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RESUMO 

 

A presente pesquisa traz como objetivo geral avaliar como as estratégias teórico-

metodológicas da aprendizagem cooperativa se estruturam para contribuir com a 

melhoria da aprendizagem dos alunos da segunda série do Ensino Médio de uma 

escola estadual de educação profissional do Ceará. Para tanto, fez-se necessário 

compreender como as estratégias teórico-metodológicas da proposta se organizam 

em sala de aula, para possibilitar a constituição dos elementos cruciais à 

consolidação dos princípios cooperativos: a interdependência positiva, a interação 

promotora, a responsabilidade individual, as habilidades sociais e o processamento 

grupal. Na fundamentação teórica, inicialmente se procurou delinear a avaliação da 

aprendizagem escolar em seu contexto mais amplo, de modo a situá-la no âmbito 

histórico da educação brasileira, e, com isso, compreendê-la como prática ideológica 

da pedagogia tradicional. Ato contínuo, buscou-se alicerçar a possibilidade de 

avanço dos processos avaliativos, por intermédio do conhecimento acerca da 

concepção construtivista da aprendizagem, lançando luz à avaliação formativa, com 

função reguladora da aprendizagem.  Logo a seguir são apresentados os 

fundamentos teóricos-metodológicos da aprendizagem cooperativa e do Programa 

de Estímulo à Cooperação na Escola (PRECE), que embasam a experiencia 

cooperativa na escola investigada. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo de 

caso, posto que investiga um único grupo, no local onde o fenômeno acontece, 

impulsionado pela interação social entre os sujeitos; quanto à abordagem de 

pesquisa, configura-se como essencialmente qualitativa, pois visa a aproximar a 

teoria de sua prática pedagógica, à luz dos fatores contextuais que a determinam; 

mas, também, com características quantitativas, considerando-se a necessidade de 

coletar dados mesuráveis para a pesquisa. No que diz respeito aos procedimentos 

técnicos de coleta de dados, efetuou-se análise documental, na qual foram 

verificados os documentos de gestão da escola e os instrumentais teórico-

metodológicos da aprendizagem cooperativa, posto que organizam e subsidiam o 

trabalho pedagógico da escola;  foram utilizadas avaliações de feição diagnóstica, 

formativa e somativa, para a sondagem da evolução da aprendizagem dos alunos ao 

longo do ano letivo; também foram aplicados questionários fechados, para a 

sondagem inicial do perfil de professores e alunos, bem como para a triagem da 

amostra qualitativa; além disso, foram empreendidas entrevistas semiestruturadas 



com professores e alunos, com vistas a compreender suas crenças e valores, 

revelando as circunstâncias dos comportamentos, sob a ótica da aprendizagem 

cooperativa; e, por fim, realizou-se observação participante nas salas de aula dos 

professores depoentes nas entrevistas, para apreender como o fenômeno ocorre 

efetivamente nas condições da prática cotidiana. Quanto à estratégia para análise 

de dados, utilizou-se a análise de conteúdo, com suporte do programa WebQDA, 

que organizou o acervo textual a partir de categorias e unidades de registro. 

Verificou-se, ao final da pesquisa, que a implementação da proposta da 

aprendizagem cooperativa alicerçada pelo protagonismo estudantil e mediada por 

situações de interações sociais mobilizadoras, possibilita um melhor 

desenvolvimento da aprendizagem, tendo em vista que promove uma intensa 

interdependência positiva e ajuda mútua entre os alunos no processo de 

aprendizagem, ocasionando a edificação da autonomia intelectual e, assim, a 

construção de competências cognitivas e socioemocionais. 

 
Palavras-chave: Aprendizagem cooperativa. Avaliação do ensino e aprendizagem. 

Interação social. 

  



ABSTRACT 

 

This research aims to evaluate how the theoretical-methodological strategies of 

cooperative learning are structured to contribute to the improvement of the learning 

of students of the second grade of high school in a state school of professional 

education of Ceará. Therefore, it was necessary to understand how the theoretical-

methodological strategies of the proposal are structured in the classroom, to enable 

the constitution of the crucial elements to the consolidation of cooperative principles 

such as: positive interdependence, promoter interaction, individual responsibility, 

social skills and group processing. In the theoretical foundation, initially it was tried to 

delineate the evaluation of the school learning in its broader context, in order to place 

it in the historical ambit of the Brazilian education, and, with that, to understand it as 

a ideological practice of the traditional pedagogy. Then, we sought to base the 

possibility of advancing the evaluation processes, through knowledge about the 

constructivist conception of learning, shedding light to the formative assessment, with 

the regulatory function of learning. Following are presented the theoretical and 

methodological foundations of cooperative learning and the Program for Encouraging 

Cooperation in School (PRECE), which underlie the cooperative experience in the 

investigated school. As for the methodology, it is a case study, since it investigates a 

single group, where the phenomenon happens, driven by the social interaction 

between the subjects; as for the research approach, it is essentially qualitative, since 

it aims to bring theory closer to its pedagogical practice, in the light of the contextual 

factors that determine it; but also with quantitative characteristics, considering the 

need to collect measurable data for research. Regarding the technical procedures for 

data collection, a documental analysis was performed, in which the school 

management documents and the theoretical-methodological instruments of 

cooperative learning were verified, since they organize and subsidize the 

pedagogical work of the school; assessments of diagnostic, formative and summative 

features were used to survey the evolution of students' learning throughout the 

school year; closed questionnaires were also applied for the initial survey of the 

profile of teachers and students, as well as for the screening of the qualitative 

sample; in addition, semi-structured interviews were conducted with teachers and 

students, with a view to understanding their beliefs and values, revealing the 

circumstances of behavior from the perspective of cooperative learning; and, finally, 



participant observation was made in the interviewed teachers' classroom in the 

interviews, to learn how the phenomenon occurs effectively in the conditions of daily 

practice. Regarding the strategy for data analysis, we used content analysis, 

supported by the WebQDA program, which organized the textual collection from 

categories and record units. It was found, at the end of the research, that the 

implementation of the cooperative learning proposal based on student protagonism 

and mediated by situations of mobilizing social interactions, enables a better 

development of learning, as it promotes intense positive interdependence and mutual 

help between the students in the learning process, causing the building of intellectual 

autonomy and, thus, the construction of cognitive and socio-emotional skills. 

 

Keywords: Cooperative Learning. Teaching and learning assessment. Social 

interaction. 

 
 

 
  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Tabela 1 – Médias de Desempenho dos alunos no Ensino Médio da rede 

estadual de ensino do Ceará, em Língua portuguesa e Matemática - SPAECE 

2016/2018 ............................................................................................................ 

 

 

19 

Figura 1 – Células cooperativas com três alunos ................................................ 95 

Figura 2 – Interação dos estudantes dentro das células cooperativas e com o 

professor ............................................................................................................. 

 

96 

Figura 3 – Interação dos estudantes dentro entre as células cooperativas 97 

Fórmula 1 – Sistemática de Avaliação (resumo).................................................. 142 

Figura 4 – Mapa conceitual - Primeiro Reinado ................................................... 173 

Figura 5 – Questionário socioemocional da EEEP Giselda Teixeira.................... 175 

 



LISTA DE QUADROS 
 

 
Quadro 1 – Eixos tecnológicos da educação profissional .................................... 49 

Quadro 2 – Matriz de competências socioemocionais ......................................... 50 

Quadro 3 – Síntese dos autores e os princípios/elementos da aprendizagem 

cooperativa ........................................................................................................... 

 

60 

Quadro 4 – Exemplo de aula com integração dos três tipos de aprendizagem 

cooperativa ........................................................................................................... 

 

71 

Quadro 5 – Síntese da aprendizagem cooperativa .............................................. 77 

Quadro 6 – Objetivos específicos e instrumentos de coleta de dados 

correspondentes .................................................................................................. 

 

118 

Quadro 7 – Agrupamento entre objetivos específicos e categorias de pesquisa  129 

Quadro 8 – Categorias e unidades de registro .................................................... 130 

Quadro 9 – Integração entre os elementos da aprendizagem cooperativa e 

competências socioemocionais ........................................................................... 

 

141 

Quadro 10 – Composição da nota N3 .................................................................. 141 

Quadro 11 – Perfil dos professores participantes da pesquisa ............................ 146 

Quadro 12 – Perfil dos alunos participantes da pesquisa .................................... 154 

Quadro 13 – Datas de realização das avaliações diagnóstica e somativa .......... 164 

Quadro 14 – Avaliação individual ......................................................................... 174 

Quadro 15 – Resumo das categorias codificadas pela análise qualitativa do 

webQDA ............................................................................................................... 

 

201 

Quadro 16 – Relação dos objetivos específicos, categorias e unidades de 

registro ................................................................................................................. 

 

202 

 



LISTA DE GRÁFICOS 
 
 
Gráfico 1 – Gráfico 1 – O professor como principal sujeito do processo de 

ensino e de aprendizagem .................................................................................... 

 

147 

Gráfico 2 – A aprendizagem escolar acontece através da relação entre o 

desempenho individual do aluno e suas interações sociais ................................. 

 

148 

Gráfico 3 – As concepções de educação do professor comungam com a 

aprendizagem cooperativa .................................................................................... 

 

149 

Gráfico 4 – A proposta de aprendizagem cooperativa contribui para a 

construção da autonomia intelectual, por intermédio da interação e cooperação  

 

149 

Gráfico 5 – As técnicas e instrumentais pedagógicos da aprendizagem 

cooperativa são adequados à aprendizagem dos alunos ..................................... 

