórios de células; 

● As abas ‘FOR presença’, ‘APO presença’, ‘ROD Presença’ e ‘INT Presença’ – 

contém as presenças e as avaliações feitas pelos facilitadores nas respectivas 

atividades: Formação, Apoio à Célula, Roda Viva e Interação. 

● ‘Avaliação pelos Facilitadores’ – contém o resumo das médias de avaliação feita 

pelos facilitadores e presença a partir das referências de presenças e avaliações 

citadas acima nas 4 atividades propostas pelo Programa: Formação, Apoio à Célula, 

Roda Viva e Interação. 

● ‘Distribui Atividades’ – contém a distribuição nas atividades de Formação, Apoio 

à Célula e Roda Vida. Nesta aba não consta atividades de Interação por serem os 

grupos formados a cada semana. 

● Outras abas - complementares 

 

4.2.1.2 Documento – “01 Articuladores base interação” 

Esta planilha Excel contém informações sobre as atividades de Interação. Foi construída 

com dados das inscrições e presenças específicas das atividades de Interação por sua 

característica de inscrições semanais e diversidade de temas. Nela, constam as seguintes abas: 

● A primeira aba contém todos os articuladores inscritos em 2016.1;  
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● A segunda, ‘Articuladores Grupo final 61’, contém os 61 articuladores que 

formam a amostra da pesquisa segundo critérios de inclusão e exclusão; 

● Duas abas contendo as inscrições semanais das interações (INT cadastro) e 

presenças (INT presença) compõem as referências que permitem a verificação 

quantitativa da participação dos articuladores, de outros participantes assim como a 

de cursos representados em cada encontro e suas relações com os articuladores;  

● Na aba ‘Por Títulos’ encontram-se 61 tabelas dinâmicas criadas a partir da 

padronização dos títulos das interações, inscrições e presenças. Nela é possível 

acompanhar quantas e quais interações os articuladores participaram, quantos 

participantes diferentes estiveram em cada encontro com cada um dos articuladores 

foco desta pesquisa; 

● Na aba sobre “cursos diferentes INT” é possível identificar com quantos cursos 

diferentes cada articulador conviveu nos encontros de Interação.  

● Outras abas complementares para auxiliares no levantamento de dados referentes 

aos encontros propostos pela Interação. 

 

A Tabela 7 exemplifica, através de um recorte, uma tabela dinâmica em que se pode 

observar: quantas e quais interações cada articulador participou, com quantos articuladores 

conviveu entre outras informações. 
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Tabela 7 - Aba contendo Tabelas Dinâmicas das Interações 

 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (01 Articuladores base interação/Por Títulos) 
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4.2.1.3 Documento – “Projetos Disciplina” 

O documento ‘projetos disciplina’ em Excel contém dados dos projetos de célula 

criados no começo do semestre com apoio das comissões de Formação e de Apoio à Célula e 

avaliados pela Comissão de Avaliação que retorna aos articuladores com sugestões. Esta tabela, 

após analisada em seus temas, gerou outra aba com os projetos que contém estudos de 

disciplinas específicas. Através de filtros de conteúdo e o uso da função no Excel denominada 

‘Tabela Dinâmica’, criou-se outra aba contendo os nomes das disciplinas que foram temas dos 

estudos. 

Inicialmente foram encontrados 99 articuladores que tinham o estudo de uma ou mais 

disciplinas como tema de estudo nas células. A amostra, usando os critérios de inclusão e 

exclusão, chegou ao número de 61 articuladores com seus projetos de células.  

A Tabela 8 mostra aba em Excel usando Tabela Dinâmica para agrupar disciplinas 

estudadas nas células (mostra parcial). 
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Tabela 8 - Tabela Dinâmica contendo amostra de Disciplinas 

 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (Projeto Disciplinas) 

 



93 

 

 

O número final de disciplinas na amostra é 50, em 29 cursos, encontradas em 9 Unidades 

Acadêmicas. A Tabela 8 apresenta, além da diversidade de disciplinas, a quantidade de células 

em cada uma. 

Os dados coletados para a análise qualitativa são apresentados a seguir, oriundos de duas 

atividades: Encontros de Roda Viva e Relato de Experiência. 

 

4.2.1.4 Dados Qualitativos 

A coleta de dados dos aspectos qualitativos foi feita a partir de duas fontes encontradas 

no banco de dados do PACCE, registrados nos formulários do site do Programa. O tratamento 

das informações se deu através do Access43 que, utilizando uma interface entre Access e Word 

chamada ‘mala direta’, é criado um documento contendo todos os registros permitindo assim 

melhor formatação, visualização e a possibilidade de análise completa das informações 

utilizando o Software Atlas.ti. 

A primeira fonte para análise qualitativa são os relatos chamados de ‘apreciação de 

memoriais’ (ou histórias de vida) sobre as atividades de Roda Viva em que os articuladores 

semanalmente contam suas histórias de vida em turmas fixas. Nesses relatos, os formulários 

registram as percepções de quem conta sua história e de quem houve as histórias contadas 

respondendo, de forma sucinta, três questões incluindo uma mensagem à pessoa que contou sua 

história, em geral, articuladores.  

Os registros encontram-se no documento Access ‘PACCE 2016’ e sua integração com 

o Word encontra-se no documento ‘A História de Vida BD todos’. A partir do documento 

master, foram criados os documentos individualizados contendo as apreciações feitas pelos 

bolsistas e voluntários analisados nesta pesquisa. Ao contar sua história, o registro de suas 

impressões contém uma autoavaliação e uma breve descrição de seus sentimentos ao contar sua 

história no grupo. Foram criados 61 documentos e transferidos para o Atlas.ti.  

A segunda fonte para análise qualitativa são os Relatos de Experiência escritos ao final 

do semestre contendo as percepções e sentimentos dos participantes desta amostra sobre cada 

atividade desenvolvida durante o semestre. Para a escrita do relato de experiência do primeiro 

semestre, que deve conter no mínimo 5.000 caracteres, são incluídas as percepções e sentimento 

 
43

 Access é marca registrada da Microsoft – Programa do pacote Office especialmente usado para banco de dados, 

permitindo intercâmbio com outros Programas do mesmo pacote. 
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sobre a forma como conheceu o PACCE, o processo seletivo e todas as atividades 

desenvolvidas durante o período.  

Semelhante às fontes anteriores, os relatos encontram-se no documento Access 

‘PACCE 2016’ e sua integração com o Word encontra-se no documento ‘Relato de 

Experiência’. Tendo em vista que a escrita do relato se dá após o término das atividades do 

semestre e que alguns articuladores deixam o Programa migrando para outras bolsas ou 

estágios, foram analisados 39 relatos de experiência encontrados no Banco de Dados do 

PACCE. 

A seguir, a coleta de dados referentes aos resultados acadêmicos, incluindo os três 

grupos em análise. 

 

4.2.1.5 Dados Acadêmicos 

As informações referentes às notas dos sujeitos da amostra estão em um documento 

fornecido pela PROGRAD. Este documento contém as disciplinas nas quais foram criadas as 

células pelos articuladores participantes da pesquisa, seus membros de células e os colegas das 

referidas disciplinas. O documento em planilha Excel foi denominando ‘Notas 2016’. Nele 

encontram-se as seguintes abas:  

● ‘Notas’ – contendo as notas de todos os participantes (articuladores, membros de 

células e colegas), disciplinas identificadas por seus códigos oficiais, notas 

individuais e a situação final; 

● ‘Articuladores 2016.1’ – contendo a relação dos articuladores que compõe a 

amostra desta pesquisa; 

● ‘Membros de Células’ – contendo a relação dos membros das células participantes 

da pesquisa; 

Além das abas citadas, foram elaboradas outras, de consulta, através da criação de 

Tabelas Dinâmicas classificando informações sobre disciplinas, médias por turma, filtros por 

articuladores e por membros de células. 

Usando a função ‘procv’ do Excel, foram identificados na aba ‘notas’, através do 

número de matrícula, quem são os articuladores, os membros de células e os colegas de classe. 
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A partir das tabelas citadas criou-se uma planilha em Excel com dados de todos os 

participantes da amostra e nela foram estabelecidos códigos para o uso no Software SPSS. A 

legenda a seguir codificou os participantes em: função, célula, situação acadêmica final e a 

codificação a partir da matrícula. 

Para o item ‘função’ na pesquisa, adotou-se ‘1’ para o Articulador; ‘2’ para o Membro 

de Célula e ‘3’ para o Colega de classe. 

Os Articuladores e Membros de células, presentes em uma disciplina analisada, mas não 

participantes de célula na referida disciplina, foram analisados como Colegas. 

No referido documento a situação dos estudantes pode ser: ‘1’ – Aprovado; ‘2’ – 

Reprovado por falta; ‘3’ – Reprovado e ‘4’ – Trancado. 

E, finalmente, os números de matrículas foram codificados usando duas funções do 

Excel. Após identificar os estudantes como sendo articuladores, membros de célula ou colegas, 

foi usada a função ‘ALEATÓRIOENTRE’ que gerou um número randômico entre 10001 e 

99999 e em seguida, a função ‘concatenar’ criando assim um código como o exemplo a seguir 

‘A30895’ para um articulador (A = articulador e 30895 = código para a matrícula do 

articulador). Esta codificação encontra-se no documento Excel ‘spss_notas_art_cel_clas’, 

aba ‘legendas e cod’ e serão usadas para análise no Programa SPSS. As referidas legendas 

encontram-se na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Legendas para codificação dos participantes da amostra 

Função 

1 Articulador 

2 Membro de Célula 

3 Colega de Classe 

4 Articulador sem célula na disciplina 

5 Membro sem célula na disciplina 

  

Situação 

1 Aprovado 

2 Reprovado por falta 

3 Reprovado 

4 Trancado 

  

Codificação matrícula44 

A Articulador 

M Membro de Célula 

C Colega de Classe 

Fonte - Elaborado pelo autor 

 

A próxima etapa coletou dados sobre o desenvolvimento das células nos aspectos 

quantitativos como encontros e presença de membros. 

 

4.2.2 2ª Etapa – Células 

Nesta 2ª etapa foram coletados dados referentes ao funcionamento das células e inclui 

as tabelas contendo dados referentes aos membros das células, horários de funcionamento e 

relatórios dos encontros. 

A planilha ‘01 Articuladores e membros’ contêm dados referentes aos membros de 

células. Na primeira aba, os dados primários dos articuladores participantes da amostra. Consta 

da mesma planilha uma aba com todos os membros participantes do programa e outra em que 

se fez uma relação entre os articuladores e seus membros contendo 214 membros de células. 

 
44

 A codificação dos participantes da amostra foi feita a partir da matrícula. Os Articuladores e Membros de 

Células presentes em uma disciplina na qual não participam de uma célula serão identificados pela função como 

colegas. 
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Nesta aba, nome (codificados), matrícula, curso e outros dados dos membros. É uma exigência 

do Programa que os membros de células estejam regularmente matriculados na UFC. 

A planilha acima referida foi composta a partir das planilhas contendo os dados dos 

articuladores participantes da amostra e a planilha com os membros de células cadastrados no 

Programa em 2016.1 que se encontram no documento Access ‘PACCE 2016’. 

Uma terceira planilha contendo: dias da semana, locais e horários de encontros de célula 

compõe os dados sobre o funcionamento das células. 

Os relatórios das atividades de células referidas no tópico anterior foram analisados 

também na perspectiva dos membros de célula de forma quantitativa: presença e participação 

como grupo.  

Os dados sobre as avaliações finais dos membros de células e sua utilização constam do 

documento Excel acima referenciado ‘Notas 2016’. 

 

4.2.3 3ª Etapa – Estudantes da Classe 

E por último, os dados referentes aos estudantes da classe e disciplina na qual se instalou 

uma célula. Os dados constam do mesmo documento referido no item 4.2.1 contendo as notas 

e avaliações finais de todos os envolvidos na amostra (articuladores, membros de células e 

colegas) por disciplina em que foi criada uma célula. 

Semelhantemente, os dados sobre as avaliações finais dos colegas de classe e sua 

utilização constam do documento Excel acima referenciado ‘Notas 2016’. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

As informações colhidas sobre os articuladores, os membros de células e os colegas de 

classe foram analisados nas perspectivas quantitativa e qualitativa, sendo que este último 

aspecto, apenas os articuladores foram analisados. Para as análises quantitativas, foram 

utilizados os programas do pacote Office 365 da Microsoft que inclui: Word, Excel e Access. 

Em especial, ferramentas e funções do Excel como Tabela Dinâmica que permite a análise de 

grandes tabelas com o uso de filtros, classificações e gráficos assim como funções como 



 METODOLOGIA 

‘procv’, ‘somase’, ‘mediases’, ‘cont.valores’ entre outras e o Software SPSS que permite 

análises estatísticas, gráficos e interpretações mais específicas e mais complexas.  

Para as análises qualitativas, foram usados os programas do pacote Office, em especial 

o procedimento ‘Mala Direta’ que permite a criação de documentos no Word a partir do Banco 

de Dados do Access e do Excel; e o Software Atlas.ti que permite a migração de documentos 

do Word e análise por categorização e codificação dos temas abordados nos documentos. Os 

conceitos de Laurence Bardin (2009) sobre categorização serviram de fundamentação teórica 

para as análises de conteúdo. 

Inicialmente foi construído o perfil do articulador em três aspectos: pessoal, acadêmico 

e como articulador de célula no PACCE. Para a construção do perfil pessoal foram utilizados 

os dados constantes no documento ‘01 Articuladores base’. Nele estão as referências para a 

distribuição de gêneros, escola na qual cursou o ensino médio, curso e unidade acadêmica, a 

idade e o semestre na UFC quando entrou do PACCE.  

Nesta primeira etapa o procedimento foi de contagem e percentual gerando, para cada 

situação, gráficos que permitem melhor visualização e análise. Em seguida, a análise das 

participações nas atividades de Formação, Apoio à Célula, Roda Viva e Interação. Neste 

momento, foram analisadas as avaliações feitas pelos facilitadores e as relações de interação 

com outros colegas e cursos (heterogeneidade). As atividades de interação foram analisadas 

separadamente por sua característica de serem ofertadas semanalmente. 

Ainda nesta etapa, foram analisados os Encontros de Células a partir dos relatórios 

enviados pelos articuladores e uma análise mais detalhada das relações de heterogeneidade 

proporcionadas pelos encontros desenvolvidos pelo Programa. 

Concluindo esta etapa, as Apreciações de Memoriais (histórias de vida) e Relatos de 

Experiência foram analisados qualitativamente usando o Software Atlas.ti. 

A segunda etapa analisou as atividades de células e nelas, o número de encontros 

promovidos pelos articuladores e a presença dos membros de células. Da mesma forma, foram 

registrados os números gerando tabelas e gráficos. 

A terceira etapa consta da análise comparativa entre os resultados acadêmicos dos três 

grupos. Nesta etapa foram consideradas notas individuais dos articuladores, as médias dos 

membros de células e as médias dos colegas de classe. Foram comparadas as médias das 

referidas disciplinas com e sem as médias da células, aqui, considerando a média das notas dos 

articuladores e dos membros de células como um grupo, comparado com a média da classe 
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(média geral da classe comparada com a média da classe sem as notas dos articuladores e dos 

membros de células na disciplina).  

Os resultados estão em duas tabelas: APÊNDICE D e APÊNDICE E, respectivamente 

Resultados Acadêmicos do Grupo Colegas (3, 4 e 5) e Resultado Acadêmico Final por Unidade 

Acadêmica.  

Desta forma, a coleta em cada etapa conduziu a pesquisa a uma análise conforme 

estabelecido na metodologia para cada situação específica. O capítulo a seguir apresenta os 

resultados obtidos e suas respectivas análises, procurando destacar a metodologia da 

Aprendizagem Cooperativa como fundamento das ações dos articuladores. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Os dados desta pesquisa foram analisados usando critérios específicos para cada 

situação. Nas atividades propostas pelo programa como: Formação, Apoio à Célula, Roda Viva 

e Interação, as análises abordaram as avaliações feitas pelos veteranos em cada situação, assim 

como o número de presença nas atividades referidas. As células, de forma semelhante, foram 

analisadas em sua quantidade de encontros previstos e realizados e a presença dos membros. Já 

nas atividades Roda Viva e Relatos de experiência, a análise foi qualitativa a partir da 

categorização de cada atividade. 

Iniciando pela qualificação dos articuladores, esta primeira etapa apresenta os perfis dos 

articuladores em três aspectos: pessoal, acadêmico e sua atuação como articulador de uma 

célula de estudo. 

 

5.1 PERFIS DOS ARTICULADORES 

O perfil pessoal dos articuladores em questão foi construído a partir de informações 

sobre gênero, idade e tipo de escola que concluiu seu ensino médio. É necessário destacar que, 

no processo seletivo geral do Programa e do ano em análise, não são consideradas questões 

como Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), renda per capta ou procedência do Ensino 

Médio. Os requisitos para o processo seletivo são: estar regularmente matriculado na UFC ou 

em processo de matrícula, não ter concluído outra graduação, não ter integralizado 75% dos 

créditos e disponibilizar 12h semanais para o Programa. O PACCE tem sua atenção principal 

voltada para o estudante recém-chegado, que demonstra interesse em desenvolver seu 

protagonismo e sua autonomia estudantis. 

Os resultados apresentam uma predominância de gênero feminino com 59,02% ficando 

o gênero masculino com 40,98%. A maior concentração de idade está entre 19 e 22 anos com 

75,4%. Os resultados sobre a idade demonstram que o Programa tem conseguido desenvolver 

suas ações entre os estudantes mais novos, consequentemente, recém ingressos na 

Universidade, período de maior vulnerabilidade emocional pelas mudanças de um ambiente 

mais acolhedor no Ensino Médio para a Universidade. 
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Gráfico 1 - Distribuição por Idade e Gênero 

 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 

 

Eles vieram predominantemente de escolas particulares numa proporção de 55,74% 

advindos de escolas particulares e 44,26% de escola públicas conforme Gráfico 2.  Estes valores 

representam leve divergência do quadro geral de bolsistas e voluntários articuladores do 

Programa em 2016.1 que apresenta uma proporção de 52% oriundos de Escolas Públicas contra 

48% de Escolas Particulares. O anuário apresentado pela UFC referente ao ano de 2016 não 

apresenta dados sobre a conclusão do Ensino Médio em Escola Pública, apenas no que diz 

respeito às cotas. 

A proximidade de predominância entre articuladores advindos de escolas públicas ou 

particulares demonstram certa paridade entre eles, mas que permite que, ao adotarem as 

propostas da Aprendizagem Cooperativa, tornar-se controvérsias positivas e enriquecedoras. 
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Gráfico 2 - Distribuição por Conclusão do Ensino Médio e Gênero 

 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 

 

Estabeleceu-se um perfil acadêmico através das referências sobre o semestre de entrada 

na UFC, o Curso e a Unidade Acadêmica. Semelhantemente, o procedimento adotado consistiu 

em contagem, com gráficos para cada situação. Neste momento não estão sendo considerados 

os resultados acadêmicos dos articuladores pois tais dados serão analisados separadamente. 

Os articuladores da amostra representam 29 cursos de 9 Unidades Acadêmicas. 

Importante destacar que o Programa, no ano da pesquisa, estava representado, incluindo os 

campi do interior, em 89 dos 110 cursos oferecidos pela UFC. Isso demonstra a abrangência do 

Programa por sua representatividade. Durante os últimos 6 anos, o Programa tem mantido esta 

média de representatividade entre os cursos oferecidos pela Universidade. 

  

11 14

16

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Pública Particular

Escola

Ensino Médio

Masculino Feminino



103 

 

 

O Gráfico 3 descreve a presença dos articuladores da amostra nas Unidades 

Acadêmicas. Em 2016.1 a distribuição de matrículas por Centro apresenta um percentual maior 

no Centro de Tecnologia assim como na amostra desta pesquisa, mas com elevada discrepância 

em termos percentuais: 50,8% de articuladores da amostra e 18,5% de estudantes matriculados 

no Centro de Tecnologia conforme anuário da UFC (CAMPOS e ALMEIDA, 2017). É possível 

minimizar a discrepância levando em conta que os números da amostra consideram parte dos 

bolsistas e voluntários em apenas 29 cursos em 9 Unidades Acadêmicas. Ao mesmo tempo, 

considera que os estudantes investiram em fazer suas células em uma disciplina, tendo em vista 

o grau de evasão e reprovação em seus cursos, que tendem a ser mais alto no Centro de 

Tecnologia. 

 

Gráfico 3 - Distribuição por Gênero, nas Unidades Acadêmicas 

 

Fonte - Banco de Dados do PACCE45. 

 

  

 
45 As siglas estão estabelecidas no início da pesquisa em Unidades Acadêmicas. 
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A maioria dos articuladores estava iniciando seu terceiro semestre na Universidade. 

Considerando os 4 semestres iniciais, são 38 articuladores, 62,3%, o que concorda com os 

objetivos do Programa em priorizar os estudantes que estão em seus primeiros semestres. 

Considerando os 5 primeiros semestres, o percentual chega a 82%. 

Ao se depararem com um novo ambiente com suas novas possibilidades e incertezas, os 

estudantes estão mais susceptíveis tanto às novidades positivas como às dificuldades de 

adaptação.  

 

Gráfico 4 - Semestre de Entrada dos Articuladores na UFC 

 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 
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O Gráfico 5 apresenta a distribuição dos articuladores da amostra em seus referidos 

cursos e Unidades Acadêmicas. Considerando que esta pesquisa optou por analisar as células 

que foram desenvolvidas dentro de disciplinas, o CT apresenta uma amostra com maior 

quantidade de células. O APÊNDICE E apresenta os resultados acadêmicos e o CT está entre 

os maiores índices gerais de reprovação. Partindo desta informação, os articuladores optaram 

por desenvolver suas células nas referidas disciplinas. Nas demais Unidades Acadêmicas, os 

articuladores, apesar de desenvolverem suas células em disciplinas, também o fizeram em 

outras temáticas, que não foram exploradas nesse trabalho. 
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Gráfico 5 - Articuladores por Unidade Acadêmica 

 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 

 

Para a construção do perfil do articulador no PACCE, foram utilizadas duas 

referências. A primeira consta dos dados quanto às presenças nas quatro atividades propostas 

pelo Programa, contendo o registro de presença e avaliações feitas pelos facilitadores. A 

segunda, os relatórios de célula contendo a quantidade de encontros de células e a presença dos 

membros nos encontros semanais. 