 

150 

Gráfico 6 – A avaliação da aprendizagem escolar na proposta da aprendizagem 

cooperativa ocorre de forma contínua e sistemática e busca corrigir deficiências 

educativas ............................................................................................................. 

 

 

151 

Gráfico 7 – A proposta da aprendizagem cooperativa colabora para uma relação 

mais democrática e solidária ................................................................................. 

 

151 

Gráfico 8 – Domínio do professor em trabalhar com a aprendizagem 

cooperativa ............................................................................................................ 

 

152 

Gráfico 9 – O professor se sente seguro para consolidar a proposta da 

aprendizagem cooperativa como forma definitiva de trabalho em sala de aula..... 

 

153 

Gráfico 10 – A Percepção dos alunos sobre dificuldades oriundas do Ensino 

Fundamental, em Português e Matemática. .......................................................... 

 

155 

Gráfico 11 – As aulas na aprendizagem cooperativa são mais motivadoras que 

as experiências escolares anteriores. ................................................................... 

 

155 

Gráfico 12 – A cooperação entre os alunos na proposta de aprendizagem 

cooperativa contribui para que você se sinta capaz de estudar e aprender.......... 

 

156 

Gráfico 13 – As técnicas e instrumentais da aprendizagem cooperativa como 

facilitadores da aprendizagem................................................................................ 

 

156 

Gráfico 14 – A compreensão e segurança em realizar as atividades na 

metodologia da aprendizagem cooperativa............................................................ 

 

157 

Gráfico 15 – A aprendizagem cooperativa facilita a aprendizagem de todas as 

disciplinas............................................................................................................... 

 

158 



Gráfico 16 – A avaliação na proposta da aprendizagem cooperativa consegue 

apreender melhor as suas facilidades e dificuldades educativas. ......................... 

 

159 

Gráfico 17 – A avaliação na proposta da aprendizagem cooperativa é mais justa 

e democrática. ....................................................................................................... 

 

160 

Gráfico 18 – A aprendizagem cooperativa contribui para estabelecer uma 

relação parceira e solidária entre comunidade escolar. ........................................ 

 

161 

Gráfico 19 – Sobre a aprendizagem cooperativa se estabelecer como forma 

definitiva de trabalho em sala de aula.................................................................... 

 

161 

Gráfico 20 – Participação dos alunos da 2ª série nas avaliações 2018.1, 2018.2 

e 2018.3 ................................................................................................................. 

 

165 

Gráfico 21 – Resultados de Língua Portuguesa nas três avaliações por grau de 

dificuldade .............................................................................................................. 

 

166 

Gráfico 22 – Resultados de Matemática nas três avaliações por grau de 

dificuldade .............................................................................................................. 

 

167 

Gráfico 23 – Resultados Gerais das avaliações 2018.1, 2018.2 e 2018.3 ............ 168 

 
  



LISTA DE FLUXOGRAMAS 

 

Fluxograma 1 – Ciclo da ETMFA ......................................................................... 94 

Fluxograma 2 – Tipos de interação em células cooperativas............................... 96 

Fluxograma 3 – Metodologia de pesquisa ........................................................... 109 

Fluxograma 4 – Sujeitos da pesquisa .................................................................. 117 

 

  



SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO ............................................................................................... 18 

2  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR ........................................... 25 

2.1  Contexto histórico da avaliação ................................................................. 25 

2.2  Avaliação no Brasil – herança da pedagogia tradicional ......................... 28 

2.3  Avaliação e as concepções construtivistas da aprendizagem................. 32 

2.4  Avaliação na perspectiva formativa ........................................................... 39 

3  CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CEARÁ ......... 44 

3.1  A educação profissional técnica em nível médio ..................................... 44 

3.2  Matriz curricular da escola profissional .................................................... 48 

4  APRENDIZAGEM COOPERATIVA ............................................................... 54 

4.1  Caracterização da aprendizagem cooperativa .......................................... 55 

4.1.1 Interdependência positiva ........................................................................... 61 

4.1.2  Responsabilidade individual e grupal ........................................................ 63 

4.1.3  Interação promotora .................................................................................... 65 

4.1.4  Habilidades sociais ...................................................................................... 66 

4.1.5  Processamento grupal ................................................................................ 67 

4.2  Aprendizagem cooperativa formal, informal e de base ............................ 69 

4.2.1  Integração da aprendizagem cooperativa formal, informal e de base .... 71 

4.3  Aprendizagem competitiva e individualista no âmbito da cooperação .. 73 

4.3.1  Aprendizagem competitiva dentro da aprendizagem cooperativa .......... 73 

4.3.2  Aprendizagem individualista dentro da aprendizagem cooperativa ....... 74 

4.3.3  Aprendizagem cooperativa, competitiva e individualista integradas ..... 76 

4.4  Avaliação na perspectiva da aprendizagem cooperativa.......................... 80 

4.4.1  Avaliação individual dentro dos grupos .................................................... 83 

4.4.2  Avaliação grupal ........................................................................................... 85 

4.4.3  Coavaliação grupal ...................................................................................... 86 

4.4.4  Autoavaliação nos grupos .......................................................................... 87 

4.5  A experiência da aprendizagem cooperativa no Ceará ............................ 88 

4.5.1  Educação emocional na escola .................................................................. 91 

4.5.2  Autonomia e autodeterminação dos estudantes ...................................... 92 

4.5.3  Cooperação entre os alunos ....................................................................... 93 

4.5.4  Parceria entre professores e alunos ....................................................... 100 



4.5.5  Ênfase na solidariedade entre os estudantes ......................................... 101 

5  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .................................................... 104 

5.1  Delineamento metodológico da pesquisa ............................................... 104 

5.2  Campo da pesquisa ................................................................................... 109 

5.3  Amostra da pesquisa ................................................................................. 114 

5.4  Instrumentos de coleta de dados .............................................................. 118 

5.4.1  Análise documental .................................................................................... 119 

5.4.2  Questionários para professores e alunos ............................................... 120 

5.4.3  Avaliação diagnóstica, formativa e somativa .......................................... 121 

5.4.4  Observação participante ........................................................................... 122 

5.4.5  Entrevistas semiestruturadas ................................................................... 125 

6  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS ..................................................... 131 

6.1  Análise documental ................................................................................... 131 

6.1.1  Análise dos documentos de gestão da escola ........................................ 132 

6.1.2  Análise dos documentos da aprendizagem cooperativa ....................... 142 

6.2  Análise dos questionários para professores e alunos ........................... 145 

6.2.1  Análise do questionário dos professores ............................................... 146 

6.2.2  Análise dos questionários dos alunos..................................................... 153 

6.3  Análise das avaliações diagnóstica, formativa e somativa ................... 162 

6.3.1  Análise das avaliações diagnóstica e somativa ..................................... 163 

6.3.2  Análise e discussão da avaliação formativa ........................................... 169 

6.4  Análise da observação participante ......................................................... 176 

6.4.1  Análise da observação na sala de aula do Prof. A ................................. 177 

6.4.2  Análise da observação na sala de aula do Prof. B .................................. 182 

6.4.3  Análise da observação na sala de aula do Prof. C ................................. 185 

6.4.4  Análise da observação na sala de aula do Prof. D ................................. 189 

6.4.5  Análise da observação na sala de aula do Prof. E .................................. 192 

6.4.6  Observação participante: uma síntese .................................................... 194 

6.5  Análise e discussão das entrevistas semiestruturadas ......................... 200 

6.5.1  Concepções de ensino e aprendizagem .................................................. 203 

6.5.2  Concepção de avaliação da aprendizagem ............................................. 206 

6.5.3  Compreensão dos elementos da aprendizagem cooperativa ................ 211 

6.5.4  Utilização de técnicas/estratégias da proposta da aprendizagem 

cooperativa ................................................................................................. 217 



6.5.5  Limites e possibilidades da aprendizagem cooperativa ........................ 227 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................... 236 

 REFERÊNCIAS ........................................................................................... 245 

 APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PROFESSOR) ............................................................................................ 252 

 APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO (MENOR) .......................... 255 

 APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(RESPONSÁVEL) ...................................................................................... 258 

 APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO SOBRE O PERFIL DO PROFESSOR .. 260 

 APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO SOBRE O PERFIL DO ALUNO ............ 263 

 APÊNDICE F – ROTEIRO DA ENTREVISTA – PROFESSOR .................. 266 

 APÊNDICE G – ROTEIRO DA ENTREVISTA – ALUNO ............................ 267 

 ANEXO A – COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS (PLANO DE AULA) 268 

 ANEXO B – MUNDO DO TRABALHO (PLANO DE AULA) ....................... 271 

 ANEXO C – PROJETO DE VIDA (PLANO DE AULA) ............................... 272 

 ANEXO D – EMPREENDEDORISMO (PLANO DE AULA) ........................ 274 

 ANEXO E – PLANO DE AULA (PRECE) .................................................... 280 

 

 



18 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea passa por mudanças estruturais, 

impulsionadas por fatores econômicos, políticos, científicos, tecnológicos e 

religiosos, que impõem novos perfis aos cidadãos, tanto no aspecto pessoal como 

no  profissional, que levam por um lado, ao individualismo, ao egocentrismo, ao 

isolamento e, por outro, à busca por um renovado sentido existencial, que recupere 

os valores universais imprescindíveis à convivência humana. 

Essas novas características sociais chegam à escola incitando mudanças 

radicais no processo de ensino e aprendizagem, que possam resgatar a 

interdependência social como um princípio vital civilizatório, e, assim, contribuir com 

a formação de alunos mais protagonistas, autônomos e, ao mesmo tempo, com um 

maior senso de cooperação e solidariedade. 