O Gráfico 6 foi construído a partir da tabela de frequência nas 4 atividades: Formação, 

Apoio à Célula, Roda Viva e Interação. Em seguida, verificou-se a média de presença de cada 

articulador. O resultado demonstra que 80% dos articuladores estiveram presentes, 
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considerando as 4 atividades, no mínimo, 14 vezes. Os resultados das frequências, atrelados às 

médias de avaliação registradas pelos facilitadores, demonstram que o nível de envolvimento 

dos articuladores com as 4 atividades propostas é considerado satisfatório. As referências às 

análises podem ser consultadas no item 5.2, a seguir. 

 

Gráfico 6 – Frequência nas 4 atividades propostas pelo Programa 

 

Fonte - Banco de dados do PACCE 

A Aprendizagem Cooperativa é uma metodologia em que a participação do estudante 

na construção do aprendizado é a estratégia, tendo em vista que, ao participar ativamente, 

aprende e desenvolve suas habilidades sociais e aumenta seu nível de responsabilidade pois, 

assim, gera interdependência positiva em função de metas coletivas adotas pelo grupo. Ao final 

de cada encontro, o processamento de grupo permite um tempo de autoanálise, revisão de 

estratégias e tomadas de decisão. 

A seguir, a apresentação das participações dos articuladores nas quatro atividades 

propostas pelo PACCE. 
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5.2 PARTICIPAÇÃO DOS ARTICULADORES NAS FORMAÇÕES, APOIO À CÉLULA, RODA 

VIVA E INTERAÇÃO 

Os articuladores participam de atividades semanais com objetivos específicos de 

receberem formação em Aprendizagem Cooperativa e assim melhor utilizá-la em suas células.  

Nas Formações, todas as atividades são executadas através de oficinas nas quais a 

participação de todos, em grupos pequenos, permite a experiência de desenvolver 

responsabilidades, interdependências positivas, habilidades sociais, interações promotoras e, ao 

final de cada encontro, realizar autoavaliação, avaliar as atividades e a participação do grupo. 

É o processamento de grupo 

Da mesma forma, os encontros de Apoio à Célula em que se discute as fortalezas e as 

fraquezas na implantação e manutenção das células. A troca de experiências com outros 

articuladores e com os facilitadores, que já passaram pela experiência de implementar uma 

célula de estudo, permite o enriquecimento da experiência assim como o amadurecimento das 

ações.  

Os Encontros de Roda Viva proporcionam a oportunidade de desenvolver um 

sentimento de empatia pelo outro ao parar para ouvir e refletir sobre a história de cada um, 

contada a cada semana. Não apenas empatia, mas a oportunidade de rever conceitos, 

paradigmas, criar e fortalecer laços de amizades.  

As Interações, por serem grupos que se formam a cada semana para uma atividade 

lúdica, proporcionam a oportunidade de conviver com maior número de estudantes de outros 

cursos conforme descrito acima, permitindo, de forma descontraída e lúdica, a vivência e a 

convivência com ideias, pensamentos, opiniões diferentes que, na perspectiva da Aprendizagem 

Cooperativa, considerando os pilares, agregam novas perspectivas (JOHNSON e JOHNSON, 

2002). 

As atividades foram assim distribuídas: 

 

Tabela 10 - Carga Horária das Quatro Atividades desenvolvidas pelos Articuladores 

 Formação Apoio à Célula Roda Viva Interação 

Horas 3 1 1 2 

Fonte - Elaborado pelo autor 
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Além das 7h descritas na Tabela 10, os articuladores dedicam 4h para a célula, sendo 

1h de preparação e relatórios e 3h de encontro com seus membros para estudo. Uma vez por 

mês, todos os veteranos e articuladores do Programa participam de uma Reunião Geral, 

encontro esse de 4h e conta como acréscimo de 1h à carga horária para cada semana, 

completando as 12h exigidas aos bolsistas. 

A análise quantitativa nesta pesquisa aborda as participações dos articuladores e 

avaliações feitas pelos facilitadores em cada uma das atividades. O tópico seguinte analisa tais 

participações. 

 

5.2.1 Perspectiva Quantitativa 

As três primeiras atividades são distribuídas em turmas que se mantém ao longo do 

semestre, conforme escolha pessoal feita na primeira semana de atividades no Programa. As 

trocas de turmas são esporádicas e dão-se por fatores acadêmicos como mudança de horário nas 

disciplinas. Assim, foram criadas as turmas conforme Tabela 11, excetuando-se as atividades 

de Interação nas quais os articuladores se inscrevem semanalmente podendo escolher interações 

diferente a cada semana. Em verdade, os articuladores são estimulados a trocarem de interação 

a cada semana visando a um maior envolvimento com outros articuladores e cursos.  

A Tabela 11 apresenta a distribuição de turmas nas 3 atividades nas quais há turmas 

fixas – Formação, Apoio à Célula e Roda Viva, e quantas turmas foram criadas com base na 

quantidade de articuladores por turma. Na Interação, por ter sua construção semanal, foi 

registrado apenas o número total de encontros no semestre. 
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Tabela 11 - Distribuição de Turmas nas Atividades Semanais 

Atividades Semanais no Semestre 

 
Turmas no 

Semestre 

Média de 

Articuladores em cada 

Turma 

Total de Encontros 

no Semestre46 

Formação 13 15 208 

Apoio 31 7 433 

Roda Viva 17 9 246 

Interação - - 339 

Total de Encontros   1.226 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 

 

As interações são oferecidas semanalmente pelos facilitadores da Comissão de Interação 

podendo ser em dias da semana e horários diferentes. As interações são disponibilizadas no site 

na quinta-feira que antecede sua realização e os articuladores têm até domingo para realizar sua 

inscrição. Em cada interação há uma descrição básica da atividade e a quantidade de vagas 

ofertadas.  

Em caso de falta em alguma atividade é necessário repor e, para cada atividade, é criada 

uma reposição específica com o conteúdo perdido. Para as faltas nas interações, os articuladores 

podem fazer suas reposições participando de uma interação complementar na semana seguinte.  

Em cada uma das atividades propostas pelo Programa, os articuladores são 

acompanhados pelos facilitadores através de uma avaliação em cada encontro usando uma 

escala likert com valores entre 1 e 5 tendo como pressuposto as ideias de uma avaliação 

formativa (DEPRESBITERIS; TAVARES, 2009); (RUSSEL, 2014).  

Os facilitadores, ao utilizarem a referida escala, consideram valor ‘3’ para o 

cumprimento normal das atividades, podendo chegar a ‘4’ ou ‘5’ quando o articulador se 

destaca (bom ou ótimo). Inversamente, pode receber avaliação ‘2’ ou ‘1’ para atitudes de pouco 

envolvimento (fraco ou ruim, não participando ou interferindo negativamente na atividade). 

Desta forma, o que se espera é que os articuladores tenham a tendência de manter sua avaliação 

no mínimo com ‘3’. Ao registrar cada avaliação, o facilitador é orientado a registrar um breve 

parecer para as avaliações diferentes de ‘3’. 

 
46

 O total de encontros é extraído do documento “01 Articuladores base” nas abas de registro de presença de 

cada uma das três atividades durante 15 semanas. Os números acima são reais tendo em vista as variações por 

eventuais faltas ou feriados. 
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Cada articulador, seguindo a Aprendizagem Cooperativa adaptada ao Programa, é 

avaliado nos seguintes itens: participação, habilidades, responsabilidade, contribuição e 

protagonismo. Os registros são inseridos semanalmente no site e constam do documento em 

Excel ’01 Articuladores base’.  

As atividades de Formação, Apoio à Célula e Roda Viva, por serem encontros semanais 

estabelecidos na primeira semana e se mantém fixos, foram agrupadas para se conhecer as 

avaliações feitas pelos facilitadores, as relações criadas entre os articuladores, assim como os 

cursos representados.  

Usando a função ‘MÉDIASES’47 do Excel, foi gerada uma tabela contendo as médias 

das avaliações feitas pelos facilitadores em cada um dos cinco quesitos. A tabela completa é 

uma matriz multidimensional com três eixos: na vertical, 61 articuladores; na horizontal, 5 

critérios; na profundidade, 15 semanas. 

O que se espera encontrar é uma média levemente superior a ‘3’ uma vez que as 

avaliações semanais são comparativas com as atividades do grupo e não avaliações de conteúdo. 

A Aprendizagem Cooperativa em sala de aula adota a avaliação de conteúdo, de atividades de 

grupo e autoavaliação (JOHNSON, JOHNSON e HOLUBEC, 1999). 

A formação proporcionou 16 encontros incluindo uma ‘celebração de resultados’ no 

último encontro. É significativamente importante destacar que 82% dos articuladores estiveram 

presentes em 14 encontros no mínimo, conforme descrito na Tabela 12. 

 

  

 
47

 A aba ‘FOR Presença’ contém 3.090 registros com as avaliações de todos os articuladores participantes do 

Programa em 2016.1. 
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Tabela 12 - Percentual de Presença nos Encontros de Formações 

Presença na Formação 

Encontros Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 6 1 1,6 1,6 1,6 

7 1 1,6 1,6 3,3 

8 4 6,6 6,6 9,8 

9 2 3,3 3,3 13,1 

10 2 3,3 3,3 16,4 

12 1 1,6 1,6 18,0 

14 2 3,3 3,3 21,3 

15 8 13,1 13,1 34,4 

16 40 65,6 65,6 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

Os encontros de Apoio à Célula apresentam percentual semelhante (82%) nas 16 

reuniões no semestre, sendo a última, reunião de celebração de resultados conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Percentual de Presença nos Encontros de Apoio à Célula 

Presença no Apoio à Célula 

Encontros Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 7 2 3,3 3,3 3,3 

8 3 4,9 4,9 8,2 

9 2 3,3 3,3 11,5 

10 3 4,9 4,9 16,4 

12 1 1,6 1,6 18,0 

14 4 6,6 6,6 24,6 

15 7 11,5 11,5 36,1 

16 39 63,9 63,9 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

Os Encontros de Roda Viva (Tabela 14) destacam-se, sobre o aspecto presença, por uma 

pequena diminuição entre os que foram a todos os encontros e um maior número entre os que 

perderam apenas uma reunião, totalizando 82% de presença entre os que foram no mínimo a 14 

encontros. Os encontros de Roda Viva também dedicam o último encontro à celebração de 

resultados. 
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Tabela 14 - Percentual de Presença nos Encontros de Roda Viva 

Presença na Roda Viva 

Encontros Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 5 1 1,6 1,6 1,6 

7 1 1,6 1,6 3,3 

8 2 3,3 3,3 6,6 

9 1 1,6 1,6 8,2 

10 3 4,9 4,9 13,1 

11 3 4,9 4,9 18,0 

14 2 3,3 3,3 21,3 

15 14 23,0 23,0 44,3 

16 34 55,7 55,7 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

As interações, por diferir em sua estrutura de inscrição por parte dos articuladores, 

proporcionou encontros até a 19ª semana com o intuito de proporcionar reposição a 

articuladores que tiveram alguma falta. Em todas as situações, os articuladores quando faltam 

à uma atividade, devem repor de acordo com as orientações dos facilitadores e carga horária da 

atividade. A reposição não retira a falta, mas a justifica. 

Considerando tais acréscimos, são encontrados dois momentos distintos no registro das 

presenças (Tabela 15). Entre os que participaram de 14 a 16 encontros, são 62,3%. Adicionando 

os que cumpriram mais de 16 encontros, o percentual atinge 71,1%. 
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Tabela 15 - Percentual de Presença nos Encontros de Interações 

Presença na Interação 

Encontros Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

5 1 1,6 1,6 1,6 

7 3 4,9 4,9 6,6 

8 3 4,9 4,9 11,5 

10 2 3,3 3,3 14,8 

11 1 1,6 1,6 16,4 

12 4 6,6 6,6 23,0 

13 3 4,9 4,9 27,9 

14 15 24,6 24,6 52,5 

15 12 19,7 19,7 72,1 

16 11 18,0 18,0 90,2 

17 3 4,9 4,9 95,1 

18 1 1,6 1,6 96,7 

19 2 3,3 3,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

Para as avaliações feitas em cada umas das atividades acima, a expectativa, como citado 

anteriormente, é que estejam levemente acima de ‘3’ na escala Likert de avaliação considerando 

que elas são comparativas e refletem o momento dos encontros. 

Os valores obtidos foram assim compostos: Média Geral por Articulador (média das 

avaliações semanais em: participação, habilidades, responsabilidade, contribuição e 

protagonismo). Tais critérios são adotados para as quatro atividades propostas pelo PACCE. 

Considerando ‘3’ a média esperada, apenas 8,2% demonstraram pouco envolvimento 

durante as oficinas sobre Aprendizagem Cooperativa no semestre, ficando com suas médias 

entre 2,85 e 2,98. No APÊNDICE B, Tabela de Avaliação, encontra-se parte da planilha 

contendo as médias das avaliações nas 4 atividades em análise. 

Os valores de assimetria e curtose estão próximos de 1, com exceção dos valores de 

curtose nas avaliações da Interação o que demonstra normalidade dos dados. Segundo Field 

(2009) o uso da conversão dos valores de assimetria e curtose em ‘escore-z’ permite a 

verificação da padronização dos valores conforme Tabela 16 e Tabela 17. 
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Tabela 16 - Estatística para validação das avaliações em Formação, Apoio à Célula, Roda Viva 

e Interação 

Estatísticas 

 

Média da 

Avaliação na 

Formação 

Média da 

Avaliação no 

Apoio 

Média da 

Avaliação da 

Roda Viva 

Média da 

Avaliação da 

Interação 

N 
Válido 61 61 61 61 

Omisso 0 0 0 0 

Média 3,2074 3,2657 3,1402 3,1134 

Mediana 3,1800 3,2100 3,1100 3,0800 

Modo 3,17a 3,03a 3,00a 3,06 

Erro Desvio ,17544 ,21544 ,14685 ,16311 

Variância ,031 ,046 ,022 ,027 

Assimetria ,480 ,877 ,770 1,753 

Erro de assimetria 

padrão 
,306 ,306 ,306 ,306 

Curtose ,472 ,380 1,262 7,445 

Erro de Curtose padrão ,604 ,604 ,604 ,604 

Intervalo ,89 1,00 ,79 1,14 

Mínimo 2,85 2,95 2,77 2,74 

Máximo 3,74 3,95 3,56 3,88 
a. Há vários modos. O menor valor é mostrado 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

Tabela 17 - Cálculo de Distribuição de Dados das avaliações: Formação, Apoio à Célula, Roda 

Viva e Interação 

Cálculo do escore-z – verificação de distribuição 
 FOR APO ROD INT 

Z(assimetria) 
0,480/0,306 = 

1,569 

0,877/0,306 = 

2,866 

0,770/0,306 = 

2,516 

1,753/,0306 = 

5,729 

Z(curtose) 
0,472/0,604 = 

0,781 

0,380/0,604 = 

0,629 

1,262/0,604 = 

2,089 

7,445/0,604 = 

12,326 

Fonte – Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

Segundo Field (2009), os diagramas boxplot ou caixa e bigode podem ser usados na 

validação dos dados por demonstrar graficamente a posição dos valores. Usando a mesma tabela 

de avaliação feita pelos facilitadores nas 4 atividades em questão é possível perceber que as 

variações podem ser consideradas dentro da normalidade tendo em vista que, por exemplo, o 

resultado das avaliações da Formação é a percepção semanal durante 16 semanas para 5 

critérios, para cada um dos 61 articuladores. 

Os diagramas boxplot são assim desenhados: o traço inferior define o menor valor 

enquanto o traço superior, o maior valor. Entre o traço inferior e a base da caixa está o quartil 

inferior (25%) com os valores mais baixos. Semelhantemente, o traço superior e a topo da caixa, 
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o quartil superior (25%) com os valores mais altos. A caixa representa o conjunto de valores 

denominado intervalo interquartílico (50%). A linha na parte central da caixa mostra a 

mediana. Desta forma, visualmente é possível perceber se há simetria nas amostras. 

Os valores da avaliação da Formação demonstrar boa simetria com a mediana 

circunscrita pouco abaixo do centro da caixa. Os quartis inferior e superior aparecem 

semelhantes.  

A avaliação feita pelos facilitadores do Apoio à célula apresentam valores maiores no 

quartil superior em relação ao intervalo interquartílico e ao quartil inferior, assim como a 

mediana abaixo do que seria a linha central.  

Os valores de avaliação da Roda Viva apresentam-se mais concentrados, com menor 

difusão, mas com desenho semelhante a feita pelo Apoio à Célula.  

A avaliação feita pelos facilitadores da Interação, que mudam as turmas a cada semana, 

gerando assim menor convivência com os articuladores dos que nas outras três atividades. Desta 

forma, apresenta variação semelhante à Roda Viva, mas com 5 valores fora da caixa, sendo um 

deles com valor próximo a 4,0 na escala Likert. 

Nas 4 situações (Gráfico 7) a mediana está acima de ‘3’ demonstrando que, na percepção 

dos facilitadores, a grande maioria dos articuladores demonstraram bom envolvimento com as 

atividades propostas. 
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Gráfico 7 - Distribuição das Avaliações em um gráfico boxplot. 

 
Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

Segundo Patrícia Caetano dos Santos (2015), em uma pesquisa realizada com estudantes 

de ensino básico e fundamental em Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), a avaliação 

formativa e seus feedbacks aos estudantes que usaram a Aprendizagem Cooperativa como 

metodologia, permitiram melhor desenvolvimento e cognição: “Para os alunos o feedback 

permite-lhes melhorar a aprendizagem, compreender melhor a matéria, desenvolver 

competências sociais, como a partilha de ideias e a entreajuda, entre outros aspetos.” (SANTOS, 

2015, p. VI). 

O que se conclui acerca das avaliações feitas pelos facilitadores nas 4 atividades é que 

existe coerência e pouca assimetria entre os valores, com a percepção de que os articuladores 

alcançaram níveis acima de 3,0 ao longo das semanas de atividade tendo envolvimento e 

compreensão das propostas em cada uma das atividades.  

As novas tendências em avaliação, como expostas por Michael K. Russel e Peter W. 

Airasian (RUSSEL e AIRASIAN, 2014), em Avaliação em Sala de Aula, propõem que a 

avaliação formativa, por considerar aspectos além do conteúdo, como o contexto social, o 

contexto da classe, as relações interpessoais, as propostas didáticas, incluindo feedback, podem 

contribuir de forma mais eficaz com o ensino e a aprendizagem. 
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A seguir são apresentados os valores das avaliações de cada atividade e suas validações 

através dos mecanismos gráficos de histogramas e as interpretações propostas por Field (2009). 

Os histogramas demonstram curvas com boa simetria o que demonstra uma distribuição 

próxima do padrão normal. Os valores são considerados regulares, usados dentro da escala 

Likert adotada. 

A Tabela 18 mostra as avaliações feitas pelo facilitador da formação acerca do 

envolvimento de um articulador em suas 16 semanas em cada um dos 5 critérios. Assim é 

possível acompanhar o desenvolvimento de cada articulador a cada semana.  

 

Tabela 18 - Exemplo de médias de 1 articulador na Formação 

Articulador exemplo (A1243) 

Semanas Particip. Habilid. Respons. Contrib. Protag. Média 

2 3 3 3 4 3 3,20 

3 3 3 3 4 3 3,20 

4 4 3 4 4 3 3,60 

5 3 3 3 4 3 3,20 

6 4 4 4 4 4 4,00 

7 3 3 3 3 3 3,00 

8 3 3 4 3 3 3,20 

9 3 3 3 3 3 3,00 

10 4 4 4 4 3 3,80 

11 0 0 0 0 0 0,0048 

12 4 4 4 4 3 3,80 

13 3 3 3 3 3 3,00 

14 3 3 3 3 3 3,00 

15 3 3 3 3 3 3,00 

16 3 3 3 3 3 3,00 

17 3 3 3 3 3 3,00 

16 3,06 3,00 3,13 3,25 2,88 3,06 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 

Usando o procedimento Tabela Dinâmica do Excel, foram agrupadas todas as 

avaliações, por atividade, apresentando a média de cada critério avaliado conforme Tabela 19.  

 

  

 
48 Neste caso, os valores representam a ausência do articulador na referida semana. 
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Tabela 19 - Exemplo da média das avaliações na Formação 

Articuladores Exemplo 

 Média no Semestre 

Articulador* Particip. Habilid. Respons. Contrib. Protag. Média 

A1243 3,06 3,00 3,13 3,25 2,8849 3,06 

A3526 3,44 3,19 3,06 3,31 3,06 3,21 

A6485 3,31 3,06 3,13 3,00 3,00 3,10 

A1642 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

A8654 3,50 3,00 3,06 3,06 3,00 3,13 

A9461 3,00 2,87 2,87 2,87 2,87 2,89 

A1946 2,33 2,27 2,40 2,40 2,27 2,33 

A1764 3,00 3,19 3,25 3,00 3,00 3,09 

A6985 3,56 3,56 3,13 3,25 3,38 3,38 

A3564 3,38 3,25 3,06 3,25 3,13 3,21 

A9761 3,44 3,06 3,06 3,00 3,13 3,14 

A6134 3,63 3,25 3,25 3,50 3,50 3,43 

A4286 3,31 3,38 3,25 3,06 3,13 3,23 

A7624 2,69 2,50 2,44 2,50 2,63 2,55 

A8641 3,13 3,06 3,00 3,19 3,06 3,09 

A5587 3,25 3,25 3,13 3,25 3,06 3,19 

* identificação aleatória (parte da tabela) 

Fonte - Banco de Dados do PACCE  

 

O Histograma no Gráfico 8 apresenta curva que se aproxima do normal, demonstrando, 

desta forma, consistência no processo de avaliação executada pelos facilitadores nas 

Formações. 

 
49 Nesta tabela, os valores em vermelho foram destacados para indicar que estão abaixo do valor mínimo esperado 

‘3’. 
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Gráfico 8 - Média das Avaliações dos Encontros Semanais da Formação 

 
Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

Os encontros de Apoio à Célula (Gráfico 9) com duração de 1h a cada semana, apresenta 

curva semelhante nas médias das avaliações feitas nos cinco critérios estabelecidos. Neste caso, 

apenas 3,3% dos articuladores tiveram avaliações abaixo de ‘3’, o que demonstra que, na 

percepção dos facilitadores, pouco mais de 95% dos articuladores tiveram envolvimento com 

destaque positivo nos encontros. 
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Gráfico 9 - Média das Avaliações dos Encontros Semanais do Apoio à Célula 

 
 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

Os encontros de Roda Viva, conforme Gráfico 10, têm como foco principal o 

compartilhar histórias de vida. A cada semana um articulador conta aspectos de sua vida e seus 

colegas registram suas impressões sobre o encontro no site do Programa. Tais registros foram 

analisados no aspecto qualitativo e estão apresentados no item 5.2.2.1 (Avaliação Qualitativa) 

Um pouco acima das referências anteriores, o percentual de articuladores com médias 

abaixo de ‘3,00’ está em 8,2%. Uma das razões encontradas pelos próprios facilitadores é a 

intensidade emocional que envolve os encontros o que faz com que alguns sintam-se um pouco 

retraídos e impactados com o momento por ouvirem aspectos profundos da vida de seus 

colegas.  

Segundo Decety e Lamm (2006, p. 1146), 

[A empatia] Pode ser concebida como uma interação entre dois indivíduos, 

com um experimentando e compartilhando o sentimento do outro. No entanto, 

a partilha de sentimentos não é suficiente para provocar empatia. Muitos 

estudiosos veem a empatia como uma emoção social orientada para o outro 

[,,,]. Além disso, as situações sociais e emocionais que provocam empatia 

podem se tornar bastante complexas dependendo dos sentimentos 

experimentados pelo observador e da relação do alvo com o observador. 

 



 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Gráfico 10 - Média das Avaliações dos Encontros Semanais da Roda Viva 

 
Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

As interações, conforme representadas no Gráfico 11, são oferecidas semanalmente com 

locais, número de vagas e temas variados. Um dos objetivos da atividade é proporcionar 

momento lúdico e oportunidade de conviver com colegas de outros cursos, centros e campi 

proporcionando assim, maior sinergia entre os cursos, fortalecimento de novas amizades e o 

compartilhar de situações pessoais. 

As avaliações feitas pelos facilitadores demonstram leve tendência maior à média ‘3’ o 

que se explica através de duas possibilidades: 1) começar numa nova atividade nem sempre é 

uma tarefa fácil para os articuladores que, em média, participaram de 9,18 interações diferentes 

entre as 15 obrigatoriamente oferecidas no semestre; 2) para os facilitadores, a não convivência 

constante pode dificultar avaliações mais aprimoradas, registrando os destaques positivos ou 

negativos quando mais notórios. 
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Gráfico 11 - Média das Avaliações dos Encontros Semanais da Interação 

 
 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

Considerando a participação geral nas quatro atividades propostas, os resultados 

mostram que apenas 3,3% dos articuladores analisados nesta pesquisa ficaram com avaliações 

abaixo de ‘3’, demonstrando que, na percepção dos facilitadores, os níveis de participação, 

desenvolvimento de habilidades, resposta às responsabilidades, contribuições com o momento 

e protagonismo estiveram acima da média esperada. 

A distribuição de frequência nas 4 atividades propostas demonstra boa assimetria em 

todos os casos com leve achatamento (curtose) nas avaliações da Interação o que, segundo Field 

(2009, p. 37), “esta forma de distribuição sugere que a maioria dos escores está em torno do 

centro da distribuição”. 

Outro teste paramétrico para autenticar a validade dos resultados é a distribuição normal 

dos dados demonstrada pela curva no histograma do Gráfico 12. As 4 atividades propostas, 

como visto acima, foram divididas em turmas e, para cada turma, havia um ou dois facilitadores 

avaliando os articuladores em cada atividade semanal. Assim, a normalidade da curva nos 

histogramas demonstra que os dados estão estatisticamente aceitáveis (FIELD, 2009). 
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Gráfico 12 - Média Geral das Atividades 

 
Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

A Tabela 20 apresenta a quantidade de turmas em cada uma das quatro atividades e o 

número de facilitadores em cada grupo. Em cada atividade desenvolvida, em geral, conta-se 

com a presença de 2 facilitadores na execução do encontro. São veteranos, que podem ser 

efetivos ou voluntários. 

 

Tabela 20 - Distribuição de Turmas e Facilitadores nas Atividades para os Articuladores 

Turmas e Facilitadores 

 Formação Apoio à Célula Roda Viva Interação 

Turmas 13 31 17 32 

Facilitadores 13 10 9 11 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 

  

Os aspectos quantitativos analisados acima, a presença dos articuladores e as avaliações 

feitas pelos facilitadores em cada uma das quatro atividades propostas, demonstram que houve 

um bom nível de envolvimento, o que proporcionou vivência e aprendizagem.  

Um exemplo de atividade desenvolvida na Aprendizagem Cooperativa e que envolve os 

participantes nas oficinas por desafiá-los a cooperar para uma meta comum, é a técnica Jigsaw, 

por gerar responsabilidade individual no cumprimento das tarefas, por proporcionar a 
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oportunidade de desenvolver habilidades sociais, interações promotoras e processamento de 

grupo. Estas, como outras atividades, desenvolvem nos articuladores a oportunidade de 

crescimento em suas relações, nas tomadas de decisão, e, consequentemente, no aprendizado. 

 

5.2.2 Perspectiva Qualitativa 

Esta pesquisa analisou duas atividades dos articuladores do ponto de vista qualitativo. 

A primeira, após participarem dos encontros de Roda Viva, os participantes respondem um 

pequeno questionário chamado de “Apreciação de História de Vida” sobre o referido encontro 

e a história contada. A segunda, os articuladores escrevem um Relato de Experiência sobre 

suas percepções e sentimentos acerca de cada semestre. Aqui, a análise foi sobre o primeiro 

semestre iniciando com o processo seletivo, passando pelas atividades propostas pelo Programa 

e o desafio de articular uma célula de estudos usando a Aprendizagem Cooperativa como 

metodologia. 

 

5.2.2.1 Análise das Apreciações de Histórias de Vida – Roda Viva 

No registro das impressões sobre os encontros de Roda Viva, os articuladores podem 

estar em duas situações: contando sua história ou ouvindo a história de alguém.  

Ao contar sua história, é perguntado sobre seu sentimento naquele momento: “Você se 

sentiu à vontade ao contar sua história de vida?” e, como resposta, três opções: a) sim, desde o 

início; b) inicialmente não, depois me senti mais à vontade e; c) não me senti à vontade em 

nenhum momento.  

Os articuladores prioritariamente contam suas histórias de vida nos encontros de Roda 

Viva, mas também nos encontros de Formação. Assim, as análises contêm histórias contadas e 

ouvidas, e registradas as impressões, nas duas situações. Estas questões foram elaboradas a 

partir das próprias experiências anteriores, vivenciadas pelos articuladores e veteranos nas 

Rodas Vivas.  

A segunda questão diz respeito à própria história, explorando a possibilidade de 

aprofundar um pouco mais seu sentimento ao contar: “Fale-nos como foi sua experiência, 

ressaltando o que mais lhe marcou, se teve alguma dificuldade ou não, por exemplo. Como 

você se sentiu ao contar sua história de vida?”. 
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A terceira pergunta é um pedido de sugestão sobre melhorias que poderiam ser adotadas 

no processo. As respostas a esta pergunta não foram consideradas nesta pesquisa. 

Para os ouvintes da história de vida, é perguntado se já conhecia quem contou a história. 

Se sim, a pergunta seguinte quer saber se houve alguma mudança em relação ao que já pensava 

dele ou dela, justificando sua resposta. Nesta pesquisa, esta resposta não foi analisada. A 

pergunta seguinte: “O que você gostaria de destacar sobre a história de vida do(a) colega? Por 

quê?” 

Para as duas situações, as perguntas seguintes são iguais. É indagado se há alguma 

identificação com a história ouvida. Por fim, pede-se que o ouvinte deixe um recado para o 

autor da história: “Escreva uma pequena mensagem para o(a) dono(a) do memorial, lembrando 

que cada história é única e que cada um é protagonista de sua história.” 

A Figura 8  ilustra os caminhos possíveis quando o articulador registra sua apreciação 

da história de vida ouvida na Roda Viva ou na Formação. Ele responde as questões de acordo 

com a situação de contador de sua história ou ouvinte da história de outro colega. Destaque 

importante às respostas ao ouvir a história de alguém ao fato de conhecer ou não aquele que 

contou. 
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Figura 8 - Questões sobre a participação na Roda Viva 

 

Fonte - Elaborada pelo autor50 

 

Usando o Software Atlas.ti, foram analisados os documentos que registraram as 

apreciações das histórias contadas pelos articulados e as histórias ouvidas pelos mesmos 

articuladores num total de 831 registros dos 61 articuladores em análise, o que resulta uma 

média de 12,8 apreciações (histórias ouvidas) por articulador. Apenas um articulador teve suas 

apreciações desconsideradas tendo em vista ter ele usado frases repetitivas caracterizando uma 

avaliação sem consistência.  

Foram criadas 8 categorias, subdividas em 27 códigos conforme as diretrizes do 

Software Atlas.ti. Na Tabela 21 encontra-se as categorias, os códigos e os resultados 

encontrados.  

Os articuladores, principalmente os voluntários, não registraram todas as apreciações 

nas quais ouviram uma história de vida. Da mesma forma, poucos não registraram suas 

impressões sobre o contar sua própria história (7%). Tais ausências não interferem na análise 

qualitativa feita nesta pesquisa tendo em vista o objetivo da análise que é perceber os 

sentimentos e as contribuições, de forma espontânea, para uma formação humana entre os 

 
50

 Criado através do aplicativo RealTimeBoard (free) 
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articuladores participantes. Os números entre parênteses após o código referem-se à quantidade 

de citações encontradas nas apreciações. 

 

Tabela 21 - Categorização das Apreciações de História de Vida 

História de Vida 

Categoria Item Código Citações % Totais 

Articulador 
1 #art_contou 57 6,9%   

2 #art_ouviu 771 93,1% 828 

Gênero (Contou*) 
3 #contou – feminino 397 48,0%   

4 #contou – masculino 430 52,0% 827 

Sentimento 

(Contou*) 

5 #contou - sentiu-se à vontade 35 61,4%   

6 #contou - respeito pela história 2 3,5% 
 

7 #contou - Inicialmente não ...  20 35,1% 57 

Conhecia 
8 #ouviu – conhecia 148 19,2% 

 

9 #ouviu - não conhecia 623 80,8% 771 

Atenção pela 

história 
10 

Demonstrou atenção 756 100,0% 756 

Destaque 1 

11 Destaque – amigos 54 20,1%   

12 Destaque – confiança 8 3,0% 
 

13 Destaque – coragem 39 14,5%   

14 Destaque – determinação 47 17,5% 
 

15 Destaque – empatia 19 7,1%   

16 Destaque – empreendedor 6 2,2% 
 

17 Destaque – perseverança 25 9,3% 
 

18 Destaque – preconceito 2 0,7%   

19 Destaque – superação 69 25,7% 269 

Destaque 2 

  

20 Destaque – família 115 23,4%   

21 Destaque – família negativo 111 22,6% 
 

22 Destaque – família positivo 265 54,0% 491 

Identificação 
23 Identificação – não 166 23,8%   

24 Identificação – sim 531 76,2% 697 

Mensagem 

25 mensagem – admiração 98 11,9%   

26 mensagem – apoio 665 80,8% 
 

27 mensagem – gratidão pela história 60 7,3% 823 

* Contou sua história de Vida 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (Atlas.ti) 

 

Foi definido como uma categoria, se o articulador contou sua história de vida ou se 

ouviu a história de outro. Ao perguntar se conheciam a pessoa que estava contando sua história 

para o grupo, 80,8% afirmaram que inicialmente não conheciam contra apenas 19,2% que 
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declararam conhecer. Como demonstrado anteriormente na análise sobre as relações entre os 

articuladores, tais dados confirmam que puderam conviver durante o semestre com novas 

pessoas numa relação de proximidade sem as preocupações com as questões acadêmicas.  

Além do momento de contar sua história, a Roda Viva proporciona um período de troca 

de experiência entre a pessoa que contou e o grupo que está ouvindo, gerando um ambiente de 

maior proximidade e fortalecimento de relacionamentos. As apreciações registram que, 

sentimentos como empatia, respeito, mudança de paradigma sobre o outro, estão acontecendo 

continuamente. 

Dois aspectos sobre as apreciações sobressaem na análise sobre as histórias de vida, 

categorizados como Destaque 1 e Destaque 2. Primeiro, ao ser indagado sobre destaques na 

história que se ouvia, 91,8% dos articuladores ouvintes identificaram temas como: amizade, 

confiança, coragem, determinação, empatia, empreendedorismo, perseverança, ter sofrido 

preconceito e superação. Comentário de um articulador sobre as mudanças de residência e 

outras questões familiares. 

“Você é uma guerreira, uma mulher de Deus muito verdadeira, torço por você 

pra que você seja uma profissional excelente e que seja muito feliz na 

construção da sua família, já que você é um exemplo de superação em questão 

de relacionamento. Admiro você. Se cuida.” (D14:7)51.  

Segundo destaque, foram categorizados três aspectos sobre o tema família: a) apenas a 

citação de aspectos familiares; b) aspectos positivos; e c) aspectos negativos. O tema ‘família’ 

foi referenciado 491 vezes, destas, 54% das citações abordaram temas positivos como: apoio, 

amizade entre irmãos, cuidado, entre outros; 22,6% fizeram citações negativas como: violência, 

abandono, separação, alcoolismo, entre outros; e 23,4% fizeram citações sem especificações. 

Este tema demonstra continuar sendo uma referência importante para os estudantes que, mesmo 

tendo sido citada por 22,6% de forma negativa, os ouvintes das histórias deram grande destaque 

a ele. Apenas três articuladores não registraram referência ao tema nas histórias ouvidas.  

Uma referência positiva sobre a família: “gostaria de destacar a relação da mãe da 

[colega] em sua história de vida, que sempre criou ela para ser independente e nunca 

demonstrou fraqueza mesmo com câncer.” (D8:3). 

 
51

 O Atlas.ti categoriza os documentos do tipo Word ou PDF com a letra “D” seguida do número de entrada do 

documento e o número da referência (código) no documento. Esta citação refere-se ao 14º documento (Word) e a 

7ª referência codificada no referido documento. 
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Um comentário que demonstra a pressão familiar:  

“Ele falou sobre a grande pressão que o pai dele faz sore (sic) ele, e eu super 

entendo isso. Minha família assim como a dele é do interior e tem o 

pensamento que nós temos que viver a vida que eles não viveram, e , (sic) às 

vezes, isso vai totalmente em choque com o que nós queremos para nossa vida. 

E a pressão para que nós sejamos o melhor é gigantesca, mas nós não somos 

perfeitos.” (D11:49).  

A categoria ‘identificação’ diz respeito a identificar-se com a história ou não. Foram 

registradas 697 sinalizações sobre identificação, sendo que 76,2% afirmaram ter alguma 

identificação com a história ouvida e 23,8% afirmaram não ter nenhuma identificação.  

Ao analisar o conteúdo das respostas, percebe-se o interesse em qualificar em que 

aspectos se identifica ou não, demonstrando, assim, o desenvolvimento de empatia nas relações 

e o respeito pela história do outro. “Eu não teria tanta coragem de largar tudo e ficar longe da 

minha família... sou muito apegada a ela. Somos bem diferentes nesse ponto.” (D38:77) 

comenta uma articuladora.  

Outra diz:  

Somos totalmente diferentes, eu ainda me considero uma menininha, 

protegida pelos pais e que não conheceu o mundo. Já você conheceu o mundo, 

apanhou dele e venceu, ele não te derrubou, só te fortificou e essa sua 

capacidade de ser forte é maravilhosa. (D13:42).  

Dentre as citações de identificação com a história, aspectos diferentes como: infância, 

adolescência, família, predominam. “Ele não se dar (sic) bem com o pai. Também não tenho 

uma boa relação com o meu.” (D17:69).  

O tema ‘amizade’ ou ‘amigos’ aparece referenciado por quase 50% dos articuladores. 

“Me identifiquei com o fato de ter conhecido muita gente depois que entrou na faculdade, 

principalmente depois que virou bolsista.” (D6:32). “Gostaria de destacar o quanto fiquei 

impressionado da diferença que o PACCE fez na vida dele, do quanto as pessoas que estavam 

ao seu lado em momentos específicos foram importantes para ele.” (D54:32). 

É sugerido ao final do registro da apreciação, que deixem uma mensagem à pessoa que 

contou sua história de vida. Nela, foram encontradas palavras de apoio e encorajamento em 

80,8% dos registros. A admiração pela história ouvida foi registrada 98 vezes por 39 dos 

articuladores ouvintes. Temas como: gratidão e apoio também são encontrados.  
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“Você é uma pessoa bastante especial, iluminada, e prestativa com as pessoas. 

Gostei muito de conhecê-la! Que você seja muito feliz e realizada, e me 

convide pro casamento kkkk!” (D18:29).  

“[...], todas as suas interações são ótimas. Às vezes eu não acompanho porque 

os jogos são bem diferentes do meu costume. Mas além deles, o diferencial 

está em você, você faz questão de nos ensinar, de ser mais que um interador, 

interagir conosco com igualdade mas sempre com aquela disposição de ajudar 

e estar ali! Obrigada por sempre ser solicito e tão atento e participativo no site! 

Abraço!” (D21:45). 

Os encontros semanais proporcionados pela Roda Viva registram de forma categórica, 

a percepção que os articuladores têm do outro, fazendo questão de registrar os destaques nas 

histórias contadas e os sentimentos provocados pelo momento. 

O registro das apreciações permite um outro tipo de análise. É possível agrupar em um 

só documento as apreciações registradas sobre cada articulador. Tal agrupamento permite 

perceber coerência entre os registros das apreciações, falando de aspectos semelhantes nos 

destaques e nas identificações das histórias. 

Nos registros sobre a história de um dos articuladores podem ser percebidas as 

semelhanças nos destaques. As quatro citações a seguir são apreciações sobre a mesma pessoa: 

Destaco a coragem e determinação que ele teve ao discordar da sua mãe no 

momento em que quis trocar de curso. (D5:38) 

Falarei sobre a mudança de curso, a pessoa tem que ter muita convicção, na 

minha opinião, para fazer a mudança de curso, saber que está no lugar errado 

e saber pra onde irá ser feliz.  (D9:59) 

[Colega] teve muita coragem e perseverança para trocar de curso e optar por 

fazer algo que realmente se identifica.(D10:77) 

Gostaria de destacar sua determinação em mudar de curso e se encontrar nele, 

pois resolveu seguir o que achava que era melhor pra ele. (D26:79) 

As histórias de vida compartilhadas nos encontros de Roda Viva proporcionam um 

momento especial na formação humana conforme se percebe nas apreciações. São 

oportunidades de compreender as diferenças, romper com preconceitos, quebrar paradigmas em 

prol do outro, criar laços de amizade, ser e dar suporte, aprender a compreender o outro. São 

experiências únicas e que se repetem ao longo do ano, proporcionando a oportunidade de 

fortalecer o aprendizado. 

A Aprendizagem Cooperativa, conforme seus precursores, trabalha com a perspectiva 

de que as relações interdependentes positivas proporcionam a oportunidade de fortalecer laços 
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de amizade resultando em ganhos cognitivos. Segundo Gavilán e Alario (2015, p. 68), 

comentando Vygotsky,  

[...] a cognição tem uma origem social, se aprende a regular os processos 

cognitivos em relação com os demais, e como resultado, ocorre um processo 

de internalização, graças ao qual o que antes não se podia realizar de forma 

independente, se transforma em algo que já pode fazer sozinho (tradução 

nossa). 

Outro aspecto que merece destaque nos comentários dos autores acima citados está na 

relação entre a psicologia social e a aprendizagem cooperativa ao afirmarem que, o ‘outro’ 

aparece como um novo elemento como parte fundamental no desenvolvimento pessoal 

(GAVILÁN e ALARIO, 2015). 

Desta forma, os encontros proporcionados pelas Rodas Vivas, oportunizam um tempo 

de reflexão sobre o outro, não apenas ouvindo, mas também comentando e escrevendo sobre os 

destaques e sobre seus sentimentos a respeito do momento vivenciado. Tudo isso de forma 

descontraída e ao mesmo tempo com muita responsabilidade. 

A Tabela 22 apresenta um resumo dos destaques nas Histórias de Vida, divididos em 

quatro categorias. É uma síntese da análise que pode demonstrar os resultados obtidos na 

formação humana dos articuladores ao ouvirem e comentarem de forma objetiva e com 

destaques sobre a importância de reconhecer, compreender, respeitar e aceitar o outro. Este é 

um aspecto fundamental nas propostas da Aprendizagem Cooperativa que procura proporcionar 

vivências em prol de relacionamentos respeitosos e de valorização do outro. 

 

Tabela 22 - Destaques das Histórias de Vida 

Histórias de Vida 

Conheciam antes de ouvir a 

história de vida 

• 80,8% não conheciam 

• 91,8% encontraram destaques relevantes na história 

ouvida 

Família (491 citações) 

• Destaque positivo – 54% 

• Destaque negativo – 22,6% 

• Apenas citaram – 23,4% 

Identificação com a história 

ouvida 

• 76,2% encontraram identificação 

• 23,8% referenciam a diferença ou não identificação 

Gerais • Coerência nas apreciações sobre um mesmo colega 

Fonte - Elaborado pelo autor 
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5.2.2.2 Análise dos Relato de Experiência 

A segunda atividade analisada na perspectiva qualitativa diz respeito aos Relatos de 

Experiências escritos por todos os bolsistas e voluntários ao final de cada semestre. Nele, são 

registradas as impressões, os sentimentos, sua autoavaliações e feedback ao participarem de 

cada uma das atividades no PACCE, incluindo o processo seletivo.  

O PACCE orienta a escrita para que os participantes respondam algumas questões 

usando a narrativa ou a dissertação. Eles devem escrever no mínimo 5.000 caracteres que 

equivalem a duas laudas aproximadamente. O que se busca através deste relato é ouvir sobre 

os sentimentos dos bolsistas e voluntários ao participarem de cada atividade desde a seleção. 

As orientações completas estão no ANEXO C. 

Semelhantemente à análise feita com as apreciações de memoriais e histórias de vida, 

foi usado o Software Atlas.ti no intuído de agrupar em categorias os temas destacados em cada 

relato e analisar as citações feitas pelos articuladores. 