Nessa esteira, a proposta da aprendizagem cooperativa sustenta o 

princípio de que a aprendizagem ocorre por meio das relações sociais do contexto 

escolar, nas quais germina uma interdependência positiva entre os alunos, 

impulsionando-os a cooperarem uns com os outros para o êxito educacional 

(JOHNSON, JOHNSON, 1999, 2006; SLAVIN, 2002; KAGAN, 2003, 2009; COHEN, 

LOTAN, 2017). 

A estratégia pedagógica da aprendizagem cooperativa, em vista disso,  

estrutura-se mediante o fundamento de que a construção da aprendizagem é 

realizada pelo aluno, mediante a sua autonomia pedagógica e, ao mesmo tempo, 

com suporte na interação social com seus pares, tendo cinco os elementos 

interdependência positiva, responsabilidade individual e grupal, interação promotora, 

habilidades sociais e processamento de grupo, como princípios basilares para gerar 

o movimento de estímulo à aprendizagem. (JOHNSON; JOHNSON, 1999). 

Nessa perspectiva, o professor atua como mediador da aprendizagem, 

criando estratégias de interação social e de crescente autonomia pedagógica 

discente, com o fito de estimular a parceria professor-aluno e aluno-aluno na gestão 

pedagógica de sala de aula, de forma a gerar uma grande rede de cooperação e 

solidariedade, voltada para a aprendizagem em sala de aula. 

De modo concomitante, a avaliação da aprendizagem escolar deve estar 

a serviço do processo de ensino e aprendizagem, subsidiando às intervenções 
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pedagógicas, por intermédio do diagnóstico e da tomada de decisão acerca do que 

fazer diante dos avanços e dificuldades dos alunos (LUCKESI, 2001; 2011). 

Esta pesquisa, portanto, procurou de avaliar como as estratégias teórico-

metodológicas da aprendizagem cooperativa se estruturam para contribuir com a 

melhoria da aprendizagem dos alunos da segunda série do Ensino Médio de uma 

escola estadual de educação profissional do Ceará. 

As escolas estaduais de educação profissional do estado do Ceará foram 

introduzidas no sistema público de ensino em 2008, com o intuito de formar 

cidadãos mais preparados para atuar no mundo do trabalho, mediante a articulação 

entre o Ensino Médio regular e a formação técnica profissional, como também 

preparar para o prosseguimento dos estudos, mediante o ingresso na universidade, 

com respaldo no art. 39, da Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008 (BRASIL, 2018). 

Essa política pública abrange atualmente 121 escolas, que funcionam em 

tempo integral, com 53 cursos técnicos, distribuídos conforme os arranjos produtivos 

locais, atendendo cerca de 50.000 jovens, em 96 municípios do Ceará, que estão 

tendo a oportunidade de aprender uma profissão, além das disciplinas próprias do 

Ensino Médio (CEARÁ, 2019). 

As escolas estaduais de educação profissional, contudo, além de se 

depararem com os desafios próprios de sua modalidade de ensino, enfrentam 

dificuldades relativas às deficiências de aprendizagem dos educandos, acumuladas 

ao longo da escolaridade, as quais as escolas não conseguem superar no decorrer 

do Ensino Médio, conforme atestam os resultados históricos de desempenho 

acadêmico desse nível de ensino, em português e matemática, verificados no 

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

expressos na tabela 1. 

 
Tabela 1 - Médias de Desempenho dos alunos no Ensino Médio da rede estadual de ensino do 
Ceará, em Língua portuguesa e Matemática – SPAECE 2016/2018 

 

   
Série 

Língua Portuguesa Matemática 

Spaece 
2016 

Spaece 
2017  

Spaece 
2018 

Spaece 
2016 

Spaece 
2017 

Spaece 
2018 

3ª EM  265,9 272,7 271,6 265,4 269 272,5 

Fonte: elaboração própria com base no SPAECE (CAEd/UFJF, 2019). 

 

Conforme o estudo dos resultados históricos, analisados em sintonia com 

os padrões de desempenho estudantil para o final do Ensino Médio, definidos no 
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SPAECE1, constata-se que nas escolas da rede estadual de ensino, em língua 

portuguesa, há um crescimento nos resultados de 2016 para 2017 e um leve 

decréscimo de 2017 para 2018, verificando-se, portanto, que os alunos percorrem os 

três anos avaliados dentro do padrão de desempenho crítico, que se caracteriza por 

ser um estágio incipiente de desenvolvimento das competências e habilidades 

correspondentes à etapa e área do conhecimento. 

Em matemática, constatam-se suaves avanços nos resultados históricos 

dos três anos analisados, porém, os alunos na 3ª série do Ensino Médio, assim 

como em língua portuguesa, apresentam desempenho crítico, ou seja, adquirem 

conhecimentos básicos elementares para a etapa e área do conhecimento, sem 

avançar significativamente na compreensão dos preceitos matemáticos. 

Em vista disso, um dos focos das escolas estaduais de educação 

profissional deve ser a elevação do nível de desempenho dos alunos em português 

e matemática, disciplinas fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, que 

fornecem suporte a outras aprendizagens, tendo em vista a construção de 

competências e habilidades necessárias ao Ensino Médio regular integrado à 

educação técnica profissional. 

Contudo, como o docente irá enfrentar a realidade escolar, com vistas à 

superação das deficiências de aprendizagem dos estudantes, diante da estrutura de 

educacional vigente, que pressiona a escola e tensiona as relações entre 

professores e alunos, haja vista ser modelada por concepções de ensino e 

aprendizagens convencionais e que dificultam intervenções pedagógicas 

significativas? Daí surgiu o interesse em investigar essa temática, a partir das 

experiências da pesquisadora como professora, coordenadora pedagógica, 

supervisora de ensino e coordenadora regional da Secretaria da Educação do Ceará 

(SEDUC), totalizando 23 anos de profissão. 

Os baixos indicadores educacionais do Ceará (e do Brasil) demonstram a 

dificuldade docente em impulsionar a aprendizagem dos alunos, apesar da melhoria 

da formação acadêmica inicial e continuada dos professores. Ao mesmo tempo, 

 
1  Os padrões de desempenho do SPAECE são definidos em uma escala de 0 a 500 pontos, na qual os 

desempenhos se enquadram em muito crítico, crítico, intermediário e adequado, sendo que se encontra no nível 

muito crítico, o aluno que apresenta desempenho abaixo de 225 pontos em português e abaixo de 250 em 

matemática; no nível crítico, o aluno que apresenta desempenho entre 225 – 275 em português e entre 250–300 

em matemática; no nível intermediário, o aluno que apresenta desempenho entre 275-325 em português e entre 

300–350 em matemática; e no nível adequado, o aluno que apresenta desempenho acima de 325 em português e 

acima de 350 em matemática (CAEd/UFJF, 2019). 
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percebe-se que o ensino e a aprendizagem não sofreram muitas alterações ao longo 

dos anos, no que toca ao uso da pedagogia tradicional na prática pedagógica. 

Partindo do pressuposto de que o aluno é o sujeito da construção de sua 

aprendizagem e que a interação social é fator imprescindível para essa construção, 

considera-se a aplicação no cotidiano escolar uma tarefa complexa, por isso,  

defende-se a tese de que as estratégias teórico-metodológicas da aprendizagem 

cooperativa contribuem para a melhoria da aprendizagem dos alunos da segunda 

série do Ensino Médio de uma escola estadual de educação profissional do Ceará. 

Diante do exposto, a pesquisadora destaca o questionamento norteadora 

desta pesquisa: como as estratégias teórico-metodológicas da aprendizagem 

cooperativa se estruturam para contribuir com a melhoria da aprendizagem dos 

alunos da segunda série do Ensino Médio de uma escola estadual de educação 

profissional do Ceará? 

A pesquisa inicia-se, outrossim, com alguns pressupostos:  

a) A integração da proposta da aprendizagem cooperativa com o projeto 

educativo da escola é fundamental para a sua implementação e 

consolidação; 

b) a proposta da aprendizagem cooperativa precisa encontrar acolhimento 

conceitual e empírico nos sujeitos envolvidos para se desenvolver 

apropriadamente;  

c) a aprendizagem cooperativa contribui com a melhoria do desempenho 

acadêmico dos alunos. 

Desta forma, a pesquisa traz como objetivo geral avaliar como as 

estratégias teórico-metodológicas da aprendizagem cooperativa se estruturam para 

contribuir com a melhoria da aprendizagem dos alunos da segunda série do Ensino 

Médio de uma escola estadual de educação profissional do Ceará. 

Quanto aos objetivos específicos, pretendeu-se: 

a) verificar se os documentos de gestão da escola investigada encontram 

sintonia com os documentos teórico-metodológicos da aprendizagem 

cooperativa, articulando-os com a prática pedagógica docente;  

b) compreender as crenças e valores dos professores e alunos que 

intervém na execução da proposta da aprendizagem cooperativa em 

sala de aula; 
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c) acompanhar a evolução da aprendizagem dos alunos, ao longo do ano 

letivo, dentro da proposta metodológica da aprendizagem cooperativa; 

d) identificar os fatores contextuais que representam facilidades ou 

dificuldades para a implementação e consolidação da aprendizagem 

cooperativa na escola. 

Para tanto, esta pesquisa intenciona trazer relevantes contribuições para 

a educação cearense, tendo em vista investigar as possibilidades de melhoria da 

aprendizagem dos alunos mediante a implantação da aprendizagem cooperativa no 

contexto escolar. Além disso, poderá contribuir com o aperfeiçoamento da 

aprendizagem cooperativa, ao detectar pontos de legitimação a serem fortalecidos, 

como também, pontos de ruptura a serem corrigidos.  

É possível, ainda, que a partir das análises da pesquisa sejam criadas 

e/ou aperfeiçoadas políticas públicas ligadas direta ou indiretamente à 

aprendizagem cooperativa, dada a sua contribuição teórico-metodológica para a 

melhoria da aprendizagem discente. 

O referencial teórico utilizado na pesquisa se organizou em três vias: 

inicialmente foi revisada a literatura sobre a avaliação da aprendizagem escolar; em 

seguida, fez-se uma revisão bibliográfica acerca da educação profissional no Brasil e 

no Ceará; e, para completar, examinou-se a proposta teórico-metodológica da 

aprendizagem cooperativa. Fez-se necessário fundamentar essas correntes de 

pensamento, permeadas pelas experiências documentadas, para detectar 

semelhanças e distanciamentos, de forma a possibilitar uma pesquisa com validação 

teórica, que conduzisse as investigações. 

Quanto ao tipo de metodologia, trata-se de estudo de caso pelo fato de a 

pesquisa ter se debruçado sobre um único caso, com toda a sua singularidade e, ao 

mesmo tempo, complexidade, cujas características fundantes se encontravam 

imbricadas pelos fatores contextuais nos quais os sujeitos estavam envolvidos.  

No que tange à abordagem metodológica, fez-se um tratamento 

essencialmente qualitativo, porém com propriedades quantitativas, tendo em vista a 

necessidade de utilizar elementos estatísticos para melhor definir o escopo amostral 

dos sujeitos participantes da entrevista semiestruturada, assim como analisar a 

evolução da aprendizagem dos alunos.  

Na feição quantitativa, portanto, foram utilizados como instrumentos de 

coleta de dados: avaliações diagnósticas no início do primeiro e do segundo 
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semestre letivo, para apreender o nível de aprendizagem dos alunos, e, ao final do 

ano letivo, avaliação somativa, para averiguar a evolução da aprendizagem; como 

também, questionários fechados com professores e alunos, com o fito de captar 

elementos significativos para a pesquisa, de forma objetiva e passível de tabulação, 

que possibilitassem a compreensão da realidade estudada e, também, para a 

definição da amostra referente a abordagem qualitativa. 

No que toca à abordagem qualitativa foram utilizados como instrumentos 

de coletas de dados entrevistas semiestruturadas e observação participante, de 

modo a apreender o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem e, em 

seu cerne, a efetuação da avaliação formativa; além disso, empreendeu-se análise 

documental, na qual foram verificados os documentos de gestão da escola e os 

documentos teórico-metodológicos da aprendizagem cooperativa. 

Quanto à estratégia para análise de dados, utilizou-se a análise de 

conteúdo, por ser uma técnica adequada ao exame da comunicação humana com o 

rigor exigido pela pesquisa científica, tendo como apoio o programa WEBQDA, que 

selecionou o acervo textual em categorias e unidades de registro. 

Para realizar a fundamentação da pesquisa, procurou-se articular os 

estudos sobre as temáticas centrais e interdependentes que a subsidiam, portanto, 

no segundo capítulo se fez uma revisão bibliográfica sobre a avaliação da 

aprendizagem escolar, tendo como norte o contexto mais amplo da história da 

avaliação, alinhando-a com a trajetória educacional brasileira, tendo como suporte 

as reflexões de Vianna (2000), Saviani (2011), Luckesi (2001; 2011) e outros; e 

articulando-a com a concepção cognitiva da aprendizagem, recorrendo-se aos 

estudos do construtivismo e suas vertentes, especialmente nos estudos de Coll, 

Marchesi e Palácios (2004), dentre outros. 

No terceiro capítulo foi analisada a política da educação profissional no 

Brasil e no Ceará, seus princípios pedagógicos, proposta curricular e estrutura de 

funcionamento, tendo em vista compreender o cenário educacional da experiência 

pesquisada. 

No quarto capítulo foi apreciada a proposta de aprendizagem cooperativa, 

valendo-se dos estudos de Johnson e Johnson (1999, 2006, 2014), Slavin (2002), 

Kagan (2003, 2009) e Cohen e Lotan (2017) e outros, intentando analisar seus 

princípios teóricos, bem como as técnicas e metodologias correspondentes a sua 

execução; além disso, relatou-se a experiência da aprendizagem cooperativa no 
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Ceará, desenvolvida pelo Programa de Estímulo à Cooperação na Escola (PRECE), 

sob a liderança do Professor Manoel Andrade da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). 

Desta feita, o quinto capítulo ficou reservado à metodologia da pesquisa, 

no que respeita aos métodos e técnicas de investigação científica; ao campo e 

sujeitos da investigação; instrumentos de coleta de dados (GIL, 2008, 2009; 

LAKATOS, 2003; FLICK, 2009; MINAYO, 2014; YIN, 2010); e procedimentos para 

análise dos dados (BARDIN, 2011).  

No sexto capítulo foi realizada a análise e discussão sobre as 

informações recolhidas, com base nos instrumentos de coleta de dados da pesquisa 

documental, das avaliações diagnóstica, formativa e somativa, dos questionários, 

das entrevistas e da observação participante. 

E o último capítulo foi destinado às considerações finais da pesquisa, no 

qual se procurou estabelecer a relação entre os pressupostos da investigação, os 

enfoques da revisão bibliográfica e os dados coletados, proporcionando informações 

acerca do alcance dos objetivos definidos na pesquisa. 
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2 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR 

 

A avaliação da aprendizagem escolar compõe um contexto histórico maior 

e mais amplo de educação, que envolve sistemas educacionais, instituições, 

programas, projetos e insumos, com suporte em macro e micromodelos de avaliação 

(VIANNA, 2000), por isso, para entendê-la, faz-se necessário analisar todos esses 

atores imbricados. 

Em vista disso, realizar-se-á uma revisão histórica do surgimento da 

avaliação no mundo, por intermédio da categorização das quatro gerações da 

avaliação e seus autores expoentes, destacando as caraterísticas essenciais de 

cada fase, de forma a situar as circunstâncias nas quais se inseriu a experiência 

avaliativa brasileira e, assim, compreendê-la. 

Em seguida, assinala-se como se iniciou a educação no Brasil e sua 

trajetória ao longo do tempo, para que se possa entender o modelo de avaliação 

inserido no sistema educacional brasileiro, em sintonia com as questões teóricas 

que o envolvem. 

Considera-se, logo após, as perspectivas de mudanças na educação, a 

partir de reflexões acerca das concepções construtivistas da aprendizagem, nas 

quais os alunos são protagonistas na construção de suas aprendizagens, 

levantando-se as possibilidades de avançar para uma avaliação da aprendizagem 

mais emancipadora. 

Para concluir o capítulo, explana-se sobre a necessidade de investir na 

avaliação formativa, efetuando a análise das possibilidades de progredir para 

percursos educativos e avaliativos menos conservadores, por isso, procura-se 

verificar o que pensam os estudiosos sobre essa temática, haja vista contribuir com 

o sentido legítimo da avaliação escolar, ou seja, regular o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

2.1 Contexto histórico da avaliação  

 

A avaliação em seu sentido mais amplo sempre existiu, pois faz parte do 

próprio ser humano avaliar suas ações cotidianas, porém no sentido mais específico 

relacionado a aprendizagem, tem origem no final do século XIX, a partir da avaliação 

de programas, projetos e produtos, evoluindo aos poucos para a acepção que se 
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conhece hoje. (VIANNA, 2000; LIMA FILHO, TROMPIERI FILHO, 2013; SILVA, 

GOMES, 2018). 

Dessa forma, a evolução histórica da avaliação pode ser categorizada em 

torno de quatro gerações, organizadas conforme suas características fundamentais: 

a primeira geração se categoriza como mensuração; a segunda geração como 

descrição; a terceira geração como julgamento; e a quarta geração como 

negociação. (VIANNA, 2000). 

A primeira geração da avaliação, portanto, surgiu entre o final do século 

XIX e o início do século XX, apresentando como objetivo a medida da inteligência 

humana, com ampla utilização em testes psicométricos nos Estados Unidos, tanto 

nas instituições educacionais, para aferir o desempenho dos estudantes, como nas 

forças armadas, para definir a elite de oficiais. (LIMA FILHO; TROMPIERI FILHO, 

2013). 

Para Silva e Gomes (2018) a avaliação como medida se insere numa 

visão de ciência e mundo positivista, mediante uma “instrumentação eminentemente 

técnica”, tendo em vista que 

 

A utilização de exames ou testes mentais dominava o conteúdo de diversos 
cursos, com ênfase nos testes de memória por meio de exames orais e/ou 
dissertativos. O principal objetivo era ensinar o que se reconhecia como 
“certo”, medindo aptidões ou aprendizagens, quantificando-as, comparando-
as e ordenando-as em escala. (SILVA; GOMES, 2018, p. 7). 

 

A segunda geração da avaliação, por sua vez, transcorreu entre os anos 

de 1930 e 1940, apresentando como principal característica a definição de objetivos 

educacionais, com base em padrões e critérios que se propunham a descrever os 

comportamentos esperados dos estudantes ao final de um programa de ensino. 

(SILVA; GOMES, 2018). 