Para a análise dos Relatos de Experiência foram criadas 11 categorias subdivididas em 

44 subcategorias, chamados no Atlas.ti de códigos. Destes, 6 irão também ser classificados em 

mais de uma categoria conforme discriminado na Tabela 23. Nela estão contidos o agrupamento 

em categorias e subcategorias (códigos), assim como os totais de citações feitas pelos 

articuladores sobre cada uma das subcategorias. 

Tendo em vista o término do semestre, a saída para outros programas e o fato de que a 

amostra contemplou articuladores voluntários, nem todos entregaram seus Relatos de 

Experiência ao final do semestre. Foram analisados os relatos de 39 articuladores pertencentes 

à amostra nesta pesquisa, o que significa 64% do total. 

As categorias foram analisadas considerando as citações feitas pelos articuladores da 

amostra de forma espontânea, assim como a quantidade de vezes que cada código foi citado, 

podendo um mesmo articulador ter referenciado uma mesma categoria mais de uma vez.  

A Tabela 23 foi estruturada considerando cada categoria, quem citou e quantas vezes a 

referida categoria foi citada. A coluna ‘A’ contém o total de referências de cada categoria. A 

coluna ‘B’ apresenta a média de citações feitas para cada categoria. A ‘C’, o maior número de 

citações de uma categoria. Por fim, a coluna ‘D’ apresenta o percentual de articuladores que 

referenciaram cada categoria. 
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Assim, foram encontrados resultados que demonstram a eficácia das atividades 

desenvolvidas pelo Programa na contribuição para a formação humana e rendimento acadêmico 

na perspectiva dos próprios articuladores. 

Legenda para a Tabela 23 

  

A Número de articuladores que referenciaram 

B Média de referência por Articulador 

C Maior número de referência por Articulador 

D Percentual de referência considerando 39 Articuladores 

Totais Totais de Referências (citações feitas) 

 

Tabela 23 - Categorização e Análise dos Relatos de Experiência 

Categoria Item Código A B C D Totais 

Aprendizado 

1 Aprendi pedir ajuda 11 1,09 2 28% 12 

2 Aprendizado da AC 18 1,67 4 46% 30 

3 
Aprendizado para a 

vida * 
25 1,64 4 64% 41 

Articulador 
4 #feminino 23 1 1 59% 23 

5 #masculino 16 1 1 41% 16 

Autonomia 

6 Autoavaliação 20 1,7 3 51% 34 

7 Autoconhecimento 9 1 1 23% 9 

8 Autonomia 4 2 3 10% 8 

9 Crescimento pessoal 28 1,86 4 72% 52 

10 Protagonismo * 11 1,18 2 28% 13 

11 
Responsabilidade 

pessoal 
18 1,22 2 46% 22 

Célula Exitosa 

12 
Celebração de 

Resultados 
16 1,19 2 41% 19 

13 Dever cumprido 22 1,64 4 56% 36 

14 Êxito Acadêmico 19 1,16 2 49% 22 

Empatia 

15 
Compreender o 

Outro 
38 1,66 3 97% 63 

16 
Construção de 

confiança 
11 1,18 2 28% 13 

17 
Sensibilidade com o 

Outro 
32 1,53 3 82% 49 

18 
Torcendo pelo outro 

* 
8 1 1 21% 8 

Habilidades 

Sociais 

19 Ajuda Mútua 15 1,4 3 38% 21 

20 
Aprendi pedir ajuda 

* 
11 1,09 2 28% 12 

21 O melhor do outro 4 1 1 10% 4 
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Categoria Item Código A B C D Totais 

Habilidades 

Sociais 

22 Protagonismo * 11 1,18 2 28% 13 

23 
Quebra de 

Preconceitos * 
9 1,22 2 23% 11 

24 Seriedade e Leveza 10 1 1 26% 10 

25 
Sinergia entre 

pessoas e cursos * 29 1,83 4 74% 53 

26 
Torcendo pelo outro 

* 
8 1 1 21% 8 

27 Feedback 18 2,11 4 46% 38 

Inclusão 

28 Libras, surdos 4 1,5 2 10% 6 

29 Não exclui pelo IRA 1 2 2 3% 2 

30 Conheci o PACCE 18 1 1 46% 18 

Motivação 

31 Financeiro 6 1 1 15% 6 

32 

Situações que 

renovaram a 

motivação de 

continuar 

5 1,2 2 13% 6 

Mudança de 

Paradigma 

33 
Aprendizado para a 

vida * 
25 1,64 4 64% 41 

34 
competição x 

cooperação 
7 1 1 18% 7 

35 
Imersão num 

mundo novo 
25 1,36 4 64% 34 

36 Meta Coletiva 7 1 1 18% 7 

37 O diferente agrega 7 1 1 18% 7 

38 Quebra de Paradigma 8 1,13 2 21% 9 

39 
Visão Melhor do 

PACCE 
10 1,1 2 26% 11 

Relacionamentos 

40 Acolhimento 12 1,75 4 31% 21 

41 Família 10 1,6 2 26% 16 

42 
Novos Laços de 

Amizades 
37 2,68 7 95% 99 

43 
Quebra de 

Preconceitos * 
9 1,22 2 23% 11 

44 
Sinergia entre 

pessoas e cursos * 29 1,83 4 74% 53 

Sentimentos 

Positivos 

45 
Felicidade, 

gratidão, realização 24 1,46 4 62% 35 

46 Muito prazeroso 24 1,33 3 62% 32 

47 Pertencimento * 8 1,5 4 21% 12 

48 Surpresas Positivas 24 1,5 4 62% 36 

49 Terapia, refúgio 14 1,5 4 36% 21 

50 Vencer a Timidez 9 1,78 5 23% 16 

Os códigos anotados com “*” estão representados em mais de uma categoria. 

As subcategorias em negrito tiveram citações acima de 45% 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (Atlas.ti) 
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Os resultados da Tabela 23 são discutidos a seguir a partir das categorias que são mais 

referendadas seguido de suas subdivisões com maiores referências. Foram priorizadas as 

referências com mais de 45% de citações. 

A categoria que se destaca pelo maior número de citações é a que trata de 

relacionamentos, com 5 códigos (acolhimento, família, novos laços de amizades, quebra de 

preconceitos e sinergia entre pessoas e cursos), sendo referenciados 200 vezes. Dentre eles, o 

tema “novos laços de amizades” se destaca confirmando a compreensão dos participantes de 

que as atividades propostas pelo Programa possibilitam o fortalecimento de novas amizades e, 

consequentemente, sentimentos positivos. Dentre os articuladores, 37 fizeram referência ao 

tema, o que significa dizer que 95% dos articuladores relataram positivamente o fato de fazerem 

novas amizades ou terem fortalecido seus laços de amizade. 

Quando começaram as Formações eu não conhecia ninguém que tivesse 

participado na mesma sala de seleção que a minha, sendo assim, estava em 

um ambiente em que não conhecia absolutamente ninguém e se para mim já 

era difícil me “enturmar” com pessoas que conheço e já tenho algum tipo de 

contato, imagine com pessoas que eu nunca tinha visto. Porém, a cada 

Formação, a cada novo pilar que ia sendo apresentado para nós, a cada 

momento do lanche, a cada grupo formado para realizar as atividades da 

formação daquela semana, fui podendo sentir que o PACCE estava me 

mudando, e para melhor (D34:3). 

Conforme apresentado no capítulo 2, as pesquisas que avaliam os resultados do uso da 

Aprendizagem Cooperativa como metodologia demonstram que os maiores ganhos estão na 

formação humana e no aprendizado de habilidades sociais, assim como na capacidade de ter 

uma visão sobre o outro que permite o fortalecimento de empatia e respeito pelo diferente 

(GAVILÁN e ALARIO, 2015).  

Os resultados acadêmicos aparecem como uma consequência. ‘Dever Cumprido’ e 

‘Êxito Acadêmico’ são referenciados 56% e 49% respectivamente. 

Quando eu criei minha célula, eu fiquei com muito medo de não dar certo, de 

não ir ninguém, de os membros não aceitarem os pilares do pacce, acharem 

uma baboseira, mas foi bem diferente, ela vingou, ajudou muito as pessoas, vi 

que todos estavam conseguindo aplicar os pilares, estavam ajudando uns aos 

outros, e se importavam se estavam dando certo o do colega ou não, vi que foi 

realmente uma célula, e não um grupo de estudos (D29:8). 

A subcategoria ‘Compreender o Outro’ retorna o maior percentual de referência nos 

Relatos de Experiência, sendo citado por 38 dos 39 articuladores (98%). Esta referência também 

está em sintonia com a visão dos pesquisadores que avaliam a Aprendizagem Cooperativa sob 
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a ótica das relações pessoais e seus efeitos. Gavilán e Alario, (2015, p. 161) sobre a contribuição 

da Aprendizagem Cooperativa nas relações interpessoais comentam: 

Os estudantes necessitam relações próximas com seus companheiros não 

apenas para poder compartilhar seus pensamentos, ideias, sentimentos, 

aspirações, esperanças, alegrias, pesares..., senão também porque suas 

aspirações educativas necessitam ser contrastadas com seus companheiros 

(tradução nossa). 

Os autores comentam ainda sobre mais de 180 investigações que têm estudado os efeitos 

que causam cada tipo de interdependência sobre a qualidade das relações pessoais, concluindo 

que a cooperação dá lugar a uma maior atração interpessoal, fomenta a afeição mútua e 

incrementa o apoio social. Nas palavras deles (2015, p. 162): “O processo de aceitação se 

caracteriza porque as relações que se estabelecem com os demais se constroem sobre uma base 

de confiança e são cada vez mais comprometidas” (tradução nossa).  

A educação tradicional tem focado o ensino e a aprendizagem na avaliação da retenção 

de conteúdo, não considerando os contextos, as relações com o outro e a autoavaliação como 

partes integrantes do processo. Nesse sentido, é destaque a percepção dos articuladores sobre 

autoavaliação, crescimento pessoal e aprendizado para a vida, com as seguintes referências: 

51%, 72% e 64% respectivamente citaram positivamente. “Tenho o sentimento que poderia ter 

feito melhor na minha célula, mas também não foi tão ruim. Aprendi que na próxima tenho que 

me programar melhor (D14:15)”.  

De uma forma geral e pela experiência vivida, a seleção do PACCE vai bem 

mais além do que uma seleção em si, como já mencionado, é um momento de 

formação e crescimento acadêmico, pessoal e profissional, uma vez que a 

filosofia da bolsa contempla diversos contextos a nível social (D27:4). 

Ainda com referência à categoria de relacionamentos, 74% citaram que as atividades 

proporcionaram maior sinergia entre as pessoas e cursos, confirmando assim os valores 

encontrados nas atividades de Formação, Apoio à Célula, Roda Viva e Interação citadas no 

capítulo 5.2.3, sobre ‘Relações de Heterogeneidade’ demonstrando assim que a diversidade de 

convivência com outros cursos, acima de 20, proporciona a oportunidade de ampliar os laços 

de amizade. 

A formação foi uma das atividades do programa que eu mais gostei, apesar de 

no início ter tido um grande receio, pois a carga horária é grande e a 

quantidade de conteúdo é grande, a formação me proporcionou um aumento 

na capacidade de falar em público e discutir com pessoas totalmente diferentes 

de forma natural, fazendo com que eu pudesse criar laços rapidamente com 

pessoas totalmente diferentes e de cursos diferentes, onde pude conhecer cada 
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vez mais a universidade e seus estudantes, além de criar amizades de uma 

forma muito intensa o que não conseguiria facilmente, o que me proporcionou 

momentos de grande felicidade e ainda pude conhecer os princípios da 

aprendizagem cooperativa de uma forma bem lúdica e descontraída, o que 

aumentou muito meu interesse. (D37:4) 

Sobre ‘vencer a timidez’, 9 dos articuladores, como na citação acima, percebem a 

contribuição da Aprendizagem Cooperativa no processo de vencê-la. O percentual encontrado 

para este tema não significa o número de estudantes com timidez, mas representa um elevado 

número dos que, com timidez, puderam trabalhar com ela, conforme relatos.  

No decorrer do semestre alcancei resultados como perca de timidez, mesmo 

que não tenha sido totalmente, posso realmente repassar sobre o que aprendi 

no PACCE para outras pessoas e quanto a minha célula, atingi, em companhia 

de meus colegas, êxito na disciplina da qual minha célula tratava, passando 

todos com nota acima de 8,0 e tendo os trabalhos elogiados pelo professor, 

principalmente no que diz respeito ao avanço dos mesmos (D34:13). 

Um tema amplamente discutido pelos pesquisadores David e Roger Johnson e seus 

colaboradores é a controvérsia, vista pela Aprendizagem Cooperativa como construtiva ao 

utilizar as habilidades sociais como instrumentos de construção do conhecimento (JOHNSON 

e JOHNSON, 2000, 2002). 

A diversidade de pensamento, a imersão num novo mundo e a percepção de que tais 

encontros promoveram ‘felicidade, gratidão, realização’, foi ‘muito prazeroso’ e foram 

‘surpresas positivas’, todas com 62% de referência, confirmam que a diversidade, a 

heterogeneidade, a controvérsia, são situações construtoras de novos e amplos aprendizados. 

Assim, os relatos demonstram que as atividades desenvolvidas pelo PACCE como 

Formação, Apoio à Célula, Roda Viva e Interação, que são atividades propostas pelos 

facilitadores veteranos e os encontros mensais, as Reuniões Gerais, geram um ambiente que 

favorece o sentimento de pertença, permite maior integração entre cursos, proporcionando 

sentimentos positivos. 

Ao longo das 17 semanas aprendi a conviver em grupo, aprendi a ouvir e 

respeitar opiniões contrárias a minha e mesmo assim entrar em consenso, pelo 

bem da formação. Aprendi a deixar de lado um pouco da minha timidez. Criei 

laços, até mesmo com pessoas que moram na mesma residência universitária 

que a minha e estavam na minha formação e eu nunca tinha tido um contato 

com as mesmas. Conheci pessoas de cursos parecidos com o meu e de cursos 

totalmente distintos e mesmo assim, ainda nutria e aumentava a cada novo 

encontro o sentimento de pertencimento àquele grupo. O sentimento que mais 

senti foi o de acolhimento. Realmente me senti acolhido nas formações 

(D34:4). 
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Desta forma, é possível constatar a relação entre a participação dos articuladores nas 

quatro atividades propostas e as respectivas avaliações feitas pelos facilitadores, a articulação 

de uma célula de estudo e os Relatos de Experiência, no qual eles expressam seus sentimentos 

de forma espontânea e positiva. 

Os pilares da Aprendizagem Cooperativa são percebidos nos referidos relatos ao 

destacarem a importância de pedir ajuda (interdependência positiva), ou a autonomia como uma 

categoria referenciada como sendo uma habilidade aprendida, dando suporte ao outro. A 

frequência nas atividades e o compromisso com o Programa demonstram responsabilidade 

individual em prol de uma meta coletiva. Da mesma forma, os processamentos de grupo, em 

cada encontro, demonstram o valor da autoavaliação, da avaliação do outro e dos rumos que 

cada atividade estava seguindo. 

A seguir, a Tabela 24 contém um resumo dos destaques nos Relatos de Experiência com 

3 categorias das 11 encontradas. 

 

Tabela 24 - Destaques dos Relatos de Experiência 

Relatos de Experiência 

Categorização 
• 11 categorias 

• 44 subcategorias 

Relacionamentos 

• 200 citações 

• 98% citaram a importância de compreender o outro  

• 95% fizeram referência às novas amizades como 

positivo 

Células Exitosa 
• 56% fazem Referência a “dever cumprido” e 

• 49% “êxito acadêmico”  

Autonomia 

• 72% reconhecem crescimento pessoal 

• 51% dizem ter aprendido a auto avaliar 

• 46% referenciam o aumento da responsabilidade 

pessoal 

Fonte - Elaborada pelo autor 

 

5.2.3 Relações de Heterogeneidade 

A Aprendizagem Cooperativa tem como premissa que, quanto maior a diferença de 

pensamento, no conjunto das ações que envolvem os pilares, maior pode ser o crescimento em 

autonomia e protagonismo, desde que sejam considerando aspectos das habilidades sociais que 
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envolvem a discussão através de argumentação de ideias e não de pessoas, a construção de 

decisões por consenso e a aplicação de todos os outros pilares na construção das atividades.  

Conforme proposto pelos irmãos David e Roger Johnson e Edyth Holubec (2013), 

quando abordam o tema da controvérsia acadêmica (Construtive Controversy), a diversidade 

de ideias e pensamento, no contexto da Aprendizagem Cooperativa, proporciona maior riqueza 

no processo de aprendizado ao permitir a construção de consenso na diversidade. 

Desta forma, a heterogeneidade, ao ser proporcionada aos estudantes nos grupos, pode 

contribuir para melhor desenvolvimento e aprendizado. Anna La Prova, psicóloga e 

psicoterapeuta italiana, em seu livro sobre o uso da Aprendizagem Cooperativa destaca que a 

formação de grupos heterogêneos contribui para o aumento da possibilidade de ajuda recíproca 

e de integração das diferenças tanto em aspectos de gênero como de habilidades ou 

socioculturais (LA PROVA, 2017). 

Ao considerar questões socioeconômicas, culturais e de gênero, é possível explorar os 

aspectos de heterogeneidade nos grupos ao invés de centrar-se nos aspectos homogêneos. Nesse 

sentido o PACCE valoriza a formação de grupos heterogêneos procurando, através do 

desenvolvimento de habilidades sociais, enriquecer as relações e o aprendizado. 

As definições de heterogeneidade encontradas nos teóricos como David, Roger Johnson 

e Holubec (1999), Anna La Prova (2014) e Monereo e Gisbert (2005) referenciam o contexto 

de uma classe com estudantes de mesmo nível ou série e que seus enfoques estão voltados para 

a heterogeneidade de contexto social, desenvolvimento intelectual, temperamento entre outras 

qualificações no âmbito de um classe. No PACCE, além de tais referências, são considerados 

os diferentes cursos com suas perspectivas e objetivos peculiares.  

Mesmo que os objetivos individuais vinculados ao desenvolvimento acadêmico sejam 

diferentes, os encontros nas atividades do Programa proporcionam interações que permitem a 

troca de conhecimentos em prol da busca da aplicação das técnicas da Aprendizagem 

Cooperativa em suas células. 

Assim, destaca-se que o PACCE entende ser o encontro de estudantes de diferentes 

cursos e, consequentemente, diferentes experiências e perspectivas, um tipo relevante de 

heterogeneidade. É possível perceber tais grupos e a importância desse aspecto na diversidade 

de cursos que cada turma possui assim como a diversidade de colegas de outros cursos que cada 

articulador convive. 
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É comum entre os estudantes da UFC, ouvir-se que o círculo de amizades criado na 

faculdade é restrito aos colegas de classe. Alguns fazem amizades além de suas classes e 

disciplinas. O PACCE proporciona a vivência com outros colegas de outros cursos numa 

proporção consideravelmente grande. Levando em conta os encontros de Formação (3h), Apoio 

à Célula (1h) e Roda Viva (1h), ou seja, 5h semanais de convivência numa perspectiva de 

relações proativas como oficinas, discussão sobre o andamento das células e a possibilidade de 

conhecer empaticamente seus colegas, o PACCE proporciona grande  sinergia entre os cursos 

possibilitando assim, a formação de amizades que vão além das atividades acadêmicas e do 

próprio Programa. 

Em um relato de experiência, foi encontrado o texto de um dos articuladores retratando 

esse momento proporcionado pela Formação: 

Nas Formações, houve momentos de brincadeiras que, sem dúvida, deixarão 

o gostinho de “quero mais”. Ademais, houve momentos de emoção. Nelas, 

podemos criar vínculos com pessoas dos mais variados cursos da UFC. Posso 

mencionar que, só na minha Formação, estavam presentes os cursos: 

Engenharia Elétrica, Mecânica e Ambiental, Pedagogia, Gastronomia, 

Agronomia, Geografia, Jornalismo, Letras, Moda, entre outros. De fato, as 

Formações nos proporcionaram tolerância, respeito e admiração pelas 

pessoas. (Aluno do Jornalismo52) 

Nesta pesquisa, as atividades dos articuladores foram agrupadas em duas categorias para 

a verificação da presença de heterogeneidade. A primeira categoria formada por turmas fixas 

no semestre, contempla os encontros de Formação, Apoio à Célula e Roda Viva. A interação, 

em que os articuladores se inscrevem semanalmente de acordo com suas preferências e 

possibilidades, constitui a segunda categoria. A tabela com a distribuição de turmas e 

articuladores inscritos em cada turma encontra-se no APÊNDICE A. 

Considerando os três encontros semanais citados, os articuladores conviveram 

semanalmente em média com 31,4 outros articuladores, que, em geral, não estão ligados ao seu 

curso ou disciplina. A relação de heterogeneidade para cada articulador é de conviver, em 

média, com 21,6 articuladores de cursos diferentes do seu. A Tabela 25 apresenta os valores 

para Média, Mediana e Moda assim como para o mínimo e o máximo nas relações entre 

articuladores e entre articuladores e outros cursos. 

 
52 Apesar de não estar incluso na amostra por ter desenvolvido sua célula com um tema diverso de uma disciplina, 

o comentário feito pelo articulador demonstra sua percepção sobre as atividades desenvolvidas pelo PACCE. 
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Ao comparar a convivência entre articuladores nas três atividades, encontra-se alguns 

que participam das mesmas atividades. Assim, foram excluídas as referências duplicadas chega-

se a uma média de convivência com outros articuladores de 31,4 articuladores. 

 

Tabela 25 - Características de Heterogeneidade de Cursos para Articuladores nas 3 Atividades 

fixas do Programa 

Estatísticas de Heterogeneidade 

 
Relação entre 

Articuladores 

Heterogeneidade de 

Cursos 

N 
Válido 61 61 

Omisso 0 0 

Média 31,38 21,66 

Mediana 31,00 21,00 

Modo 29 21 

Intervalo 27 17 

Mínimo 15 11 

Máximo 42 28 

Percentis 

20 27,40 19,00 

25 28,50 20,00 

40 29,80 21,00 

50 31,00 21,00 

60 33,20 22,00 

75 35,00 24,00 

80 35,00 24,60 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

O histograma apresentado no Gráfico 13 demonstra a relação que cada articulador tem 

com outros articuladores nos encontros semanais de Formação, Apoio à Célula e Roda Viva. 