Destaca-se, na década de 1940, a importância de Ralph Tyler por 

introduzir novos conceitos à avaliação educacional, mediante os quais defendeu a 

necessidade de averiguar a “congruência entre resultados e objetivos” educacionais, 

considerando-se que 

 

cabe à avaliação verificar, periodicamente, até que ponto a escola 
demonstra eficiência como instituição responsável pela promoção da 
educação. A avaliação, desse modo, proporciona subsídios para uma 
análise crítica da instituição, possibilitando a reformulação de sua 
programação curricular. (VIANNA, 2000, p. 50). 
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Na sequência, a terceira geração da avaliação trouxe consigo a pesquisa 

de Cronbach, com a publicação, em 1963, do artigo Course improvement through 

evaluation, no qual defendeu um modelo avaliativo cuja característica mais marcante 

é o sentido de avaliar para uma tomada de decisão, com o estabelecimento de 

critérios significativos, apoiados em instrumentos variados para melhorar o programa 

de ensino. (VIANNA, 2000). 

Michael Scriven, por seu lado, no ensaio Methodology of Evaluation em 

1967 sustentou que o objetivo da avaliação seria emitir um juízo de valor sobre as 

questões avaliadas, além de introduzir a ideia de que a avaliação desempenha 

muitos papéis, a depender de como são usadas as respostas encontradas. 

(VIANNA, 2000). 

Outra grande contribuição de Scriven foi a introdução do conceito de 

avaliação formativa e somativa, na qual a primeira “deve ocorrer ao longo do 

desenvolvimento do programa, projetos e produtos educacionais, com vistas a 

proporcionar informações úteis para que os responsáveis possam promover o 

aprimoramento do que está sendo objeto de implementação”; enquanto salienta que 

a segunda, ao ser “conduzida ao final de um programa de avaliação, possibilita ao 

seu futuro usuário, elementos para julgar a sua importância, o seu valor, o seu 

mérito.” (VIANNA, 2000, p. 86). 

Outro pesquisador expoente dessa geração é Robert Stake, no ensaio 

The Countenance of Education Evaluation, publicado em 1967, no qual elaborou o 

conceito de avaliação responsiva, cuja atenção se encontra focada na qualidade do 

plano de observação para a coleta de dados pertinentes e significativos, como 

explica Vianna. (2000, p. 37) 

 
Uma avaliação é responsiva, na proposta de Stake, se sua orientação está 
voltada para as atividades do programa e menos para os seus objetivos; se 
ela corresponde à necessidade de informações propostas por diferentes 
públicos e se diferentes perspectivas de valor são apresentadas no relatório 
sobre o sucesso ou fracasso do programa. 
 

Outra significativa contribuição de Stake, na área educacional, 

especialmente no que se refere à pesquisa científica, diz respeito à metodologia do 

estudo de caso, “definido por seu interesse em casos individuais e não pelo método 

de pesquisa utilizado.” (VIANNA, 2000, p. 140). 

Cabe destacar, por fim, dentro da terceira geração, o contributo de Daniel 

Stufflebeam, no artigo The relevance of the CIPP Evaluation Model for Educatiional 
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Accoutaility, publicado em 1971, no qual patrocina o modelo de avaliação que 

contém as etapas avaliativas a serem seguidas dentro de um programa - Contexto, 

Insumo, Processo e Produto - denominado método CIPP, ou seja, a avaliação de 

contexto se refere ao planejamento das decisões, com suporte na análise do 

ambiente a ser avaliado; a avaliação de insumos se refere a como usar os recursos 

para alcançar os objetivos planejados; a avaliação de processos versa sobre o 

acompanhamento sistemático em todas as fases do desenvolvimento de um projeto, 

com vistas a informar aos responsáveis pelo programa; e a avaliação de produtos 

aborda os resultados obtidos ao término do programa. (VIANNA, 2000). 

A quarta geração, afinal, tem como característica a negociação, haja vista 

a avaliação “ser reconhecida como atividade política e de sentido ético” (SILVA; 

GOMES, 2018), na qual a negociação se faz necessária como um valor democrático 

a ser respeitado e valorizado. 

Segundo Lima Neto e Trompieri (2012) a quarta geração é marcada pelos 

avanços das teorias construtivas da aprendizagem, na qual se sobressai a função 

reguladora da avaliação, a autonomia do professor como organizador de contextos 

de aprendizagens, a diversidade de métodos alternativos de ensino e a 

autoavaliação dos estudantes. 

De acordo com os estudos de Lima Neto e Trompieri Neto (2012, p. 18) 

se observa o despontar de uma quinta geração da avaliação, que denominam como 

social, considerando que “a avaliação para ter sucesso real deve servir ao 

favorecimento de uma reconstrução e um adicionamento de uma metodologia 

qualitativa, baseada sempre na ‘relevância social’ e no sucesso coletivo do país e de 

seu povo.” 

A apresentação da conjuntura história em que a avaliação se estruturou 

mundialmente se fez relevante para entender o seu percurso na educação brasileira, 

como se verá a seguir. 

 

2.2 Avaliação no Brasil – herança da pedagogia tradicional 

 

O sistema escolar brasileiro caracteriza-se por uma pedagogia tradicional 

construída historicamente com raízes no ensino dos Jesuítas, cujas regras 

educacionais foram estruturadas no Ratio Studiorum, documento publicado em 

1599, de caráter universalista e elitista segundo Saviani (2011), já que deveria ser 
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adotado indistintamente por todos os jesuítas, mas voltado para a educação da elite 

colonial, tendo êxito inquestionável, ao ponto de desempenhar um papel de grande 

relevância na educação moderna. Segundo a análise do autor,  

 
As ideias pedagógicas expressas no Ratio correspondem ao que passou a 
ser conhecido na modernidade como pedagogia tradicional. Essa 
concepção pedagógica caracteriza-se por uma visão essencialista do 
homem, isto é, o homem é concebido como constituído por uma essência 
universal e imutável. À educação cumpre moldar a existência particular e 
real de cada educando à essência universal e ideal que o define enquanto 
homem. (SAVIANI, 2011, p. 56 e 57). 
 

Segundo Luckesi (2001), o modelo de aprendizagem, e, 

consequentemente, de avaliação da aprendizagem na educação brasileira atual, 

está ligado ao modelo de sociedade liberal conservador, que originou três 

pedagogias diferentes, mas relacionadas entre si: a pedagogia tradicional, a 

pedagogia renovada ou escolanovista e a pedagogia tecnicista. 

Conforme destaca Saviani (2008, p. 18), na pedagogia tradicional a 

“escola se organiza, como uma agência centrada no professor, o qual transmite, 

segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A estes cabe assimilar 

os conhecimentos que lhes são transmitidos.”  

A herança pedagógica no Brasil se caracteriza, também, pela pedagogia 

tradicional vigente entre 1759 e 1932, que trazia consigo as vertentes religiosa e 

leiga, haja vista a imensa concorrência entre os princípios iluministas e a educação 

de alicerce religioso dos jesuítas. 

 
Assim, podemos considerar que a hegemonia católica no campo da 
educação não chegou a ser abalada nem mesmo quando se aglutinavam os 
conflitos entre as elites, bafejadas pelo ideário iluminista, e o clero, assim 
como entre o clero secular, sujeito ao imperador pelo regime padroado, e os 
ditames da Cúria Romana, como se deu desde a ascensão de Pombal até o 
final do Império Brasileiro. (SAVIANI, 2011, p. 178). 
 

A pedagogia tradicional da educação brasileira se traduz, portanto, no 

pressuposto epistemológico inatista (BECKER, 2018), pois julga que o homem já 

nasce predeterminado em sua essência, por dom divino ou por determinação 

natural. Então, cabe a escola moldá-lo a essa essência que o define como ser 

humano, por isso, nessa acepção o aluno é uma tabula rasa, na qual a escola 

deposita seu conhecimento, concebendo o professor como sujeito ativo, autoridade 

máxima e incontestável na sala de aula; e o aluno como o objeto, portanto, passivo 

do processo de ensino e aprendizagem. 
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Nessa lógica, Becker (2018, p. 3) assevera que 

 
O professor acredita no mito da transferência do conhecimento: o que ele 
sabe, não importa o nível de abstração ou de formalização, pode ser 
transferido ou transmitido para o aluno. Tudo o que o aluno tem a fazer é 
submeter-se à fala do professor: ficar em silêncio, prestar atenção, ficar 
quieto e repetir tantas vezes quantas forem necessárias, escrevendo, lendo, 
etc, até aderir em sua mente, o que o professor deu. 
 

Surge, então, a concepção da escola nova (1932 a 1969) que também 

influencia até hoje a educação brasileira, diferente da vertente inatista antecedente, 

concebe o aluno como sendo moldado pelo exterior, de acordo com suas 

necessidades educativas. A nova doutrina, portanto, “estimula a atividade 

espontânea, tendo em vista as necessidades de cada criança individualmente 

considerada.” (SAVIANI, 2011, p. 247). 

Sob a ótica do autor, o movimento do escolanovismo chega em 

contraposição à escola tradicional, como explica 
 

Compreende-se então que essa maneira de entender a educação, por 
referência à pedagogia tradicional tenha deslocado o eixo da questão 
pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o 
psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos 
pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; da 
disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não-diretivismo; da 
quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica 
centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração 
experimental baseada principalmente nas contribuições da biologia e da 
psicologia. (SAVIANI, 2008, p. 21).  
 