Nele se apresenta uma curva normal de tendência na relação entre articuladores em suas 

vivências semanais durante o semestre. 
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Gráfico 13 - Heterogeneidade entre Articuladores: Formação, Apoio e Roda Viva 

 
 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

Os dados demonstram que 62,5% dos articuladores referidos na pesquisa conviveram 

com 30 ou mais articuladores de diferentes cursos durante o semestre referido nesta pesquisa 

(Tabela 26). Os dados, segundo Field (2009, p. 86) demonstram que a normalidade da curva 

torna os valores estatisticamente aceitáveis. 

 

 



 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Tabela 26 - Relacionamento entre Articuladores e Articuladores de outros Cursos: Formação, 

Apoio e Roda Viva 

Heterogeneidade de Cursos 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

15 1 1,6 1,6 1,6 

20 1 1,6 1,6 3,3 

21 1 1,6 1,6 4,9 

23 1 1,6 1,6 6,6 

24 1 1,6 1,6 8,2 

25 1 1,6 1,6 9,8 

26 1 1,6 1,6 11,5 

27 5 8,2 8,2 19,7 

28 3 4,9 4,9 24,6 

29 9 14,8 14,8 39,3 

30 5 8,2 8,2 47,5 

31 2 3,3 3,3 50,8 

33 6 9,8 9,8 60,7 

34 8 13,1 13,1 73,8 

35 5 8,2 8,2 82,0 

36 2 3,3 3,3 85,2 

37 2 3,3 3,3 88,5 

38 2 3,3 3,3 91,8 

39 2 3,3 3,3 95,1 

40 1 1,6 1,6 96,7 

41 1 1,6 1,6 98,4 

42 1 1,6 1,6 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

As interações, durante o semestre referido nesta pesquisa, ofertaram 89 diferentes tipos 

de interação num total 339 encontros. Os articuladores, assim como nas atividades acima 

citadas, participaram em média de 15 interações, conforme Tabela 27. 

 

Tabela 27 - Distribuição de Interações no Semestre 

Interações 

 
Média de Interações 

por semana 

Temas ofertados no 

semestre 

Total de Interações 

no Semestre 

Totais 22 89 339 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 
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Usando a ferramenta Tabela Dinâmica no Excel para as atividades de interação foi 

possível detectar quantas e quais interações cada um dos articuladores participou, com quantos 

outros articuladores cada um participou, quantos desses são articuladores diferentes (não 

repetidos) e quantos cursos representados pelos participantes cada um pode conviver. 

Tomando como exemplo o articulador A29817 apresentado na Tabela 28, do curso de 

Publicidade e Propaganda, que estava em seu primeiro semestre na UFC em 2016.1, das 17 

interações que participou, 11 eram com temas diferentes: 3 sobre acessibilidade, 6 de jogos, 2 

de Roda de conversa. Conviveu com 57 diferentes articuladores. Esses articuladores 

representam 40 cursos dos campi do PICI, Benfica e Porangabuçu, de 13 Unidades Acadêmicas.  

 

Tabela 28 - Exemplo de Heterogeneidade na Interação 

Heterogeneidade na Interação 

 Interações 
Interações 

Diferentes 

Articuladores 

Envolvidos 

Articuladores 

Diferentes 

Cursos 

Representados 

A29817 17 11 98 57 40 

Considerando os 61 Articuladores da amostra 

Média 16,44 9,18 185,90 84,87 68,44 

Moda 15 10 224 103 45 

Mediana 16 10 180 93 57 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (Excel) 

 

No que se refere a representação de convivência com articuladores de diferentes cursos, 

os dados mostram que 88,3% dos articuladores conviveram com 35 ou mais cursos durante o 

semestre em análise. 

A Tabela 29 e o Gráfico 14 demonstram a distribuição da frequência de relação dos 

articuladores com outros articuladores e com outros cursos nos encontros de Interação. O 

Gráfico 15 apresenta a relação com outros cursos.  
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Tabela 29 - Heterogeneidade entre Articuladores e Cursos nas Interações 

Estatísticas de Heterogeneidade 

 

Relação entre 

Articuladores na 

interação 

Heterogeneidade de 

Cursos na Interação 

N 
Válido 61 61 

Omisso 0 0 

Média 84,87 44,07 

Mediana 90,00 43,00 

Modo 98a 45 

Intervalo 105 61 

Mínimo 24 22 

Máximo 129 83 

Percentis 

20 65,80 38,00 

25 71,50 39,00 

40 82,60 42,00 

50 90,00 43,00 

60 95,00 45,00 

75 102,00 48,50 

80 103,00 49,60 

a. Há vários modos. O menor valor é mostrado 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS 25) 

 

Gráfico 14 - Heterogeneidade entre Articuladores na Interação 

 
 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 
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Gráfico 15 - Heterogeneidade entre Cursos na Interação 

 
Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

Os dados acima demonstram as oportunidades de vivência proposta pelo Programa, 

numa perspectiva de utilização dos pilares da Aprendizagem Cooperativa. As atividades 

objetivam: relação interdependente (positiva), desenvolvimento de responsabilidades pessoal e 

coletiva em pequenos grupos a partir da definição de metas coletivas, oportunidade de aprender 

e desenvolver habilidades sociais tanto pelo exemplo dos veteranos como pelas propostas 

teóricas. A troca de interações promotoras em que os acertos são valorizados e as fraquezas são 

compreendidas e trabalhadas, assim como a oportunidade de refletir sobre suas ações, dos 

colegas, do grupo e rumos que se busca, têm permitido um crescimento humano significativo 

conforme registrado pelos próprios articuladores em seus depoimentos. 

Além das atividades propostas pelo Programa e facilitadas por veteranos, o Articulador 

tem como desafio desenvolver uma célula de estudo usando a Aprendizagem Cooperativa como 

metodologia. A seguir, uma análise dos encontros e da presença dos membros das células. 

 

5.3 PARTICIPAÇÃO DOS ARTICULADORES NOS ENCONTROS DE CÉLULA 

O desafio de articular um grupo de colegas para, semanalmente, dedicar 3h de estudo 

em uma referida disciplina usando uma metodologia nova, envolvendo participação ativa, não 

é tarefa fácil. Um articulador declarou certa vez que anunciou em sua classe que estaria 
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montando uma célula de estudo de uma disciplina que havia muita desistência e reprovação. 

No dia do encontro, apresentou a proposta da metodologia da Aprendizagem Cooperativa e 

explicou que ele não seria monitor da disciplina, mas que juntos, distribuindo 

responsabilidades, buscando soluções, estariam estudando a referida disciplina. Havia 108 

estudantes na sala. Após as explicações e a definição de data, hora e local, ficaram apenas 6 

estudantes. Havia uma expectativa de que o estudante seria um monitor de disciplina e não um 

monitor de Aprendizagem Cooperativa, com o desafio de articularem juntos uma célula de 

estudo tendo como tema, uma disciplina específica. 

A expectativa do Programa é que os articuladores se empenhem na construção e 

manutenção de uma célula de estudo, ciente das dificuldades. Em seu projeto, o articulador 

procura antecipar suas fortalezas e oportunidades, suas fraquezas e ameaças (FOFA) e traçar 

estratégias de superação.  

Nesse sentido, além da formação em Aprendizagem Cooperativa, semanalmente os 

articuladores se encontram com o Grupo de Apoio à Célula para encontrar estratégias de 

superação e trocar experiência com outros articuladores e seus facilitadores. Assim, é possível 

rever os projetos e até mesmo refazê-los se as dificuldades se demonstrarem intransponíveis 

para o espaço de tempo disponível (um semestre ou menos). 

Os relatórios dos encontros permitem três opções de resposta sobre a realização dos 

encontros: (1) Sim, me reuni com a equipe; (2) Não houve nenhuma atividade; (3) Não, mas 

trabalhei para a célula. Para cada uma delas, o site encaminha para o preenchimento de 

informações de acordo com a situação. 

A expectativa do Programa é que haja em torno de 10 encontros no semestre tendo em 

vista o início das atividades de formação, elaboração de Projeto, divulgação, contato e escolha 

de local assim como alguns feriados ou semanas de provas.  

Os relatórios apresentados pelos articuladores apresentado na Tabela 30 sobre seus 

encontros de células demonstram que 85,2% deles tiveram no mínimo 10 encontros de célula 

ou atividades em prol do seu funcionamento tais como: convite a membros, preparação de 

material, revisão de projeto, procura de local de trabalho entre outras atividades.  

Considerando as duas opções (houve encontro e trabalhou pela célula, destaca-se que 

apenas 11,5% dos articuladores não conseguiram atingir a soma de 10 atividades em prol de 

sua célula. 

 



149 

 

 

Tabela 30 - Percentual de Encontro ou Trabalho pela Célula 

Encontro ou Trabalho 

 Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

7 2 3,3 3,3 3,3 

8 5 8,2 8,2 11,5 

10 2 3,3 3,3 14,8 

11 3 4,9 4,9 19,7 

12 1 1,6 1,6 21,3 

13 5 8,2 8,2 29,5 

14 3 4,9 4,9 34,4 

15 8 13,1 13,1 47,5 

16 16 26,2 26,2 73,8 

17 16 26,2 26,2 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

Foram adotados os mesmos critérios de verificação de distribuição dos valores para os 

encontros de célula. Neste caso, os valores refletem a quantidade de encontros e não de 

avaliações. Usando o cálculo de escore-z (Tabela 31) para verificar assimetria e curtose, os 

resultados demonstrar assimetria próxima de 1, mas negativa, o que caracteriza uma tendência 

da curva para a direita, mesmo que os valores estejam dentro dos padrões esperados.  

A Tabela 32 a seguir mostra separadamente as três opções registradas pelos 

articuladores, no entanto, as análises estão centradas nos encontros realizados e nas atividades 

desenvolvidas em prol da célula. 
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Tabela 31 - Cálculo de Distribuição de Dados dos Encontros de Células 

Cálculo do escore-z – verificação de distribuição 

 Houve Encontro 
Não Houve 

Encontro 

Não Houve – 

Trabalhei pela 

Z(assimetria) 
-0,379/0,306 =  

-1,238 

2,306/0,306 = 

7,529 

0,763/0,306 =  

-3,932 

Z(curtose) 
-0,742/0,604 =  

-1,229 

6,410/0,604 = 

10,615 

0,932/0,604 = 

0,4119 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

Tabela 32 - Estatística para validação de Encontros de Células 

Estatísticas 

 

Houve 

Encontro de 

Célula 

Não Houve 

Encontro de 

Célula 

Não Houve 

- Trabalhei 

pela Célula 

N 
Válido 61 61 61 

Omisso 0 0 0 

Média 8,44 ,92 5,80 

Erro de média padrão ,383 ,177 ,347 

Mediana 9,00 ,00 6,00 

Modo 10 0 6 

Erro Desvio 2,992 1,382 2,707 

Variância 8,951 1,910 7,327 

Assimetria ,379 2,306 ,763 

Erro de assimetria padrão ,306 ,306 ,306 

Curtose ,742 6,410 ,932 

Erro de Curtose padrão ,604 ,604 ,604 

Intervalo 11 7 14 

Mínimo 3 0 0 

Máximo 14 7 14 

Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

O Gráfico 16, boxplot, representa as três situações de forma a definir a localização dos 

valores. Na primeira situação, ‘houve encontro de célula’, os quartis inferior e superior 

apresentam-se semelhantes. Os valores dentro do intervalo interquartílico, que representa 50% 

dos dados, aparecem com mediana (traço central) pouco acima do centro. Estes resultados 

demonstram boa simetria entre os dados e estão dentro das expectativas do Programa. 
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Os dados da segunda situação, ‘não houve – trabalhei pela Célula’, mesmo apresentando 

simetria entre os quartis inferior e superior, apresenta valores fora e amplitude (variação) maior. 

Os valores apresentados na caixa central assim com a mediana estão dentro da expectativa do 

Programa considerando o tempo de início: escrita do projeto, convite aos colegas, alocação da 

célula, primeiras formações, feriados e períodos de provas. 

Na terceira situação, ‘não houve encontro’, está dentro das expectativas do Programa 

tendo em vista as dificuldades de implantação e representa um valor percentual pequeno. 

 

Gráfico 16 - Distribuição dos Encontros de Células em um gráfico boxplot. 

 
Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

O Gráfico 17, a seguir, é uma junção das atividades de ‘Houve Encontro’ e ‘Não houve 

– trabalhei pela célula’. Ele retrata a concentração de atividades acima de 13 encontros em sua 

maioria o que atende às expectativas do Programa de que os articuladores promovam ações em 

prol de suas células em, no mínimo, 10 encontros. A mediana, valor central da amostra (16 

atividades), representa a totalidade de encontros previstos para os articuladores em suas células. 

 



 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Gráfico 17 - Distribuição de 'Encontros' ou 'Trabalho' em um gráfico boxplot. 

 
Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

 

O histograma a seguir apresentado no Gráfico 18, sobre encontros realizados com a 

célula ou atividades para a célula, apresenta achatamento da curva o que representa, na escala 

de valores referentes aos dados de atividades com as células, a tendência deslocada para sua 

maior concentração que são valores entre 13 e 17 encontros. 
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Gráfico 18 - Histograma de distribuição de Encontros de Células 

 
Fonte - Banco de Dados do PACCE (SPSS.25) 

 

É possível concluir que os articuladores, bolsistas ou voluntários, demonstraram 

empenho no cumprimento do desafio de articular uma célula usando a Aprendizagem 

Cooperativa como metodologia.  

 

5.4 RESULTADOS ACADÊMICOS DOS TRÊS GRUPOS – ARTICULADORES, CÉLULAS E 

COLEGAS 

No que diz respeito aos resultados acadêmicos, a pesquisa toma um caráter comparativo 

entre estudantes que participaram do PACCE, seus membros de células e seus colegas de classe 

em que houve uma célula de estudo usando a Aprendizagem Cooperativa como metodologia. 

Foram comparados os resultados acadêmicos de 56 articuladores dos 61 participantes da 

amostra. Isto se deve ao fato que cinco deles fizeram suas células com estudantes de uma 

disciplina que já havia sido cursado com o intuito de dar suporte aos mais novos. 
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São 50 disciplinas dos 5653 cursos de cada um dos articuladores e representam 9 

Unidades acadêmicas, conforme Tabela 33. 

 

Tabela 33 - Distribuição da Amostra 

Distribuição da Amostra 

Disciplinas Cursos U.A54. Articuladores Membros 

Colegas, Articuladores 

sem células, Membros 

sem células 

50 56 9 56 214 3051 

Fonte - Banco de Dados do PACCE e PROGRAD 

 

Usando os procedimentos da ferramenta Tabela Dinâmica do Excel, foram criadas 

situações em que é possível visualizar os resultados comparativos entre os três grupos 

estudados. Considerando que existem articuladores e membros de células que estão presentes 

em uma disciplina, mas não articularam ou participaram de uma célula naquela disciplina, 

foram considerados como colegas de classe. Eles estão qualificados nos grupos 4 e 5 

respectivamente articuladores sem célula na disciplina e membros de células sem célula na 

disciplina.  

A Tabela 34 apresenta um exemplo do uso de uma Tabela Dinâmica para filtrar o curso 

e os resultados acadêmicos. 

 

Tabela 34 - Resultados Acadêmicos - Exemplo de uma Disciplina 

AGRONOMIA - EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA 

Disciplina Nota/Médias Estudantes 

AC0491 4,88 61 

(Grupo 1) Articulador 5,50 1 

(Grupo 2) Membros 7,40 2 

(Grupo 3) Colegas 4,72 56 

(Grupo 5) Membros s/ célula 5,95 2 

 
53

 Algumas disciplinas são oferecidas para diferentes cursos como por exemplo a disciplina ‘AK0011’ (GENESE 

E MORFOLOGIA DO SOLO) oferecida para os Cursos de Agronomia e Zootecnia, ambas com células. Ou a 

disciplina ‘CB0582’ (ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA) oferecida aos Cursos de Computação, 

Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca, Física (Licenciatura) e Zootecnia. 

54
 U.A. – Unidade Acadêmica 
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Fonte - Banco de Dados do PACCE 

 

A referida disciplina recebeu 61 estudantes no semestre. Destes, 1 articulador (Grupo 1) 

com 2 membros em sua célula (Grupo 2), 56 colegas (Grupo 3). Além deles 2 membros de 

células que não participaram de células nessa disciplina (Grupo 5). A média geral da classe é 

4,88. A nota do articulador, 5,50. A média dos membros da célula, 7,40. Considerando os itens 

3 e 5 em conjunto a média geral dos colegas sobe para 4,76. Isto significa dizer que, nesta 

situação, a média da classe é aumentada com a presença da célula e tal fenômeno acontece em 

72,3% das disciplinas. 

Na disciplina tomada como exemplo e no que concerne aos resultados, a Tabela 35 

exemplifica a situação de cada grupo. Ela apresenta os resultados acadêmicos de articuladores 

com célula na disciplina, seus membros de célula e os colegas, considerando como colegas os 

articuladores e membros na classe que não participaram da referida célula (grupos 3, 4 e 5). 

 

Tabela 35 - Resultados Acadêmicos (situação final) - Exemplo de uma Disciplina 

AC0491 

  Estudantes Nota/Média Resultado 

Articulador 1 5,50 Aprovado 

Membros de Célula 2 7,40 Aprovado 

Colegas 58 4,77  

 28 6,88 Aprovado 

 5 0,50 Rep. Falta 

 16 2,53 Reprovado 

 9 - Trancado 

Total Geral 61 4,88   

Fonte 43 - Banco de Dados do PACCE 

 

O Gráfico 19 representa a comparação entre as notas dos articuladores e as médias de 

seus colegas de classe e demonstra que, em 72% das situações, os articuladores (grupo 1) têm 

suas notas acima das médias dos colegas de classe (Grupos 3, 4 e 5).  

A comparação entre a média dos membros de células (Grupo 2) e os colegas (grupos 3, 

4 e 5) apresenta o mesmo valor percentual (72%) mas em disciplinas diferentes.  

Os valores comparados entre a média da nota do articulador (grupo 1), a média das notas 

dos membros de célula (grupo), que formam uma célula e a média da classe (grupos 3, 4 e 5) 



 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

têm uma proporção um pouco acima ficando em 72%. O quadro completo encontra-se no 

APÊNDICE D. 

 

Tais resultados são exatamente iguais quando analisados com a seguinte questão: “as 

células que usaram a metodologia da Aprendizagem Cooperativa contribuíram para melhorar 

as médias das disciplinas nas quais foram implantadas?”. Os resultados demonstram que houve 

aumento da média em 72 % das turmas. 

 

Gráfico 19 - Comparação entre Articuladores (Grupo 1) e Colegas (Grupos 3, 4 e 5) 

 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 

 

 

Articuladores; 

72%

Classes; 28%

Resultados Acadêmicos - Articuladores e Colegas

Articuladores Classes
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Gráfico 20 - Comparação entre Células (Grupos 1 e 2) e Colegas (Grupos 3, 4 e 5) 

 

Fonte 45 - Banco de Dados do PACCE 

 

Os resultados gerais (aprovação) demonstram uma diferença percentual de 15% a mais 

para os articuladores e de 12,98% a mais para as células (Grupos 1 e 2) comparados aos colegas 

de classe (Grupos 3, 4 e 5). Sobre reprovação por falta, os articuladores e membros de célula 

(Grupos 1 e 2) apresentam apenas 1,59% contra 5,18% de reprovação por falta entre os colegas 

(Grupos 3, 4 e 5). Considerando as reprovações por nota, as células (Grupos 1 e 2) apresentam 

11,9% contra 17,83% dos colegas (Grupos 3, 4 e 5). E no aspecto de trancamento de matrícula, 

não houve nenhuma ocorrência entre os articuladores e entre os participantes das células 

(Grupos 1 e 2), 0,47%, enquanto 3,93% dos colegas dos Grupos 3, 4 e 5 trancaram suas 

matrículas durante o semestre. A tabela completa por Unidade Acadêmica encontra-se no 

APÊNDICE E. O Gráfico 21 demonstra os resultados acadêmicos de cada grupo nas quatro 

opções de situação final. 

 

Células; 72%

Classes; 28%

Resultados Acadêmicos

Média das Células e Média das Classes

Células Classes
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Gráfico 21 - Resultado Acadêmico da Amostra 

 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 

 

Os resultados acadêmicos, visto pela ótica da Aprendizagem Cooperativa, são 

consequência das vivências proporcionadas pela utilização da metodologia nas atividades 

propostas pelo Programa.  

Vieira e Ciasca (2019) apresentam, em seu trabalho sobre o mesmo tema, um gráfico 

comparativo entre as avaliações finais dos articuladores e colegas de classe, conforme Gráfico 

22. Nele, a linha azul representa a média de participação nas 4 atividades propostas pelo 

Programa. As linhas laranja e cinza apresentam, respectivamente, os resultados acadêmicos dos 

articuladores e as médias dos colegas. 

O gráfico 2 apresenta uma comparação entre as médias das avaliações nas 

participações dos articuladores em atividades do PACCE e a nota dos 

articuladores e colegas de classe nas disciplinas avaliadas. Para esta avaliação 

foi usada uma função polinomial para adaptar as avaliações feitas pelos 

facilitadores usando a escala (Likert - 1 a 5) e as avaliações acadêmicas que 

variam de 0,0 a 100,0. Para fins de comparabilidade, o valor 3 da escala Likert, 

considerado satisfatório, assumiu valor 70,0 na escala de 0,0 a 100,0. (VIEIRA 

e CIASCA, 2019, p. 125) 
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Nesta pesquisa, a referência ao gráfico 2 recebeu a identificação de ‘gráfico 22’. A sigla 

“FARI” adotada na legenda do gráfico 22 refere-se a: Formação, Apoio à Célula, Roda Viva e 

Interação. 

 

Gráfico 22 - Avaliação comparativa entre articuladores e colegas de classe 

 

Fonte – Vieira e Ciasca, 2019 p.126 

 

É possível comprovar que o envolvimento proposto pelo PACCE e a correspondência 

experimentada pelos articuladores, permitiram maior êxito no rendimento acadêmico. A 

comparação envolve 9 Unidades Acadêmicas em 56 cursos, 50 disciplinas e mais de 3300 

estudantes. 
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Tabela 36 - Resumo dos Resultados Acadêmicos por Grupo 

Resumo dos Resultado Acadêmicos 

n Aprovado 
Reprovado 

Falta 
Reprovado Trancado 

Articulador 56 49 88% 1 2% 6 11% 
 

0% 

Membro 214 181 85% 3 1% 28 13% 2 1% 

Colega 3051 2229 73% 158 5% 544 18% 120 4% 

Totais 3321 2459 74% 162 5% 578 17% 122 4% 

Fonte – PROGRAD 

 

A Figura 9 complementa as etapas de coleta e análise de dados conforme objetivos 

específicos. 
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Figura 9 - Resumo dos resultados por Objetivos 

 

Fonte - Elaborado pelo autor 

 

A pesquisa foi encaminhada a partir dos objetivos propostos, seguida pela coleta de 

dados e a análise dos resultados demonstrando que as propostas apresentadas pelo PACCE 

tiveram um alto nível de envolvimento e participação por parte dos articuladores, reconhecido 

• Analisar o desenvolvimento de ações protagonistas e 
habilidades sociais dos articuladores [...]