A pedagogia renovada ou escolanovista, portanto, manifesta-se no 

pressuposto epistemológico empirista (ou behaviorista), na qual o conhecimento é 

derivado das sensações que o meio provoca nos sentidos do sujeito. Nessa 

perspectiva, o polo do ensino, representado pelo professor, passa a segundo plano, 

enquanto o polo da aprendizagem, representado pelo aluno, passa para o primeiro 

plano, em vista disso 

 
o polo do ensino é desautorizado e o da aprendizagem é tornado absoluto. 
A relação vai perdendo sua fecundidade na exata medida em que se 
absolutiza um dos polos. Em outras palavras, a relação torna-se impossível 
na medida mesma em que pretende avançar. Ensino e aprendizagem não 
conseguem fecundar-se mutuamente: a aprendizagem por julgar-se auto-
suficiente e o ensino por ser proibido de interferir. O resultado é um 
processo que caminha inevitavelmente para o fracasso, com prejuízo 
imposto a ambos os polos. (BECKER, 2018, p. 6). 
 

Nessa perspectiva, o professor considera a aprendizagem como uma 

ação externa realizada sobre o aluno, ou seja, ao planejar as estratégias 

pedagógicas adequadas a determinados conteúdos, se “oferecer explicações claras, 
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textos explicativos consistentes e organizar o ambiente pedagógico, o aluno terá as 

condições consideradas ideais para aprender.” (HOFFMANN, 1993, p. 142). 

Se apesar de todos os cuidados do professor, mesmo assim o aluno não 

aprender, o problema não é seu e sim do aluno, seja porque não se esforçou o 

suficiente, seja porque está desinteressado ou outras razões diversas, como 

argumenta Hoffman 

Observa-se, nessa visão, um compromisso do educador, alienado de uma 
relação de aproximação com o pensar do aluno: o professor “dá” sua aula, o 
aluno “pega” as explicações, cumpre as tarefas. A hipótese que enuncio é 
que tal visão de conhecimento behaviorista veicula-se a uma prática 
avaliativa de observação e registro de dados. (1993, p. 142-143, grifo da 
autora). 
 

Com essa postura, o professor revela uma conduta autoritária frente à 

relação professo-aluno, uma vez que no processo avaliativo investe tão somente em 

dados observáveis e mensuráveis, sem considerar o aspecto subjetivo da 

aprendizagem, em oposição a “uma relação que exige o diálogo do professor e do 

aluno sobre suas maneiras de compreender o mundo.” (HOFFMANN, 1993, p. 144). 

A pedagogia tecnicista, por sua vez, está “centrada na exacerbação dos 

meios técnicos de transmissão e apreensão dos conteúdos e no princípio dos 

rendimentos” (LUCKESI, 2001, p. 30). Desse modo, o centro do processo de ensino 

e de aprendizagem não está nem no professor, nem no aluno, ambos são relegados 

a segundo plano. 

Para Saviani (2011, p. 344-345) a pedagogia tecnicista concebe a 

“educação como formação de recursos humanos para o desenvolvimento econômico 

dentro dos parâmetros da ordem capitalista” e, no que toca às características 

pedagógicas, por intermédio de novos recursos tecnológicos, métodos e técnicas de 

ensino. 

Nesse contexto, cabe situar o papel dos sujeitos da ação educacional 

ante às intenções da pedagogia tradicional, da escola nova e do tecnicismo: 

 
Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor que era, ao 
mesmo tempo, o sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório; se na 
pedagogia nova a inciativa desloca-se para o aluno, situando-se o nervo da 
ação educativa na relação professor-aluno, portanto, relação interpessoal, 
intersubjetiva - na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a 
organização racional dos meios, ocupando professor e aluno posição 
secundária, relegados que são à condição de executores de um processo 
cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de 
especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. 
(SAVIANI, 2011, p. 382). 
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Face ao exposto, considera-se a avaliação da aprendizagem como o 

instrumento mais forte de manifestação do modelo conservador do sistema 

educacional, haja vista suas características de autoritarismo presentes no dia-a-dia 

de sala de aula, como advoga Luckesi 

 
Em função de estar no bojo de uma pedagogia que traduz as aspirações de 
uma sociedade conservadora, ela exacerba a autoridade e oprime o 
educando, impedindo o seu crescimento. De instrumento dialético se 
transforma em instrumento disciplinador da história individual de 
crescimento de cada um. Da forma que vem sendo exercida, a avaliação 
educacional escolar serve de mecanismo mediador da reprodução e 
conservação da sociedade das pedagogias domesticadoras; para tanto, a 
avaliação necessita da autoridade exacerbada, ou seja, do autoritarismo. 

(2001, p. 41). 
 

Hoffmann (1993), por seu lado, afirma que o sistema avaliativo nesse 

modelo educacional apenas discrimina, seleciona e classifica o aluno e não contribui 

para a resolução das dificuldades dos discentes e docentes, por ser impreciso em 

detectar deficiências, assim como em corrigi-las. Isso acontece porque 

 
As posturas conservadoras e resistentes acabam por impedir que haja 
diálogo efetivo entre os professores e destes com os alunos, com as 
famílias. Não se dá, dessa forma, a reflexão conjunta e o aprofundamento 
teórico necessário para evoluir nessa problemática. (p. 44). 
 

Por essa razão, Luckesi (2011, p. 77) defende uma pedagogia 

construtiva2, pois “o ser humano é um ser ‘aprendente’ e, para aprender, necessita 

que, de fato, aquele que o ajuda tenha uma decisão firme e clara de investir nele, 

custe o que custar”; e, sabendo disso, ultrapasse a crença vigente, na qual o homem 

é um ser estático, logo, o educando deve estar pronto e ser responsabilizado por 

seus resultados bons ou maus; partindo para uma visão transformadora, na qual o 

homem é considerado um ser em movimento e o aluno, um ente em constante 

desenvolvimento. 

 

2.3 Avaliação e as concepções construtivistas da aprendizagem 

 

Com base nas reflexões apresentadas, assinala-se a necessidade de 

superar a influência da pedagogia tradicional na educação atual e avançar para a 

 
2 Luckesi (2011, p. 72) explica o uso da expressão “construtiva” em vez de “construtivismo”, termo 
vinculado aos estudos de Jean Piaget, uma vez que  “o termo ‘construtiva’ está livre de conotação 
teórica deste ou de outro autor, o que nos permite construir novas sínteses, incorporando, 
integralmente, contribuições de diversos pesquisadores [...].” 
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compreensão do ensino e da aprendizagem como uma construção ativa e dinâmica, 

mediada por processos avaliativos significativos, com a “consciência de que 

avaliação, ensino e aprendizagem constituem uma unidade indissolúvel.” (COLL; 

MARCHESI; PALÁCIOS, 2004, p. 370). 

É preciso, portanto, considerar a grande contribuição da psicologia e 

epistemologia genética, e, mais especificamente, dos enfoques construtivistas para 

a educação, mediante o entendimento do aluno como sujeito ativo na construção da 

aprendizagem, em um processo que ocorre de forma interna e individual, e, ao 

mesmo tempo, social e cultural. (COLL; MARCHESI; PALÁCIOS, 2004). 

Na concepção construtivista, introduzida por Jean Piaget e seus 

colaboradores na década de 1920, a aprendizagem está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento cognitivo do ser humano, por intermédio de uma “sucessão de  

estágios e subestágios caracterizados pela forma particular de como os esquemas – 

de ação ou conceituais – se organizam e se combinam entre si formando 

estruturas.” (COLL; MARCHESI; PALÁCIOS, 2004, p. 46). 

Nessa acepção, esses autores descrevem a base da psicologia genética 

de Piaget em três grandes estágios evolutivos do desenvolvimento cognitivo: o 

estágio sensório motor (de zero a 24 meses aproximadamente), com a construção 

dos primeiros arcabouços cognitivos; o estágio  da inteligência representativa (de 2 a 

11 anos aproximadamente), com a construção de estruturas operatórias concretas; e 

o estágio das operações formais (aos 15 ou 16 anos), com a construção do 

raciocínio hipotético-dedutivo. 

No entendimento de Hoffmann (1993, p. 54), a noção de que a 

aprendizagem ocorre por estágios evolutivos é essencial para a avaliação, pois leva 

o professor a mudar sua postura educativa, revitalizando o seu “compromisso diante 

das diferenças individuais dos alunos”, além de fazê-lo compreender que a 

aprendizagem não depende unicamente de suas explicações, mas da ação do aluno 

sobre determinado conhecimento, “de acordo com a sua vivência anterior, sua 

compreensão própria das situações.” 

Isto posto, os estudos construtivistas de Piaget revelam que além da 

mente humana evoluir em etapas de desenvolvimento, ocorre também através da 

relação com o mundo material e social, sendo assim, a aprendizagem acompanha o 

desenvolvimento psicológico e a função da escola é coordenar o processo de ensino 
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e de aprendizagem de acordo com as fases de desenvolvimento, mas tendo como 

pano de fundo a interação social. 

 
O desenvolvimento é visto, pois, como um processo de construção das 
estruturas cognitivas, resultante da interação indivíduo-meio, no qual cada 
estrutura dá lugar a uma estrutura mais avançada que a anterior, 
orientando-se para uma forma de equilíbrio final e caracterizando-se como 
dinâmico, contínuo e progressivo. (ALENCAR et ali, 2009, p. 127). 
 

Dessa forma, o desenvolvimento cognitivo evolui a partir de esquemas 

mentais que formam o pensamento do indivíduo e, ao longo da vida, esses 

esquemas se reorganizam, ajustam-se ou mesmo são construídos novos esquemas 

conforme às necessidades da estrutura cognoscitiva, em sua interação social. 

(COLL, 2002). 

A modificação dos esquemas de conhecimento ocorre através de 

processos de assimilação, acomodação e equilíbrio. De tal modo, a assimilação se 

refere a possibilidade de agregar conhecimentos a estruturas cognitivas já 

existentes; a acomodação diz respeito a reorganização das estruturas cognitivas, 

para solucionar problemas inéditos; e o equilíbrio acontece como consequência da 

assimilação e da acomodação de novos conhecimentos às estruturas psíquicas. 

(ALENCAR et ali, 2009). 

É importante ressaltar que a aprendizagem significativa somente ocorre 

quando há um rompimento do equilíbrio dos esquemas mentais existentes, 

provocado por conflitos cognitivos decorrentes de novas aprendizagens, causando 

um desequilíbrio e posterior reequilíbrio, assim a tarefa escolar não pode ser 

demasiado fácil, nem muito complexa, sob pena de o aluno não lhe conferir sentido 

e, consequentemente, a aprendizagem se tornar frustrada, por isso 

 
A exigência de romper o equilíbrio inicial do aluno nos leva a questões 
chave da metodologia de ensino: estabelecimento de uma defasagem 
adequada entre a tarefa de aprendizagem e os esquemas do aluno; 
utilização de incentivos motivacionais que favoreçam um desequilíbrio 
ótimo; apresentação da tarefa de maneira adequada; tomada de 
consciência do desequilibro e suas causas como motivação intrínseca para 
superá-lo etc. (COLL, 2002, p. 59). 
 

Os estudos piagetianos demonstram, afinal, a necessidade de a escola 

promover situações desafiadoras, porém passíveis de resolução, nas quais os 

alunos possam interagir com o meio social em que estão inseridos, de modo que 

consigam atuar como construtores ativos de suas aprendizagens, “nesse plano, a 

avaliação aparece como o instrumento que permite valorizar se a educação escolar 
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cumpre com eficácia sua função social e socializadora.” (COLL; MARCHESI; 

PALÁCIOS, 2004, p. 370). 

Os aportes construtivistas de Piaget, no que tange às etapas de 

desenvolvimento cognitivo, com suporte na maturação psíquica do indivíduo, 

serviram de ponto de partida para os estudos de Lev Vygotsky (1896 – 1934), que 

explica 

 
É uma comprovação empírica, frequentemente verificada e indiscutível, que 
a aprendizagem deve ser coerente com o nível de desenvolvimento da 
criança. Não é necessário, absolutamente, proceder provas para demostrar 
que só em determinada idade pode-se começar a ensinar gramática, que só 
em determinada idade o aluno é capaz de aprender álgebra. (Vygotsky 
2010, p. 111). 
 

Nessa perspectiva, Vygotsky, apesar de concordar com Piaget quanto ao 

pressuposto de maturação cerebral do ser humano, considera que a aprendizagem 

também favorece o desenvolvimento cerebral, “portanto, podemos tomar 

tranquilamente como ponto de partida o fato fundamental e incontestável de que 

existe uma relação entre determinado nível de desenvolvimento e a capacidade 

potencial de aprendizagem.” (2010, p. 111). 

Para tal, a avaliação formativa adquire fundamental importância na gestão 

tanto do ensino, como da aprendizagem dos alunos, no que respeita a possibilidade 

de ajuste entre os conhecimentos existentes e a inserção de novos conhecimentos, 

pois 

se situa abertamente na perspectiva de uma regulação intencional, cuja 
intenção seria determinar ao mesmo tempo o caminho já percorrido por 
cada um e aquele que resta percorrer com vistas a intervir para otimizar os 
processos de aprendizagem em curso. (PERRENOUD, 1999, p. 89, grifo do 
autor). 
 

Assim, Vygotsky considera o estágio atual de uma criança, como um nível 

de desenvolvimento real, porém existe uma zona de desenvolvimento potencial, que 

é a capacidade de evolução da criança, por intermédio dos processos de 

aprendizagem, como argumenta 

 
O que a criança pode fazer hoje com o auxílio de adultos poderá fazê-lo 
amanhã por si só. A área de desenvolvimento potencial permite-nos, pois, 
determinar os futuros passos da criança e a dinâmica de seu 
desenvolvimento e examinar não só o que o desenvolvimento já produziu, 
mas também o que produzirá no processo de maturação. (2010, p. 113). 
 

Para que a criança chegue a um nível de desenvolvimento potencial é 

preciso o professor estimular o nível de desenvolvimento real, promovendo zonas de 
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desenvolvimento proximal, mediante aproximações sucessivas ao nível que se 

deseja chegar, como explica Oliveira 

 
A zona de desenvolvimento proximal refere-se, assim, ao caminho que o 
indivíduo vai percorrer para desenvolver funções que estão em processo de 
amadurecimento e que se tornarão funções consolidadas, estabelecidas no 
seu nível de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento potencial é, 
pois, um domínio psicológico em constante transformação [...]. (1997, p. 60). 
 

Para Vygotsky a aprendizagem ocorre em processos psicológicos 

superiores, mediante a vida social dos sujeitos, nas interações que mantêm com 

outras pessoas e nas atividades culturais. Entretanto, esse desenvolvimento 

aparece em dois planos: primeiro, no plano social, depois no plano psicológico 

individual. 

 
Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no 
decurso do desenvolvimento da criança: a primeira vez, nas atividades 
coletivas, nas atividades sociais, ou seja, como funções interpsíquicas; a 
segunda, nas atividades individuais, como propriedades internas do 
pensamento da criança, como funções intrapsíquicas. (VYGOTSKY, 2010, 
p. 114, grifo do autor). 
 

Com essa mesma compreensão, Perrenoud (1999) argumenta que a 

aprendizagem ocorre por meio das interações didáticas vivenciadas por professores 

e alunos, pois  

 
[...] se nutre das regulações inseridas na própria situação, que obriga o 
aluno, conforme as interações, a ajustar sua ação ou suas representações, 
a identificar seus erros ou suas dúvidas, a levar em conta o ponto de vista 
de seus parceiros, ou seja, a aprender por ensaio e erro, conflitos 
cognitivos, cooperação intelectual ou qualquer outro mecanismo. (p. 111).  
 

Vygotsky explica, por conseguinte, que a transição do social para o 

individual ocorre através de ferramentas que subsidiam a teoria sociocultural, como 

a interiorização (ou internalização), que ocorre por intermédio de uma atividade 

externa que é reconstruída e internalizada pelo sujeito; e a apropriação, que se 

caracteriza pela reconstrução do conhecimento pelo sujeito, isto é, não se trata de 

uma simples adaptação ou arrumação do conhecimento, mas de uma reestruturação 

cerebral, que gera um novo conhecimento, a partir dos conhecimentos já existentes. 

(COLL et ali, 2006). 

Desse modo, Perrenoud (1999), em conformidade com a concepção 

vygotskyana, sustenta que a aprendizagem ocorre pela regulação da ação do sujeito 

sobre o objeto do conhecimento e pelas interações sociais, como elucida 
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A ação é fator de regulação do desenvolvimento e das aprendizagens muito 
simplesmente porque obriga o indivíduo a acomodar, diferenciar, 
reorganizar ou enriquecer seus esquemas de representação de percepção e 
de ação. A interação social o leva a decidir, a agir, a se posicionar, a 
participar de um movimento que o ultrapassa, a antecipar, a conduzir 
estratégias, a preservar seus interesses. (p. 112). 
 

A concepção sociocultural de Vygotsky, portanto, coloca ênfase na 

dimensão social no desenvolvimento humano, pois há interligação e 

interdependência entre aprendizagem e desenvolvimento, por isso a função da 

escola é desenvolver processos de integração e interação social, em que possam 

ser socializadas experiências e conhecimentos. (CARVALHO; IBIAPINA, 2009). 

Nesse sentido, Hoffmann (1993) aponta que se precisa partir para uma 

mudança no planejamento e desenvolvimento da educação, haja vista a 

necessidade de promover situações de interação social, e, ao mesmo tempo, de 

atentar para as diferenças individuais, relacionadas aos níveis e ritmos dos alunos. 

É importante ressaltar, também, os estudos psicogenéticos de Henry 

Wallon (1879 – 1962), ao considerar que a aprendizagem depende do 

desenvolvimento orgânico do indivíduo, “equipado de aptidões extremamente 

variadas, cuja formação depende tanto da espécie, como também de um meio físico, 

social, grupal onde o indivíduo esteja inserido.” (MACEDO; SILVA, 2009, p. 204). 

Como se verifica, o aporte teórico de Wallon também se coaduna com os 

preceitos interacionistas de Vygotsky, ao defender a importância dos fatores 

externos, relacionados à sociedade a qual o indivíduo faz parte, para o seu 

desenvolvimento interno, psíquico,  

 
Dessa forma, na compreensão do processo de desenvolvimento e 
constituição da pessoa, o organismo e o meio são entendidos como dois 
polos de uma mesma unidade, devendo ser considerados sob o ponto de 
vista de sua relação, em que um não pode pensado separado do outro. 
(MACEDO; SILVA, 2009, p. 212). 
. 

Além disso, acentua-se a integração entre as funções da pessoa, 

caracterizadas por Wallon como domínios funcionais que constituem as etapas 

evolutivas,  porquanto “[...] representam um sistema de funções psíquicas, que se 

expressam na criança por meio de suas atividades, de tal modo que cada atividade 

é resultante da integração, na pessoa, do cognitivo, do afetivo e do motor.”  