• Identificar influência e relevância das ações propostas pelo 
Programa como fatores agregadores [...]

• Analisar o desenvolvimento acadêmico dos participantes 
das células [...] comparando-os ...

Objetivos

• Relatórios com avaliações elaborado pelos Facilitadores nas 
atividades propostas pelo PACCE (dados quantitativos)

• Relatórios com Apreciação de Histórias de Vida e Relatos de 
Experiência (dados qualitativos)

• Dados fornecidos pela PROGRAD com resultados 
acadêmicos da amostra

Coletas

• Articuladores
• Mais de 80% de presença nas atividades 

do PACCE
• Avaliação pelos Facilitadores nas 4 

atividades acima da média esperada (3)

• Apreciação de Histórias de Vida
• 91,8% - Destaques – Amizade, confiança, 

empatia [...]
• Relato de Experiência
• 95% - Relacionamentos
• 82% - Sensibilidade com o outro

• Aprovação
• 88% - Articuladores
• 85% - Membros de Células
• 73% - Colegas

Resultados
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pelos facilitadores em suas avaliações semanais. Da mesma forma, as análises qualitativas 

demonstraram os ganhos na formação humana confirmando assim, o que outras análises sobre 

o uso da Aprendizagem Cooperativa têm encontrado – ganhos na formação humana e 

acadêmica entre os participantes do Programa. A seguir, as considerações finais sobre os 

resultados encontrados. 



 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa surge num contexto de vivência do próprio pesquisador ao acompanhar o 

desenvolvimento de articuladores, bolsistas e voluntários, como também veteranos no 

Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis – PACCE, da UFC. 

A UFC, ao criar o PACCE, o fez com objetivos de dar suporte aos estudantes visando à 

permanência na Universidade, à conclusão do curso, ao aumento da sinergia entre os cursos. 

Usando a Aprendizagem Cooperativa como metodologia, objetivou proporcionar capacitação 

para que tenham competências para o trabalho em equipe, tornando-os profissionais com 

autonomia e protagonismo.  

Nesse sentido, esta pesquisa pode contribuir com uma análise das ações do Programa e 

dos articuladores propondo, ao final, alguns encaminhamentos. 

Para defender nossa tese, assim declarada na introdução: “A Aprendizagem Cooperativa 

contribui para o desenvolvimento da formação humana e acadêmica dos estudantes de 

graduação da UFC, entre os que participam das atividades propostas pela metodologia adotada 

no PACCE”, procurou conhecer as origens e motivações pelas quais a UFC criou o PACCE. 

A criação do PACCE é justificada juntamente com a apresentação das ações exitosas do 

PRECE, referência e ponto de partida para a formatação do Programa, que adotou a 

Aprendizagem Cooperativa como metodologia num contexto fora da sala de aula. A partir de 

então, foram definidos os objetivos dessa pesquisa. 

Como objetivo geral, analisar a contribuição da Aprendizagem Cooperativa no 

desenvolvimento de competências cognitivas e formação humana em estudantes participantes 

do PACCE na UFC no primeiro semestre de 2016. Como objetivos específicos: a) Analisar o 

desenvolvimento de ações protagonistas e habilidades sociais dos articuladores no contexto das 

atividades desenvolvidas pelo PACCE; b) Identificar influência e relevância das ações 

propostas pelo Programa como fatores agregadores no processo de fortalecimento do 

sentimento de pertença e de laços de amizade; e c) Analisar o desenvolvimento acadêmico dos 

participantes das células que tiveram uma disciplina como referência para os estudos 

comparando-os com estudantes da mesma disciplina, classe e semestre. 

O PACCE adota a Aprendizagem Cooperativa como metodologia num contexto 

diferente das experiências encontradas em livros e artigos sobre sua aplicação. Em geral, a 

metodologia é usada em sala de aula, aplicada pelo professor, pela professora, como foi 
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referendado nas experiências descritas no capítulo dois, constituindo assim, uma pesquisa 

inédita. 

A metodologia adotada para esta pesquisa definiu sua caracterização assim como os 

procedimentos de coleta e análise dos dados, subdividindo a coleta entre os diferentes sujeitos 

da amostra – articuladores (61), células e membros (214), e colegas da classe (3051), num total 

de 3.326 estudantes representando 50 diferentes disciplinas, 29 cursos em 9 Unidades 

Acadêmicas. 

Usou-se os dados de duas fontes: o banco de dados do PACCE referente ao 1º semestre 

de 2016 e os dados fornecidos pela PROGRAD contendo as notas e resultados acadêmicos dos 

estudantes das disciplinas referidas na pesquisa. A análise dos dados constou de três etapas 

principais.  

A primeira, explorou com mais profundidade aspectos sobre o articulador. Seu perfil, 

as participações nas atividades e as avaliações realizadas pelos facilitadores, assim como os 

aspectos qualitativos que envolveram dois tipos de relatórios: as Apreciações de Memoriais e 

os Relatos de Experiência. Ainda nesta etapa foram analisadas as relações com outros 

articuladores e cursos, aqui definidas como heterogeneidade e, numa segunda etapa, os 

encontros de células. 

A terceira etapa comparou os resultados acadêmicos dos três grupos: articuladores, 

membros de células e colegas de classe. Os resultados foram apresentados por disciplina e por 

Unidade Acadêmica, demonstrando que a proposta desenvolvida pelo PACCE no uso da 

Aprendizagem Cooperativa como metodologia de ensino e de aprendizagem produziram 

resultados satisfatórios da formação humana e acadêmica dos articuladores e membros de 

células participantes da pesquisa. 

A proposta da Aprendizagem Cooperativa não é de competição contra o outro, de 

verificar quem é melhor, mas de cooperação. As competições que existem são contra metas e, 

portanto, esta análise não se caracteriza como competitiva com os outros estudantes, mas de 

verificação comparativa com os métodos convencionais de estudo individual ou em grupo.  

Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar o uso da metodologia da 

Aprendizagem Cooperativa adotada pelo PACCE. Nossa hipótese foi que os estudantes que 

participaram das atividades propostas pelo PACCE no uso da Aprendizagem Cooperativa e seus 

pilares têm melhor rendimento acadêmico comparado com seus colegas de mesma disciplina. 
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Uma frase adotada no contexto do Programa é: “A Aprendizagem Cooperativa não busca o 

melhor da classe, mas o melhor para a classe”. 

Para contemplar o primeiro objetivo específico, de analisar o desenvolvimento de ações 

protagonistas e habilidades sociais, foi construído um perfil do articulador e ficou demonstrado 

que o PACCE tem conseguido trabalhar com estudantes recém-chegados na Universidade, 

estando, em sua grande maioria, nos primeiros semestres de seus cursos. Da mesma forma, o 

perfil de suas idades demonstra que, em sua maioria, têm menos de 22 anos, o que permite 

melhor contribuir com oportunidades de fortalecimento de laços de amizade, sentimento de 

pertença à universidade, situações estas que contribuíram com suas permanências em seus 

cursos e melhores resultados acadêmicos. 

Os ganhos demonstrados nesta pesquisa, tanto nos aspectos de formação humana como 

nos aspectos acadêmicos são significativos. Levando em conta que a avaliação feita pelos 

facilitadores considera ‘3’ uma participação normal e a expectativa de presença no semestre 

esteja em torno de 14 presenças, considerando as semanas acadêmicas de um semestre, foi 

constatado que as avaliações atingiram valores médios acima de ‘3’ e o percentual de presenças 

esperado acima de 80%.  

Na perspectiva da Aprendizagem Cooperativa, a participação e discussão em pequenos 

grupos proporciona a oportunidade de expor suas opiniões e ouvir o outro, num processo de 

construção a partir de controvérsias construtivas. A presença em uma atividade e a avaliação 

feita pelos facilitadores demonstraram que as atividades propostas pelo Programa contribuíram 

para sua formação humana demonstradas também nos Relatos de Experiência.  

A articulação de células, mesmo diante de uma metodologia nova, com outros 

paradigmas e referências, demonstrou que, em sua maioria, os articuladores aceitaram o desafio 

de mudanças e obtiveram êxito acadêmico ao final do semestre, com 88% de aprovação nas 

disciplinas às quais foram feitas células de estudo. 

As Apreciações de Memorial e os Relatos de Experiência demonstram a percepção e a 

importância que a cooperação promove ao valorizar a si e o outro. Os relatos, as avaliações, os 

resultados acadêmicos, demonstram sua eficácia no âmbito das atividades dos articuladores. As 

tabelas que apresentam destaques das apreciações de História de Vida e Relatos de Experiência, 

respectivamente, demonstram que, espontaneamente, os articuladores fazem referências às suas 

participações e crescimento pessoal. 
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Outro aspecto relevante abordado nesta pesquisa refere-se à heterogeneidade nos 

encontros propostos pelo PACCE. Suas atividades semanais regulares proporcionaram a 

convivência com outros estudantes fora de suas salas de aula numa proporção significativa.  

Considerando as três atividades – Formação, Apoio à Célula e Roda Viva, cada 

articulador pode conviver durante o semestre com pouco mais de 20 cursos das mais diferentes 

Unidades Acadêmicas. Na perspectiva da Aprendizagem Cooperativa, a controvérsia 

construtiva, gerada pela diversidade de perspectivas, proporciona a ampliação da visão do 

outro, assim como enriquecimento pessoal, conforme se percebe através da análise das 

Apreciações de Memoriais e dos Relatos de Experiência. Estes aspectos confirmam as 

perspectivas e análises abordadas por Gavilán e Alario (2015) sobre os ganhos proporcionados 

pela Aprendizagem Cooperativa no âmbito das relações interpessoais, assim como no 

desenvolvimento pessoal. 

O segundo objetivo específico desta pesquisa foi identificar se as atividades propostas 

pelo PACCE proporcionaram influência e demonstraram ser relevantes no sentido de agregar e 

fortalecer, nos articuladores, o sentimento de pertença e laços de amizade. Nesse sentido, a 

pesquisa pode demonstrar que as ações como Formação, Apoio à Célula, Roda Viva e Interação, 

conduzidas ou facilitadas por estudantes veteranos no PACCE, proporcionaram ambiência e 

desafios que contribuíram para este desenvolvimento. Em especial, as Apreciações de História 

de Vida e os Relatos de Experiências demonstram a significativa contribuição na formação 

humana dos articuladores, demonstrados nas análises feitas na perspectiva qualitativa (5.2.2). 

Destaques para o fato de que a grande maioria dos alunos, nos encontros de Roda Viva, 

afirma não conhecer aquele ou aquela que conta a história (80,8%), e perceber a importância 

do outro ao destacar aspectos relevantes nas histórias ouvidas (91,8%), assim como o processo 

de identificar-se ou não em aspectos específicos. São referências que confirmam a influência 

positiva e a relevância das ações propostas pelo PACCE.  

Os Relatos de Experiência registram que as atividades proporcionaram a oportunidade 

de compreender o outro, com 98% de citações pelos articuladores, assim como o surgimento de 

novas amizades, citado por 95% dos articuladores. Tais relatos, são referências aos encontros 

nas atividades propostas.  

Além dos ganhos relacionais, a melhoria no aspecto da timidez, 72% fizeram referência 

ao crescimento pessoal nos níveis avaliados nesta pesquisa: formação humana e acadêmica. 
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Assim, as oportunidades de vivência em suas turmas de Formação, Apoio à Célula, 

Roda Viva e Interação, contribuíram com aspectos de sua formação humana como: respeito ao 

outro, empatia, diversidade de pensamento e quebra de paradigmas. Contribuições estas 

discutidas por Gavilán e Alario (2015) quando abordam aspectos da socialização, do 

desenvolvimento pessoal e cognitivo propostos pela Aprendizagem Cooperativa, tendo Piaget 

e Vygotsky como pressupostos teóricos.  

O terceiro objetivo proposto nesta pesquisa era analisar o desenvolvimento acadêmico 

a partir das células, comparando os resultados acadêmicos com os colegas das referidas classes. 

Os resultados quantitativos demonstram que os articuladores e membros de célula conseguiram, 

respectivamente, 88% e 85% de aprovação nas disciplinas em que articularam suas células, 

enquanto seus colegas, nas mesmas disciplinas, conseguiram 73% de aprovação.  

Estes resultados demonstram positivamente que a Aprendizagem Cooperativa e sua 

formulação adotadas no PACCE puderam contribuir de forma significativa com os 

participantes. O PACCE, através de processos de autoavaliação, tem reconduzido suas ações 

dando lugar a novas perspectivas e avaliações no desenvolvimento de suas propostas, usando a 

Aprendizagem Cooperativa como fundamento. 

Esta pesquisa chega ao final com grande satisfação pelos resultados obtidos e propõe 

algumas sugestões ao Programa que poderiam ampliar o acompanhamento, as análises e 

avaliações, assim como o sucesso das atividades no meio acadêmico. 

A pesquisa analisou ex post facto os documentos e registros acadêmicos referentes ao 

primeiro semestre de 2016 e este aspecto demonstrou-se positivo por trabalhar com respostas 

espontâneas, sem que se estimulasse ou que despertasse nos articuladores, a simulação de 

situações não reais. 

O acompanhamento do desenvolvimento nos aspectos acadêmicos, sociais e 

individuais, como as avaliações propostas por Russel e Airasian (2014) feitas em outras 

situações, poderia ser implementado no PACCE de forma sistemática. A Universidade tem 

profissionais e estudantes suficientes e qualificados que podem desenvolver procedimentos de 

acompanhamento, análise e avaliação nas perspectivas adotadas nesta pesquisa que ampliem a 

abrangência e os resultados e assim, implementar em outras instâncias, tais ações. 

Na própria universidade, ampliar as parcerias com as Unidades Acadêmicas levando, 

através dos próprios articuladores e de ações específicas do PACCE, as experiências das células 
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para dentro das salas de aula, ampliando as ações do Programa de forma voluntária e 

espontânea. 

Empenhar esforços em publicar ações e resultados do Programa. As múltiplas ações 

desenvolvidas no processo formativo em Aprendizagem Cooperativa, as experiências de 

suporte a um novo desafio de articular uma célula de estudos, as experiências lúdicas de 

fortalecimento de laços, assim como os relatos ao apreciarem as histórias de vida e as 

experiências proporcionadas pela vivência no Programa, demonstradas nesta pesquisa como 

sendo instrumentos que podem contribuir com a formação humana e acadêmica, devem ser 

compartilhada em outros ambientes acadêmicos e não acadêmicos. 
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ANEXO A 

MODELO DE PREPARAÇÃO DE AULA 

A Tabela 37 apresenta um modelo de preparação de aula usando a Aprendizagem 

Cooperativa e foi transcrita do trabalho de Lopes e Silva (2009) usando o português de Portugal, 

com algumas diferenças gráficas. 

Tabela 37 - Modelo de Preparação de Aula usando STAD 

Ano de Escolaridade Método Área Curricular 

1º ano STAD Língua Portuguesa 

Conteúdo programático: língua escrita 

Competências cooperativas: 

● Entreajudar; 

● Escutar os outros; 

● Respeitar as regras. 

Competências cognitivas: 

● Aperfeiçoar a competência de escrita pela utilização de técnicas de auto e de hetero 

correção. 

Interdependência positiva: 

● Ligada aos objetivos e aos papeis. 

Objectivos da actividade: 

● Realizar exercícios de ortografia, identificando palavras que se escrevem com s, ss, z, c, 

ç. 

Pré-requisitos: 

● Conhecimento de todas as letras do alfabeto. 

Informações dos grupos: 

● Formar-se equipas heterogéneas de 4 elementos de acordo com o rendimento escolar 

(notas de base); 

● As equipas tiveram anteriormente 10 minutos para escolher um nome, por exemplo: os 

Caçadores, os Detectives, os Exploradores etc.; 

● As equipas reúnem-se durante várias lições, enquanto durar o estudo dos conteúdos da 

unidade. 

Tempo previsto: 

● 90 minutos 

Materiais: 

● Ficha de trabalho de grupo (anexo 13.1 da web) 

● Soluções da ficha de trabalho; 

● Miniteste. 

Procedimentos: 

Professor: 

● Faz uma revisão, em aproximadamente 20 minutos, sobre os casos de ortografia; 
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● Observa e registra o trabalho das diferentes equipas; 

● O professor deve informar que vai circular pela sala, observar todos os grupos, anotar se 

estão a trabalhar ou sentar-se junto de um ou outro e ouvir com mais cuidado o que 

estão a discutir, as explicações que dão uns e aos outros, dando de imediato feedback ou 

fazendo-o apenas no final. 

Alunos 

● Realizam a ficha de trabalho, desempenhando os papeis de secretário, facilitador ou 

animador, capitão do silêncio, gestor do tempo; 

● Os alunos realizam individualmente um miniteste; 

● No final da realização do miniteste, preenchem uma grelha de auto avaliação do 

trabalho de grupo. 

Regras das equipas 

● A equipa tem a responsabilidade de fazer com que todos os seus membros aprendam o 

que foi estabelecido e em parte apresentado na lição dada pelo professor; 

● Nenhum aluno acaba o seu estudo se outro ainda não aprendeu bem o assunto; 

● Antes de fazerem perguntas ao professor, os alunos devem perguntar aos colegas; 

● Todos devem falar baixo; 

● Devem explicar as questões uns aos outros e não apenas verificar se as respostas estão 

de acordo com a solução. 

Professor/alunos: 

● Em plenário discutem-se as perguntas da ficha de trabalho. Esclarecem-se dúvidas e 

tiram-se conclusões. Para esta parte reserva-se, aproximadamente, 10 minutos. 

Avaliação e reflexão: 

● O professor apontará durante o desenvolvimento da atividade, em grelhas de 

observação, o desempenho de cada aluno e de cada equipa; 

● Cada aluno preencherá um questionário sobre o seu desempenho e o da sua equipa após 

o mini teste. 

Atribuição de recompensas: 

Serão distribuídos diplomas de “Boa Equipa”, “Grande Equipa” e “Super Equipa” (ver 

exemplo de diplomas, Capítulo 13, 112-113). Quadro 13.1 – Regras de pontuação dos 

minitestes; Quadro 13.2 – folha de cálculo das pontuações de superação; Quadro 13.3 – 

Critérios para atribuição de prêmios às equipas 

Fonte - (Lopes e Silva, 2015, p. 219-220) 

 

 



 

 

ANEXO B 

TERMO DE COMPROMISSO 
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ANEXO C 

ORIENTAÇÕES PARA ESCRITA DO RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Use este modelo para escrever seu relato de experiência referente à 2016.1. Esse é o 

momento para você nos contar como foi sua experiência durante o primeiro semestre de 2016 

como bolsista da Aprendizagem Cooperativa. No seu relato, você deve abordar os seguintes 

assuntos: 

• Seu sentimento ao participar da Seleção; 

• Seu sentimento ao participar dos Encontros Universitários (Edição 2016); 

• Participação nas formações; 

• Participação com o Apoio a Célula; 

• Participação nas Rodas Vivas e a apreciação das histórias de vida; 

• Participação nas Interações; 

• Participação nas Reuniões Gerais; 

• Desenvolvimento do seu projeto (célula, comissão ou outro); 

• Resultados alcançados ao longo do semestre; 

• Sua experiência com os objetivos do programa; 

• Em sua função no PACCE, o que você poderia dizer sobre seu aproveitamento e 

aprendizagem (articulador, comissão etc.); 

Escreva um texto dissertativo e evite usar tópicos apenas. Procure identificar seus 

sentimentos ao participar de cada uma das atividades. Faça parágrafos, use a letra Times New 

Roman, tamanho 12. A quantidade mínima é de duas laudas (5000 caracteres), pode ser mais. 

Use um editor como o Word para ter o número de caracteres como também uma cópia. 

 

 



 ANEXO D 

ANEXO D 

AUTORIZAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UFC 
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 ANEXO E 

ANEXO E 

AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA DA EIDEIA 
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 APÊNDICE A 

APÊNDICE A 

INSCRIÇÃO NAS TURMAS DE FORMAÇÃO, APOIO À CÉLULA E RODA VIVA 

Tabela 38 - Número de Inscritos por Turma nas Formações, Apoio à Célula e Roda Viva 

  FORMAÇÃO APOIO À CÉLULA RODA VIVA 

ID Turma Inscritos Turma Inscritos Turma Inscritos 

A00001 F-04 18 A-23 7 H-09 12 

A30895 F-11 10 A-11 10 H-09 12 

A72780 F-01 19 A-28 10 H-10 11 

A84182 F-10 17 A-24 6 H-05 6 

A88143 F-13 10 A-28 10 H-02 14 

A81844 F-04 18 A-23 7 H-03 13 

A19889 F-04 18 A-28 10 H-04 11 

A66329 F-09 19 A-13 9 H-14 13 

A31923 F-06 21 A-24 6 H-02 14 

A10178 F-07 11 A-17 7 H-02 14 

A00002 F-09 19 A-17 7 H-01 13 

A00003 F-04 18 A-30 10 H-15 12 

A56926 F-13 10 A-01 10 H-02 14 

A00004 F-12 16 A-31 3 H-08 13 

A83606 F-08 12 A-26 10 H-07 13 

A55730 F-06 21 A-06 7 H-08 13 

A43795 F-06 21 A-17 7 H-01 13 

A31406 F-08 12 A-25 5 H-08 13 

A84885 F-12 16 A-23 7 H-16 14 

A29817 F-07 11 A-31 3 H-17 7 

A74693 F-11 10 A-21 0 H-06 7 

A33283 F-09 19 A-28 10 H-07 13 

A79080 F-06 21 A-23 7 H-11 14 

A26563 F-01 19 A-13 9 H-04 11 

A83665 F-02 12 A-19 7 H-05 6 

A10385 F-11 10 A-25 5 H-11 14 

A35600 F-03 11 A-04 6 H-16 14 

A20654 F-10 17 A-01 10 H-02 14 

A17734 F-01 19 A-24 6 H-02 14 

A27825 F-06 21 A-23 7 H-04 11 

A71001 F-08 12 A-05 3 H-01 13 

A62739 F-09 19 A-10 7 H-09 12 

A57016 F-09 19 A-25 5 H-11 14 

A98782 F-12 16 A-08 3 H-10 11 

A54251 F-05 17 A-31 3 H-17 7 

A81191 F-11 10 A-04 6 H-03 13 



183 

 

 

  FORMAÇÃO APOIO À CÉLULA RODA VIVA 

A99767 F-05 17 A-22 6 H-07 13 

A51782 F-05 17 A-23 7 H-11 14 

A73470 F-08 12 A-26 10 H-07 13 

A52884 F-12 16 A-24 6 H-16 14 

A00005 F-12 16 A-13 9 H-02 14 

A40288 F-01 19 A-25 5 H-08 13 

A18300 F-06 21 A-19 7 H-10 11 

A39010 F-08 12 A-03 11 H-14 13 

A15463 F-03 11 A-11 10 H-09 12 

A59432 F-02 12 A-31 3 H-07 13 

A26653 F-05 17 A-01 10 H-05 6 

A00006 F-06 21 A-26 10 H-02 14 

A94996 F-12 16 A-24 6 H-06 7 

A96282 F-04 18 A-15 3 H-15 12 

A69365 F-11 10 A-26 10 H-09 12 

A84616 F-05 17 A-19 7 H-03 13 

A48506 F-01 19 A-28 10 H-16 14 

A23267 F-09 19 A-01 10 H-10 11 

A53644 F-12 16 A-01 10 H-08 13 

A62649 F-09 19 A-26 10 H-11 14 

A38834 F-12 16 A-24 6 H-11 14 

A82985 F-12 16 A-14 2 H-08 13 

A99078 F-03 11 A-19 7 H-08 13 

A71094 F-03 11 A-03 11 H-10 11 

A88179 F-01 19 A-19 7 H-04 11 

A75947 F-09 19 A-31 3 H-15 12 

A44312 F-09 19 A-13 9 H-15 12 

A96818 F-13 10 A-28 10 H-11 14 

A50903 F-12 16 A-14 2 H-04 11 

Fonte - Banco de Dados do PACCE. 

 

  



 APÊNDICE B 

APÊNDICE B 

TABELAS DE AVALIAÇÃO 

Tabela 39 - Média das avaliações nas atividades de Formação, Apoio à Célula, Interação e 

Roda Viva 

 

Fonte - Banco de Dados do PACCE
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APÊNDICE C 

UNIDADES ACADÊMICAS, CURSOS E DISCIPLINAS 

 CENTRO DE CIÊNCIAS 

 Curso COMPUTAÇÃO (FORTALEZA) 

 Disciplina 

 CB0582 ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA 

 Curso ESTATÍSTICA 

 Disciplina 

 CC0288 INFERENCIA ESTATISTICA I 

 CC0285 PROBABILIDADE I 

 Curso FÍSICA (LICENCIATURA) 

 Disciplina 

 CD0331 FISICA FUNDAMENTAL I 

 Curso GEOGRAFIA (BACHARELADO) 

 Disciplina 

 CJ0060 CARTOGRAFIA 

 Curso GEOLOGIA 

 Disciplina 

 CG0536 QUIMICA ORGANICA I 

 CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 Curso AGRONOMIA 

 Disciplina 

 AC0495 ENTOMOLOGIA AGRICOLA 

 AC0491 EXPERIMENTACAO AGRICOLA 

 AK0011 GENESE E MORFOLOGIA DO SOLO 

 Curso ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 Disciplina 

 CE0868 ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA 

 AJ0054 MATÉRIAS PRIMAS DE ORIGEM VEGETAL 

 Curso ENGENHARIA DE PESCA 

 Disciplina 

 AE0373 FISIOECOLOGIA DE ORGANISMOS AQUÁTICOS 

 CC0051 INTRODUCAO A ESTATISTICA 

 Curso ZOOTECNIA 

 Disciplina 

 AF0727 ALIMENTOS E ALIMENTACAO 

 CENTRO DE HUMANIDADES 



 APÊNDICE C 

 Curso LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL 

 Disciplina 

 HB0003 LINGUA PORTUGUESA: FRASE 

 CENTRO DE TECNOLOGIA 

 Curso ARQUITETURA E URBANISMO 

 Disciplina 

 TG0064 PROJETO ARQUITETONICO 1 

 Curso ENGENHARIA AMBIENTAL (FORTALEZA) 

 Disciplina 

 TF0352 CÁLCULO VETORIAL 

 TE0135 CIENCIA DOS MATERIAIS 

 TH0230 CIENCIA DOS MATERIAIS 

 TF0320 FENOMENOS DE TRANSPORTE I 

 TF0353 PRINCIPIOS DE PROCESSOS QUIMICOS E BIOQUIMICOS 

 Curso ENGENHARIA CIVIL (FORTALEZA) 

 Disciplina 

 TC0595 ANALISE E PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE 

TRANSPORTES 

 CB0664 CALCULO FUNDAMENTAL 

 TB0794 HIDRAULICA APLICADA 

 TB0793 RESISTENCIA DOS MATERIAIS I 

 TB0795 RESISTENCIA DOS MATERIAIS II 

 Curso ENGENHARIA DE ENERGIAS E MEIO AMBIENTE 

 Disciplina 

 CE0888 FUNDAMENTOS DE CÁLCULO PARA ENGENHARIA 

 Curso ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA 

 Disciplina 

 CE0846 QUIMICA GERAL PARA ENGENHARIA 

 Curso ENGENHARIA ELÉTRICA (FORTALEZA) 

 Disciplina 

 TH0173 ELETROMAGNETISMO APLICADO 

 TH0170 ELETRONICA DIGITAL 

 CB0681 SERIES E EQUACOES DIFERENCIAIS 

 Curso ENGENHARIA MECÂNICA (FORTALEZA) 

 Disciplina 

 TE0154 MAQUINAS DE FLUXO 

 Curso ENGENHARIA METALÚRGICA 

 Disciplina 

 TJ0003 FISICO-QUIMICA I 

 Curso ENGENHARIA QUÍMICA 

 Disciplina 
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 CD0334 ELETROMAGNETISMO 

 TF0314 PRINCIPIOS DE PROCESSOS QUIMICOS 

 CE0869 QUIMICA INORGANICA 

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO,  

 Curso ADMINISTRAÇÃO (DIURNO) 

 Disciplina 

 CB0587 CALCULO E GEOMETRIA ANALITICA I 

 EH0287 MATEMATICA FINANCEIRA 

 Curso CIÊNCIAS CONTÁBEIS (DIURNO) 

 Disciplina 

 DD0103 CALCULO E GEOMETRIA ANALITICA I 

 Curso FINANÇAS (FORTALEZA) 

 Disciplina 

 FNA0024 ECONOMETRIA DE PAINEL E DADOS TRANSVERSAIS 

 FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E  

 Curso ENFERMAGEM 

 Disciplina 

 SQ0186 ENFERMAGEM NO PROCESSO DE CUIDAR DO ADULTO 

EM SITUAÇÕES CLÍNICAS E CIRÚRGICAS 

 SC0139 MICROBIOLOGIA HUMANA 

 Curso FARMÁCIA 

 Disciplina 

 SI0250 FARMACOTECNICA II 

 CF0675 FISICO-QUIMICA APLICADA A FARMACIA 

 Curso ODONTOLOGIA (FORTALEZA) 

 Disciplina 

 CE0867 QUIMICA ORGANICA I 

 FACULDADE DE MEDICINA 

 Curso FISIOTERAPIA 

 Disciplina 

 FIS0020 CLÍNICA FISIOTERAPÊUTICA EM NEUROLOGIA E 

PSIQUIATRIA 

 INSTITUTO DE CULTURA E ARTE 

 Curso COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 Disciplina 

 ICA1385 ÉTICA E LEGISLAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 ICA1381 INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO 

 Curso DESIGN - MODA 

 Disciplina 

 ICA0066 MODELAGEM TRIDIMENSIONAL 



 APÊNDICE C 

 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES 

 Curso EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO-DIURNO) 

 Disciplina 

 IEF0215 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 
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APÊNDICE D 

RESULTADOS ACADÊMICOS DO GRUPO - COLEGA (GRUPOS 3, 4 E 5) 

Tabela 40 - Notas e Médias - Articuladores, Membros e Colegas + Art e Mem s/cel 

Código 

Disciplina 

 Articuladores   Membros   Colegas   Turma  

Nota Qtd Média Qtd Média Qtd Média Qtd 

AC0491 5,50 1 7,40 2 4,77 58 4,88 61 

AC0495 5,00 1 5,47 3 6,67 33 6,53 37 

AE0373 7,30 1 7,30 2 6,52 31 6,59 34 

AF0727 8,20 1 9,30 2 5,91 19 6,32 22 

AJ0054 6,80 1 7,40 2 6,18 47 6,24 50 

AK0011 5,30 1 5,77 3 6,58 25 6,44 29 

CB0582 5,00 1 7,40 5 6,38 78 6,43 84 

CB0587 * 
 

7,94 8 6,00 115 6,13 123 

CB0664 3,87 3 3,71 7 4,92 184 4,86 194 

CB0681 6,80 1 7,10 2 4,92 18 5,22 21 

CC0051 2,90 1 7,20 5 3,32 38 3,84 44 

CC0285 5,00 1 2,80 1 4,99 32 4,93 34 

CC0288 7,80 1 6,80 1 7,42 34 7,41 36 

CD0331 6,20 1 6,00 4 4,79 63 4,89 68 

CD0334 4,73 3 4,20 8 5,78 335 5,73 346 

CE0846 5,90 1 5,28 4 4,32 50 4,42 55 

CE0867 7,40 1 7,37 3 5,35 34 5,56 38 

CE0868 7,00 1 9,30 3 7,59 22 7,76 26 

CE0869 7,00 1 4,93 3 5,72 67 5,71 71 

CE0888 * 
 

5,70 18 4,89 106 5,00 124 

CF0675 5,60 2 5,76 9 4,69 29 4,98 40 

CG0536 6,30 1 9,90 2 6,62 25 6,85 28 

CJ0060 * 
 

9,28 9 7,93 34 8,23 43 

DD0103 7,80 1 6,72 5 6,51 61 6,55 67 

EH0287 9,30 1 8,05 2 6,12 127 6,19 130 

FIS0020 9,10 1 8,10 2 8,29 33 8,30 36 

FNA0024 7,50 1 8,47 3 6,33 16 6,73 20 

HB0003 7,00 1 8,95 2 6,96 65 7,02 68 

ICA0066 9,60 1 9,06 12 7,72 47 8,02 60 

ICA1381 7,80 1 8,37 3 7,21 25 7,35 29 

ICA1385 9,50 1 9,25 2 8,56 30 8,63 33 

IEF0215 7,30 1 8,00 3 6,42 54 6,53 58 

SC0139 8,50 1 7,70 4 6,99 23 7,15 28 

SI0250 7,80 1 7,88 4 6,39 14 6,78 19 

SQ0186 7,80 1 7,87 3 7,89 36 7,89 40 

TB0793 8,00 1 7,07 3 6,16 73 6,22 77 

TB0794 8,70 1 9,35 2 8,68 123 8,69 126 



 APÊNDICE D 

 

Código 

Disciplina 

Articuladores Membros Colegas Turma 

Nota Qtd Média Qtd Média Qtd Média Qtd 

TB0795 8,50 2 8,47 7 6,97 75 7,13 84 

TC0595 8,20 2 7,80 4 8,17 34 8,14 40 

TE0135 * 
 

5,17 7 5,96 54 5,86 61 

TE0154 8,00 1 8,88 5 6,71 102 6,83 108 

TF0314 5,70 1 6,05 2 6,98 61 6,93 64 

TF0320 8,40 1 7,85 2 6,95 61 7,00 64 

TF0352 7,80 3 8,63 15 8,33 64 8,37 82 

TF0353 8,00 1 7,05 2 5,55 53 5,64 56 

TG0064 9,30 1 9,50 2 7,83 28 7,99 31 

TH0170 10,00 1 8,23 4 5,72 5 7,15 10 

TH0173 3,95 2 2,60 5 4,46 90 4,35 97 

TH0230 7,90 1 7,75 2 6,57 164 6,59 167 

TJ0003 4,00 1 2,90 1 3,93 56 3,92 58 

Total Geral 6,86 56 7,12 214 6,21 3051 6,28 3321 

* Os articuladores sem nota são os que fizeram células de disciplinas que já haviam cursado. 

Fonte - Banco de Dados do PACCE 
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APÊNDICE E 

RESULTADOS ACADÊMICOS FINAIS POR UNIDADE ACADÊMICA 

Tabela 41 - Situação Final por Unidade Acadêmica 

U.A. Situação 
Células Classe 

Qtd % Qtd % 

CC 

Estudantes 22 217 

APROVADO              20  90,91%              162  74,65% 

REP. FALTA  0,00%                16  7,37% 

REPROVADO               2  9,09%                32  14,75% 

TRANCADO  0,00%                  7  3,23% 

CCA 

Estudantes             35                 368    

APROVADO              34  97,14%              252  68,48% 

REP. FALTA   0,00%                13  3,53% 

REPROVADO               1  2,86%                76  20,65% 

TRANCADO   0,00%                27  7,34% 

CH 

Estudantes               3                  66   

APROVADO               3  100,00%                47  71,21% 

REP. FALTA  0,00%                10  15,15% 

REPROVADO  0,00%                  3  4,55% 

TRANCADO  0,00%                  6  9,09% 

CT 

Estudantes           107              1.597    

APROVADO              83  77,57%            1.183  74,08% 

REP. FALTA               1  0,93%                48  3,01% 

REPROVADO              23  21,50%              327  20,48% 

TRANCADO   0,00%                39  2,44% 

FAMED 
Estudantes               3                  33   

APROVADO               3  100,00%                33  100,00% 

FEAAC 

Estudantes             13                 203    

APROVADO              13  100,00%              142  69,95% 

REP. FALTA   0,00%                10  4,93% 

REPROVADO   0,00%                30  14,78% 

TRANCADO   0,00%                21  10,34% 

FFOE 

Estudantes             29                136   

APROVADO              25  86,21%              107  78,68% 

REP. FALTA  0,00%                13  9,56% 

REPROVADO               4  13,79%                16  11,76% 

ICA 

Estudantes             20                 102    

APROVADO              20  100,00%                92  90,20% 

REP. FALTA   0,00%                  7  6,86% 

REPROVADO   0,00%                  2  1,96% 



 APÊNDICE E 

U.A. Situação 
Células Classe 

Qtd % Qtd % 

TRANCADO   0,00%                  1  0,98% 

IEFE 

Estudantes               4                  54   

APROVADO               4  100,00%                41  75,93% 

REP. FALTA  0,00%                  4  7,41% 

REPROVADO  0,00%                  4  7,41% 

TRANCADO   0,00%                  5  9,26% 

Fonte - Banco de Dados PACCE (disciplinas arti mem col notas/TD notas geral) 
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APÊNDICE F 

LISTA DE REFERÊNCIAS POR PAÍS. 

Tabela 42 - Lista de Artigos e Livros Encontrados no Google Acadêmico 

Agosto a outubro - 2017 

País e Título 

Alemanha - High-structure versus low-structure cooperative learning.pdf 

Alemanha - How Environmental Attitudes Interact with Cognitive Learning in a Science Lesson 

Module.pdf 

Alemanha - Learning, Culture and Social Interaction.pdf 

Argentina - Scrum como Herramienta Metodológica en el Entrenamiento Cooperativo de la 

Programación.pdf 

Argentina - TRADICIONES DE ENSEÑANZA, ENFOQUES DE aprendizaje y evaluacion - DOS 

PUNTOS DE VISTA, DOS MODOS DE ACTUACIÓN..pdf 

Brasil - APRENDIZAGEM COLABORATIVA - DESAFIOS DA UTILIZAÇÃO DA WEB 2_0.pdf 

Brasil - Aracaju - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SABERES DOCENTES.pdf 

Brasil - CIPÓ - Apostila Aprendizagem Cooperativa - Autor- Ednaldo.pdf 

Brasil - DESIGN DE INTERFACE DIGITAL PARA UM JOGO.pdf 

Brasil - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - AC.pdf 

Brasil - Paraná - Desafios da formação docente no contexto da inclusão digital - EIXO6_JULIANA-

BRANDÃO-MACHADO.pdf 

Brasil - Paraná - jogos cooperativo - mestrado R - D - GISELI SIKORA.pdf 

Brasil - tics - estudos sobre.pdf 

Brasil - UNESP - A APRENDIZAGEM COOPERATIVA (AC) COMO POSSIBILIDADE 

Metodologica.pdf 

Chile - Experiencias de innovación educativa.pdf 

China - A Prospective Study on the Application of MOOC in Teacher Professional Development in 

China.pdf 

China - A Study on the Correlations Between Chinese EFL Learners - AC.docx 

China - Action Research on Application of Cooperative Learning.pdf 

China - The Application of Cooperative Learning in Improving Rural Senior High Students.docx 

China - The effects of cooperative learning on students’ learning motivations.docx 

Colombia - Bogota - Aprendizaje cooperativo con un enfoque social - una propuesta pedagógica para la 

clase de inglés.pdf 

Colombia - Bogotá - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS - 

Liliana Cortés Reinel (Tesis).pdf 

Colombia - Cali - DISEÑO DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE DEL 

INGLÉS.pdf 

Colombia - Cali - implementación y evaluación de una propuesta para fomentar la comunicación 

oral.pdf 

Colombia - Developing Speaking Skills Through Speaking.pdf 

Colombia - El Trabajo Colaborativo como Estrategia de Aprendizaje.pdf 
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Agosto a outubro - 2017 

País e Título 

Colombia - INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE JUEGOS COOPERATIVOS EN LA 

DISMINUCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 2016.pdf 

Corea - A Research on Meaning of Conflict Experience in Cooperative Learning Activity of Pre-

service Early Childhood Teachers.pdf 

Corea - Educational Effects and Learners' Experiences during Collaborative Learning.pdf 

Equador - Determinar la capacidad innovadora de las universidades Ecuador.pdf 

Equador - El aprendizaje cooperativo en la preparación de una clase y el rendimiento de los 

estudiantes.pdf 

Equador - Tesis Lista Johanna - LA APLICACIÓN DEL JUEGO COOPERATIVO Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.pdf 

Espanha - Albacete - Contribuição de jogos cooperativos - univ castilla.pdf 

Espanha - Alicante - Los concursos de arquitectura como herramienta para el aprendizaje cooperativo y 

colaborativo en el grado de arquitectura.pdf 

Espanha - Aprendizaje cooperativo a través del personalismo de Mounier.pdf 

Espanha - Avila - DISEÑO DE JUEGOS SERIOS PARA REFORZAR CONOCIMIENTOS.pdf 

Espanha - Barcelona - APRENDIZAJE COOPERATIVO - QUÉ PERCEPCIÓN TIENEN LOS 

ALUMNOS DE SECUNDARIA.pdf 

Espanha - Barcelona - Propuesta-indicadores-evaluación-aprendizaje-cooperativo-en-contexto-virtual-

EDUTEC-2009.pdf 

Espanha - Barcelona - Proyectos globalizadores desde las - uso da AC.pdf 

Espanha - Barcelona - Tutoría entre iguales y comprensión lectora.pdf 

Espanha - Cartagena - Taller de toma de datos y análisis de características de las demoliciones tras el 

Sismo de Lorca.pdf 

Espanha - Catalunya - El aprendizaje cooperativo como metodología clave para dar respuesta a la 

diversidad del alumnado desde un enfoque inclusivo.pdf 

Espanha - Catalunya - el-aprendizaje-cooperativo-como-recurso-y-como-contenido.pdf 

Espanha - Catalunya - USOS DE LA EVALUACIÓN EN LOS DIFERENTES MOMENTOS DE 

UNIDADES DIDÁCTICAS COOPERATIVAS.pdf 

Espanha - Cooperative Learning Through Mounier’s Personalism in the European Higher Education 

Area (EHEA).pdf 

Espanha - El aprendizaje cooperativo desde una perspectiva ética.pdf 

Espanha - EL USO DE LA CANCIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO – AC 

HernandezCabezasLauraVictoria.pdf 

Espanha - Granada - INNOVACIÓN DOCENTE MEDIANTE APLICACIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS.pdf 

Espanha - Jaen - RENUEVA TU LÉXICO - Uso da AC no estudo de lexicos.pdf 

Espanha - la aplicación de técnicas dramáticas en la enseñanza de Inlés, Lengua Extranjera, como 

medio de aprendizaje cooperativo.pdf 

Espanha - La enseñanza-aprendizaje de la actitud de solidaridad en el aula.pdf 

Espanha - La Rioja - El aprendizaje cooperativo - propuesta de intervención para Educación 

Primaria.pdf 

Espanha - LaCoruna - Programación didáctica Primeros auxilios, un contenido incluido en la 

LOMCE.pdf 

Espanha - Madrid - Combinando aprendizaje cooperativo y redes sociales para enseñar habilidades 

laborales a estudiantes con discapacidad intelectual.pdf 
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Agosto a outubro - 2017 

País e Título 

Espanha - Madrid - El aprendizaje cooperativo em la ciencias sociales.pdf 

Espanha - Madrid - Proyecto aulas cooperativas multitarea.pdf 

Espanha - Madrid - Razones y riesgos de agrupar a los alumnos por niveles según su rendimiento 

académico, dentro del aula de Educación Primaria Bilingüe.pdf 

Espanha - MESEGUER GARCIA, RAUL - experiencia com a metodologia.pdf 

Espanha - Murcia - Perspectiva Historica Del Aprendizaje Cooperativo.pdf 

Espanha - Olviedo - Teachers' attitude and perception towards cooperative learning implementation - 

Influence of continuing training.pdf 

Espanha - Oviedo - Inteligencia emocional atraves da AC - univ olviedo.pdf 

Espanha - Posibilidades y limitaciones de generar cultura de centro desde las prácticas compartidas de 

aula.pdf 

Espanha - RELACIONES PEDAGOGICAS EN LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA 

EXTRANJERA.pdf 

Espanha - Santiago de Compostela - Cooperative Learning - Jigsaw na odonto - abstract.docx 

Espanha - Santiago de Compostela - LA ENSEÑANZA EN VALORES A TRAVÉS DEL CINE EN 

DERECHO PENAL.pdf 

Espanha - Santiago de Compostela - Posibilidades y limitaciones del aprendizaje cooperativo en el 

EEES - análisis de una experiencia en el aula de inglés.pdf 

Espanha - Seville - Teaching to training teachers through cooperative learning.pdf 

Espanha - Valencia - EL ESTUDIO GEOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA.pdf 

Espanha - Valencia - Formação em aprendizagem cooperativa.pdf 

Espanha - Valladolid - Estrategias y pautas de intervención en alumnado con TDAH en el aula de 

lengua extranjera - el aprendizaje cooperativo.pdf 

Espanha - Valladolid - HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS BASADAS EN EL.pdf 

Espanha - Valladolid - La escuela inclusiva - la escuela de todos y para todos. Una propuesta de 

intervención didáctica en el aula..pdf 

Espanha - Valladolid - LA INCLUSIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EL APRENDIZAJE 

DE TODOS LOS ALUMNOS.pdf 

Espanha - Valladolid - LAS ARTES DE LA REPRESENTACIÓN EN EL.pdf 

Espanha - Valladolid - TRABAJO POR PROYECTOS - EL HUERTO.pdf 

Espanha - Zaragosa - Eficiencia del plan de marketing como técnica de aprendizaje cooperativo.pdf 

Grécia - Atenas - Defining Teacher Effectiveness in Secondary Education - The Perceptions of Greek 

Students.pdf 

Holanda - The Effect of In-Class Formality during a Peer-Teaching Activity on Student’s Satisfaction, 

Perceived Participation and Learning Gain.pdf 

Hungria - The implementation of cooperative methods in higher education.pdf 

India - Effect of Cooperative Learning on Social Acceptability Among Peers.pdf 

India - Enhancing Social and Communication Skills.pdf 

India - New Approach for Advanced Cooperative Learning.pdf 

Indonésia - aplicação da AC II.pdf 

Indonésia - aplicação da AC.pdf 

Indonésia - Aumento da motivação após AC.pdf 

Indonésia - comparação entre leitura cooperativa e aprendizagem baseada em problemas.pdf 

Indonésia - COOPERATIVE LEARNING JIGSAW.pdf 
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Agosto a outubro - 2017 

País e Título 

Indonésia - EFEKTIVITAS COOPERATIVE LEARNING TIPE TEAM GAMES.pdf 

Indonésia - EFICÁCIA MODELO TIPO DE EQUIPA DE APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

Assistida.pdf 

Indonésia - EVIN MURDYA PUSPITANINGTIAS BAB II.pdf 

Indonésia - JIGSAW - abstract.docx 

Indonésia - Listiana_JBSE_Vol.15_No.3_EMPOWERING STUDENTS using Learning 

Cooperative.pdf 

Indonésia - PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEAMS GAMES .pdf 

Indonesia - THE COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING 

MODEL.pdf 

Indonésia - Uso da AC em matemática.pdf 

Inglaterra - Investigating the Effectiveness of Group Work in Math.pdf 

Iran - A Eficácia da Aprendizagem Cooperativa no Ensino de Inglês para Fins Específicos.pdf 

Iran - Investigating the Effect of Cooperative Learning and Competitive.pdf 

Italia - A Cooperative Learning Classroom - Intervention for Increasing Peer's Acceptance o Children 

with ADHD.pdf 

italia - Convertirse en grupo de trabajo - Un modelo de didáctica universitaria.pdf 

Italia - Roma - Strength Is in Numbers.PDF 

Japão - The Relationship between Beliefs in Cooperation.pdf 

Kenia - The Influence of Extensive Reading Programs on Learners.pdf 

Lituania - THE EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP COMPETENCY 

APPLYING THE MODEL OF STUDENT MINI-COMPANY.pdf 

Malasia - THE USE OF COOPERATIVE LEARNING STAD -Dwi Ariyani - Thesis.pdf 

México - Alternativas de enseñanza - aprendizaje para una segunda.pdf 

México - Desarrollo y aplicación de una estrategia didáctica.pdf 

Mexico - Estrategias De Aprendizaje En Los Nuevos Escenarios Educativos, De La Sociedad De La 

Informacion.pdf 

México - La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.pdf 

México - Monterrey - Internet como Herramienta para Potenciar el Aprendizaje y los.pdf 

México - Opiniones de estudiantes universitarios acerca de la utilización de mapas mentales en 

dinámicas de aprendizaje cooperativo.pdf 

Nicaragua - aprendizaje cooperativo - moodle.pdf 

Nicaragua - Aprendizaje-cooperativo-Márquez-L.M.-1999.pdf 

Nova Zelandia - implementing cooperativa learnin - a consideration of barriers and enablers.pdf 

Peru - Habilidades sociales y rendimiento Académico.pdf 

Peru - La Diversidad y El Aprendizaje Cooperativo Bertha Martinez Ocaña.pdf 

Peru - Los estilos de aprendizaje y su relación con el trabajo cooperativo.pdf 

Portugal - A importância do Feedback na aprendizagem das Ciências Naturais e da Biologia e da 

Geologia.pdf 

Portugal - 

A_Aprendizagem_Cooperativa_na_melhoria_do_autoconceito_de_alunos_com_e_sem_NEE.pdf 

Portugal - Aprendizagem Cooperativa - livro.pdf 

Portugal - Braganca - A aprendizagem cooperativa como estrategia.pdf 

Portugal - Bragança - Aprendizagem cooperativa em contexto de sala de aula.pdf 
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Agosto a outubro - 2017 

País e Título 

Portugal - ENSINO DE ESTRATÉGIAS PARA A COMPOSIÇÃO ESCRITA DO TEXTO 

ARGUMENTATIVO.pdf 

Portugal - jogos pedagógicos.pdf 

Portugal - Minho - Formação, observação e práticas refletidas Iniversidade do Minho - AC.pdf 

Portugal - Participação cooperação colaboração 978-3836-1-PB.pdf 

Portugal - TIC E APRENDIZAGEM COOPERATIVA.pdf 

Republica Tcheca - The Re-conceptualization of Cooperative Learning in an Inquiry-oriented 

Teaching.pdf 

Romenia - STUDENTS’ DEGREE OF SATISFACTION TOWARDS.pdf 

Russia - Cooperative Learning Approach to Delivering Professional Modules to Bachelor and.pdf 

Singapura - ADVANCING LEARNER AUTONOMY IN TEFL VIA COLLABORATIVE 

LEARNING.pdf 

Singapura - Using Positive Education.pdf 

Suiça - Jean Piaget - A educação da liberdade.docx 

Tailandia - Steps of Cooperative Learning on Social Networking by Integrating Instructional Design 

based on Constructivist Approach.pdf 

Taiwan - 30 Years of conceptual change - AC citada.pdf 

Trinidad and Tobago - construtivism - linking theory with practice.pdf 

Turkia - The Effect of Cross-curricular Instruction on Reading Comprehension.pdf 

Uruguai - Tutorías entre Pares - Una experiencia relevante.pdf 

USA - AC volta às escolas.pdf 

USA - Adapting Experiential Learning to Develop Problem-Solving Skills in Deaf J_Deaf Stud_Deaf 

Educ.-2016-Marshall-deafed-enw050.pdf 

USA - Cooperative Learning - Richard M Felder.pdf 

USA - Cooperative Learning - sucess for all - slavin.pdf 

USA - Cooperative Learning in Schools.pdf 

USA - Examining Interactive and Metacognitive Processes in Student Learning.pdf 

USA - JJ - An Overview Of Cooperative Learning.docx 

USA - JJ - Cooperative Learning Methods - A Meta-Analysis.pdf 

USA - JJ - Effect of task and goal interdependence on achievement Johnson.pdf 

USA - JJ - El aprendizaje cooperativo en el aula.pdf 

USA - JJ - Learning Together And Alone - An Overview.docx 

USA - JJ - Learning Together And Alone - An Overview-eideiahermany.docx 

USA - JJ - Make Coopertive Learning work_1999.pdf 

USA - JJ - Newsletter_2008_Volume_23 Prevenção de bullying.docx 

USA - JJ - Newsletter_2009_Volume_24 Educação pública.docx 

USA - JJ - Newsletter_2010_Volume_25 Motivando estudantes.docx 

USA - JJ - Newsletter_2012_Volume_26 Cooperação e criatividade.docx 

USA - JJ - Newsletter_2013_Volume_27 Grupos de Discussão.docx 

USA - JJ - Newsletter_2014_Volume_28 Habilidades Sociais.docx 

USA - JJ - Newsletter_2015_Volume_29 Peace Education.docx 

USA - JJ - Newsletter_2016_Volume_30 Necessidade de processamento em grupo.docx 

USA - JJ - Newsletter_2016_Volume_30 Processamento de Grupo.pdf 

USA - JJ - Newsletter_2017_Volume_31_Cooperative Learning And Social-Emotional Learning.docx 
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Agosto a outubro - 2017 

País e Título 

USA - JJ - Newsletter_Need For Group Processing - tradução.docx 

USA - JJ - Newsletter_Need For Group Processing.docx 

USA - JJ - Peacemakers-Integrative-Negotiations-03.pdf 

USA - JJ - Social Interdependence Theory.pdf 

USA - JJ Controversy Political Discourse.pdf 

USA - JJ Field Testing Integrative Negotiations.pdf 

USA - Johnson-Evaluacion-Aprendizaje-Cooperativo.pdf 

USA - Learning goal orientation buffers the effects of-negative normative feedback on test self efficacy 

and reattempt interest_2016_Learning-and-Individual.pdf 

USA - Peer Evaluation of Team Member Effectiveness as a Formative Educa - avaliação formativa.pdf 

USA - Positive Interdependence -, Individual Accountability - Promotive Interaction.pdf 

USA - Slavin - Cooperative Learning.pdf 

USA - Slavin - sintese em pesquisa em AC el_199102.pdf 

USA - Using Cooperative Learning to Increase Achievement of Urban Learners in Math and Reading 

through Strong Interpersonal Relationships.pdf 

Venezuela - Caracas - Aprendizaje cooperativo en la Enseñanza de Termodinámica.pdf 

Fonte - Alerta do Google Acadêmico 
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APÊNDICE G 

TÉCNICAS DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

Resumo extraído do livro – Aprendizaje Cooperativo escrito por Paloma Gavilán e 

Ramón Alario (2015). Elaborado por Sabrina Rodrigues Lopes – bolsista do PACCE 

 

Learning Together 

É o método que mais perto se encontra da cooperação pura; seus autores colocam 

especial ênfase no aprendizado de certas habilidades sociais, sem as quais não se pode assegurar 

o bom funcionamento do método. 

Criado por – David e Roger Johnson. 

1. Selecionar um conteúdo não excessivamente complexo; 

2. Decidir sobre o tamanho do grupo de acordo com a tarefa proposta; 

3. Priorizar grupos heterogêneos; 

4. Organizar a sala para permitir circulação entre os grupos; 

5. Decidir sobre materiais a serem usados; 

6. Apresentar o trabalho e os objetivos acadêmicos e sociais; 

7. Após exposição inicial, os grupos trabalham e o professor acompanha dirimindo as 

dúvidas; 

8. Avaliação. Prova individual sendo a média do grupo, a nota para cada componente. 

9. Processamento de grupo. Autoanálise, análise das atividades e dos processos usados. 

 

Jigsaw 

Caracteriza-se por uma forte interdependência entre os membros de uma equipe, para 

que se conclua uma tarefa de grupo. 

Criado por – Aroson (1978). 
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1. Criar grupos heterogêneos (sexo e habilidades), entre três a seis participantes. Os 

grupos trabalham o mesmo tema. 

2. Cada membro deve estudar sua parte para ensinar aos outros. 

3. Os membros se juntam com membros dos outros que estudaram o mesmo tema – são 

os especialistas. Concordâncias e discordâncias sobre o tema são compartilhadas. 

4. Retornam aos grupos de referência para repassar o que foi aprendido para ensinarem 

aos outros membros. 

5. A avaliação é feita individualmente, através de testes de todo o conteúdo. Embora o 

escore seja individual e nenhuma avaliação seja dada ao grupo – não há recompensa 

interdependente - este fato é compensado com a estrutura de extrema interdependência da 

tarefa. 

 

Investigação de Grupo 

O método baseia-se no fato de os alunos formarem os grupos cooperativos orientados 

por seus próprios interesses sobre o tema proposto, distribuindo o trabalho. 

Criadores – Shlomo Sharan e colegas (Método Sharan e Hertz-Lazarowitz, 1980). 

1. Cada grupo planeja como desenvolver a parte do trabalho que escolheu, dividindo-a 

entre seus membros. 

2. Concluída a pesquisa individual, o resultado é apresentado ao grupo através de um 

relatório; 

3. Ele omite a recompensa externa com base na suficiência da motivação interna e no 

envolvimento dos alunos em sua aprendizagem, que é apresentada como um desafio intelectual 

atraente e motivador.  

4. O relatório e sua exposição ao restante da classe são avaliados. 

5. O esquema de aplicação para a sala de aula é o seguinte: 

• Divisão da tarefa (realizada de acordo com a preferência do tema de cada grupo); 

• Planejamento de trabalho (definição de objetivos e funções nos grupos); 

• Realização da investigação (análise da informação necessária); 
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• Relatório da investigação (será avaliado com base nas informações que ele contém 

e no grau de preparação, análise e síntese realizada); 

• Apresentação do relatório (exposição clara e divertida para alcançar o interesse dos 

outros alunos); 

• Pontuação (realizada mediante a avaliação do professor de toda a atividade realizada 

pelo grupo). 

6. O intuito do método é proporcionar situações onde à organização, autonomia, 

planejamento e coordenação de atividades, debate, análise e crítica sejam desenvolvidas. 

 

Co-op cooperativo 

Surgiu para abranger o ambiente universitário e envolver os alunos nesse nível. Baseia-

se mais no interesse dos alunos em aprender e compartilhar seus conhecimentos com seus 

colegas do que em recompensas extrínsecas. 

Criador – Kagan (1985) 

1. Especialmente indicado para tarefas complexas, enfatiza a motivação intrínseca para 

priorizar a satisfação que os alunos sentem ao descobrir e assimilar o novo assunto. 

2. As etapas para sua correta aplicação são: 

• Discussão dos alunos na aula; 

• Formação dos grupos (importante reforçar o sentimento de grupo para gerar 

confiança e empatia); 

• Seleção e distribuição do tópico (necessário que todas as contribuições sejam 

percebidas e únicas para estabelecer a interdependência) 

• Preparação e apresentação de cada subtema. 

• Apresentações da equipe.  

• Avaliação (as avaliações ocorrem tanto em escala individual quanto em grupo). 

1. O método confere uma grande autonomia aos alunos. Nela, tanto o aprendizado 

quanto a cooperação são os objetivos que devem ser alcançados. A cooperação 

aparece, e, não como um meio, mas como um fim em si mesmo. 
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Student Team Learning 

Sob o nome de Student Team Learning, estão incluídos diferentes métodos de 

aprendizagem que são Team-Games-Tournament (TGT), Divisões de Equipes de Estudantes 

(STAD), Jigsaw Il e Individualização Assistida por Equipe (TAI). 

Criadores - De Vries, Edwards e Slavin 1974. 

 

Team-Games-Tournament (TGT)  

Este método de trabalho é uma combinação de trabalho em grupo cooperativo (Equipes), 

jogos instrucionais (Jogos) e competição entre grupos (Torneio). 

1. O método é compreendido em duas situações, uma cooperativa e outra competitiva. 

Visa encontrar uma maneira de resolver problemas de diversos tipos onde as dificuldades 

encontradas pelos estudantes sejam sanadas por meio do estabelecimento das devidas trocas 

sociais, levando em conta a excessiva heterogeneidade de níveis e as lacunas cognitivas dos 

estudantes. 

2. Inicialmente, o professor dirige-se diretamente a toda a turma para dar as explicações 

relevantes da lição. Em seguida, grupos cooperativos heterogêneos são formados, em termos 

de nível de habilidade, de cinco ou seis pessoas. 

3. A seguir, são apresentados os jogos acadêmicos com os quais se tenta melhorar a 

atitude dos alunos frente à tarefa, que é quando eles se inter-relacionam e melhoram as 

habilidades sociais. Nos jogos, os participantes representam suas equipes na competição. 

4. O objetivo das competições é reforçar a motivação e a coesão de cada grupo. A cada 

semana os grupos são modificados para garantir a inter-relação e participação de todas as 

pessoas da classe. 

5. As marcas do método são: 

• Equipes; 

• Torneios. 

• Jogos.  

• Sistema de pontuação. 
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Divisões de Realização de Equipes de Estudantes (STAD) 

O TGT foi considerado complexo para trazer a sala de aula e algumas modificações 

foram introduzidas de modo a simplificá-la para facilitar a sua aplicação; 

1. Slavin mudou competições intergrupais e jogos por um teste semanal que passa 

individualmente para cada uma das pessoas da classe; 

2. O professor compara a nota obtida por cada aluno naquele exame com a obtida na 

anterior; Se for igual ou maior, você recebe pontos extras que você contribui para o seu grupo; 

3. A nota de cada equipe é a soma das pontuações obtidas pelos seus componentes. 

4. As modificações que são introduzidas referem-se a: 

• Divisão de desempenho (alunos são divididos em diferentes divisões de acordo com 

o seu desempenho); 

• Sistema de pontuação (os alunos são examinados individualmente da tarefa e a 

pontuação que cada um recebe pelo seu desempenho, essas pontuações são somadas 

formando a pontuação do grupo cooperativo); 

5. O sistema de pontuação foi minuciosamente estudado por Slavin, descobrindo que 

era extremamente vantajoso avaliar cada aluno de acordo com sua habilidade e esforço. 

 

Jigsaw II 

Nesse método tentaram recolher as vantagens do Jigsaw e superar as dificuldades, por 

um lado, do desenvolvimento de um material específico fazendo uso do material escolar usual; 

por outro, a falta de recompensa interdependente, dando uma avaliação do grupo; 

1. Propõe um sistema de pontuação em grupo semelhante ao método STAD; 

2. As características do método são: 

• Formação de grupos heterogêneos, como no Jigsaw inicial, de cinco ou seis 

membros, que recebem o total da unidade que deve ser aprendida por todos eles; 

• Formação de grupos de especialistas; 

• Avaliação individual de toda a unidade de aprendizagem, dando um sistema de 

pontuação igual ao explicado no STAD. 
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3. Jigsaw II em comparação com o original é caracterizado por sua facilidade para ser 

levado à sala de aula, fazendo uso de materiais escolares. 

 

Personalização assistida por equipe (TAI) 

Este método tem o propósito de ser usado no ensino de matemática quando o grupo é 

muito heterogêneo. Ele combina o aprendizado em equipe com instruções individualizadas; 

1. Os alunos passam por um teste inicial para determinar seu nível em matemática e, em 

seguida, formam grupos heterogêneos de quatro ou cinco pessoas.  

2. Cada pessoa tem que completar a tarefa que corresponde ao seu nível, trabalhando 

individualmente, embora possam ajudar uns aos outros e esclarecer dúvidas. 

3. As pontuações de cada equipe são computadas semanalmente e seus membros 

recebem a nota de acordo com seu trabalho individual sozinho. A colaboração é reduzida ao 

mínimo. 

4. As notas que definem esse método são: 

• Equipes (cada membro faz as folhas de atividades que lhe foram dadas de modo que 

eles vão gradualmente de uma dificuldade para outra); 

• Cooperação (concluída a tarefa, pares de alunos são formados e eles trocam as folhas 

de resposta, cada um revê a ficha do outro e o teste é aprovado se 80% ou mais de 

todo o trabalho esperado for excedido); 

• Pontuação (nota que cada aluno obtém é contribuída para a pontuação de sua 

equipe). 

5. Esse método tem um forte componente de trabalho individual, em que o ritmo de 

aprendizado de cada aluno é respeitado, a ponto de cada membro passar no exame no momento 

em que estiver pronto para isso. 

 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

É particularmente adequado nos graus mais elevados de ensino básico. Procura 

assegurar uma aprendizagem cooperativa na área da leitura, escrita e os mecanismos que 

intervêm na língua. 
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Criadores – Stevens, Madden, Slavin e Farnish (1987). 

As características do método são: 

• Formação e trabalho dos grupos. A turma é dividida em dois grupos de leitura: um 

deles concentra-se na codificação de mensagens e o outro na decodificação; 

• Dentro de cada grupo, cada aluno é designado para outro par com quem eles 

realizam as atividades de leitura que correspondem ao seu grupo. 

• Sistema de pontuação. Cada dois pares do mesmo grupo recebem uma pontuação 

quando completaram a tarefa corretamente. 

 

Peer Tutoring 

O método consiste na formação de pares assimétricos: uma das pessoas assume o papel 

de tutoria e a outra de tutela. 

Criado – Durán (2004). 

1. Ambos têm um objetivo comum: ensinar e aprender conteúdo com base em sua 

interação.  

2. Os pares podem ser formados por alunos do mesmo curso (tutoria da mesma idade) 

ou por alunos de diferentes cursos (tutoria entre idades). 

3. As características do método são: 

• Determinação dos alunos que desempenharão o papel de tutores e responsáveis. 

• A formação inicial dos tutores e tutelados, para que todos saibam o que é o método, 

quais são suas vantagens, como desempenhar o seu papel e como irá se desenvolver 

cada sessão. 

• Desenho detalhado das sessões: conteúdo, estrutura, organização, atividades e 

avaliação, para que em todos os momentos os alunos saibam o que devem fazer. 

• Fase de experimentação. Os pares precisam de um tempo de experimentação para 

assimilar o método de trabalho. Professor tem papel de orientador. 

• Sessões de trabalho. Os pares já trabalham autonomamente e o professor assume seu 

papel de observador, atendendo individualmente aos pares que precisam dele. 
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• Revisão e avaliação conjunta, para que, periodicamente, os pares parem para rever 

sua operação com a ajuda de um guia ou questionário que serão concluídos em 

conjunto. 

4. Pesquisa sobre tutoria de pares mostra como o desempenho acadêmico de ambos 

melhora; não apenas o aluno instruído aprende, mas também o tutor; também melhora o 

desenvolvimento de habilidades sociais, o senso de responsabilidade dos envolvidos, sua 

autoestima e satisfação pessoal. 

 