(MACEDO; SILVA, 2009, p. 214). 
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Os estudos de Wallon enfatizam em sua abordagem teórica, de modo 

especial, a influência da afetividade no desenvolvimento humano, uma vez que  

 
o domínio afetivo exerce papel fundamental na constituição da pessoa, pois 
é o que dá energia ao ato motor e à cognição e, juntamente com eles, 
proporciona a constituição de valores, vontades, interesses, necessidades e 
motivações, que direcionarão escolhas e decisões ao longo da vida. 
(MACEDO; SILVA, 2009, p. 217). 
. 

Nessa acepção, há uma intrínseca relação de cunho biológico, cognitivo, 

afetivo e social para o desenvolvimento humano, cabe à escola, então, desenvolver 

o aluno em suas múltiplas dimensões, com suporte na interação social. (MACEDO; 

SILVA, 2009). 

Para tal, faz-se necessário integrar os processos didáticos e os 

dispositivos de regulação da aprendizagem presentes na avaliação, para dar conta 

dos múltiplos aspectos indissociáveis do ser humano, “nesse espírito, a regulação 

não é um momento específico da ação pedagógica, é um componente permanente 

dela.” (PERRENOUD, 1999, p. 111). 

Assim sendo, a afetividade e a inteligência fazem parte da compleição 

histórica do indivíduo, em uma construção integrada, na qual ora prevalece a 

afetividade, ora a inteligência e nessa trajetória evolutiva, uma depende da outra 

para progredir, assim “ambos os processos são, por conseguinte, sociais, embora 

em sentidos diferentes: no primeiro, social é sinônimo de interpessoal; no segundo, 

é o equivalente de cultural.” (DANTAS, 1992, p. 91). 

Nessa integração, constrói-se a pessoa individualizada, com uma 

personalidade única e original, mas, ao mesmo tempo, social, pois 

 
Quando ainda não é possível a ação cooperativa que vem da articulação 
dos pontos de vista bem diferenciados, o contágio afetivo cria os elos 
necessários à ação coletiva. Com o passar do tempo, a esta forma primitiva 
se acrescenta outra, mas em todos os momentos da história da espécie, 
como da história individual, o ser humano dispõe de recursos para associar-
se aos seus semelhantes. (DANTAS, 1992, p. 97). 
. 

Considera-se, outrossim, a relação recíproca dos dois sujeitos do 

processo de ensino e de aprendizagem, professor e aluno, criando-se um ambiente 

propício à aprendizagem, sem deixar de lado os conhecimentos historicamente 

construídos pela humanidade, mas os reconstruindo, mediante a interação mútua 

entre os sujeitos; e destes com o próprio conhecimento. (BECKER, 2018). 
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Por isso, Hoffmann (1993) defende que a avaliação da aprendizagem seja 

mediadora, opondo-se à concepção tradicional e evoluir para 

 
Uma ação reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, 
elucidar, favorecer a troca de ideias entre e com os seus alunos, num 
movimento de superação do saber transmitido a uma produção de saber 
enriquecido, construído a partir da compreensão dos fenômenos estudados. 
(HOFFMANN, 1993, p. 146). 
 

Para avaliar sob essa ótica é preciso diagnosticar o nível de desempenho 

em que o aluno se encontra, para, então, qualificar a realidade encontrada de modo 

a tomar uma decisão acerca da necessidade ou não de intervir, buscando o avanço 

sistemático e processual para níveis mais elevados de conhecimento. Nesses novos 

paradigmas, as práticas de avaliação da aprendizagem escolar  

 
deverão estar atentas aos modos de superação do autoritarismo e ao 
estabelecimento da autonomia do educando, pois o novo modelo social 
exige a participação de todos. Isto significa igualdade, fato que não se dará 

se não se conquistar a autonomia e a reciprocidade de relações. (LUCKESI, 

2001, p. 32). 
 

Conclui-se, que, se a aprendizagem escolar acontece através da relação 

entre o desempenho individual do sujeito e suas interações sociais, intermediadas 

por relações afetivas, em um movimento dinâmico, de interconexão, no qual ambos 

se influenciam e se alimentam mutuamente, a avaliação dessa aprendizagem deve 

seguir o mesmo rumo e passar a considerar todos esses fatores imbricados. 

 

2.4 Avaliação na perspectiva formativa 

 

A avaliação da aprendizagem precisa romper com a característica 

estática de simples constatação da realidade e estabelecer um movimento dinâmico 

de regulação da aprendizagem, no qual professores e alunos acompanhem o 

processo educativo, buscando sempre uma evolução da aprendizagem. (LUCKESI, 

2011; PERRENOUD, 1999; HADJI, 2001; HOFFMANN, 2010). 

O conceito de avaliação formativa, como já visto, criado por Michael 

Scriven, está relacionado à avaliação realizada ao longo de programas 

educacionais, tendo em vista coletar informações para julgamento de valor, tomada 

de decisão e realização de ajustes necessários ao seu aprimoramento. (VIANNA, 

2000). 
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Para Allal (1986), o sentido de avaliação formativa está na possibilidade 

de adequações sucessivas ao método de ensino ou currículo, em função dos 

problemas de aprendizagem detectados nos alunos, por isso, a avaliação formativa 

traz sempre em seu bojo a característica de regulação da aprendizagem. 

Na opinião de Perrenoud (1999), a avaliação formativa, entendida como a 

regulação dos processos de construção da aprendizagem pela ação docente, deve 

ser planejada de acordo com as necessidades educativas dos alunos, conforme 

seus estágios de aprendizagem. Por isso é preciso 

 
dar um passo a mais e se situar à frente, para refletir sobre o lugar da 
regulação dos processos de aprendizagem nos dispositivos didáticos, em 
conexão não apenas com as ideias de avaliação formativa, mas também de 
individualização das trajetórias de formação e de diferenciação dos 
tratamentos pedagógicos. (PERRENOUD, 1999, p. 88, grifo do autor). 
 

Assim, as ações de avaliação formativa, como fontes de regulação, são 

realizadas tanto pelos professores, mediante dispositivos didáticos apropriados, 

como pelos alunos, por meio de atividades de metacognição, em outras palavras, 

pela tomada de consciência do aluno quanto a sua aprendizagem, como explica 

 
Denominarei de regulação dos processos de aprendizagem, em sentido 
bastante amplo, o conjunto das operações metacognitivas do sujeito e de 
suas interações com o meio que modificam seus processos de 
aprendizagem no sentido de um objetivo definido de domínio. Com efeito, 
não há regulação sem referência a um estado almejado ou a uma trajetória 
ótima. (PERRENOUD 1999, p. 89, grifos do autor). 

 

A propósito de como efetivar as regulações no âmbito da avaliação 

formativa, Allal (1986) propõe uma sequência de etapas necessárias à sua 

realização:  

 
1. recolha de informações relativas aos progressos e dificuldades de 
aprendizagem sentidos pelos alunos;  
2. interpretação dessas informações numa perspectiva criterial e, na medida 
do possível, diagnóstico dos fatores que estão na origem das dificuldades 
de aprendizagem observadas no aluno;  
3. adaptação das atividades de ensino e de aprendizagem de acordo com a 
interpretação das informações recolhidas. (p. 178). 
 

Para Hadji (2001, p. 19), a avaliação deve perpassar todo o trajeto 

formativo, mediante três tipos de situações: a avaliação deve ser prognóstica, isto é, 

anteceder a ação de formação, para “permitir um ajuste recíproco 

aprendiz/programa de estudos”; a avaliação deve ser formativa, ou seja, ocorrer 

sincronizada com a ação de formação e assim “contribuir para uma boa regulação 
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da atividade de ensino (ou de formação, no sentido amplo)”; e a avaliação deve ser 

cumulativa, quer dizer, ao final de um bloco de estudos, para “verificar se as 

aquisições visadas pela formação foram feitas.” 

No entendimento de Hoffmann (2010, p. 102), sincronicamente, a 

concepção de avaliação mediadora tem como fundamento a avaliação contínua e 

formativa, na qual o professor tem o fundamental papel de mediar a aprendizagem, 

uma vez que “mediação é interpretação, diálogo, interlocução”. 

A prática avaliativa mediadora tem princípios universais e 

multidimensionais tais como assegurar o respeito às diferentes formas de aprender 

dos alunos; entender que os parâmetros estabelecidos para avaliar são subjetivos e 

relacionados a cada área do conhecimento, por isso  contextuais e mutáveis; e 

compreender que a aprendizagem ocorre na dimensão do aluno consigo mesmo, 

com os outros e com o objeto do conhecimento. (HOFFMANN, 2010a).  

O papel do professor, nessa lógica, é decisivo, considerando-se um 

planejamento orientado para cumprir as finalidades e intenções educativas previstas 

no Projeto Político Pedagógico, de forma a possibilitar uma ação pedagógica efetiva, 

na qual, o docente seja um mediador ativo, posto que 

 
Neste lugar, nós educadores, temos que acolher (receber o educando), 
nutrir (oferecer-lhe o melhor de nós mesmos em termos de informação, 
procedimentos, valores, afetividade), sustentar (garantir condições para que 
aprenda; em termos psicológicos, tempo, atendimento) e confrontar (nem 
tudo está adequado; é possível mostrar outra possibilidade) o educando, 
para que ele possa, passo a passo, constituir-se a si mesmo e, nesse 
processo, tomar posse de si. (LUCKESI, 2011, p. 132 - 133, grifos do autor). 
 

Por esse ângulo, os professores precisam de apoio da equipe pedagógica 

da escola, no sentido de propiciar momentos formativos sistemáticos, para situar a 

intenção de realizar uma avaliação de cunho formativo, com a ação avaliativa 

propriamente dita, porquanto 

 
Não basta ser adepto da ideia de avaliação formativa. Um professor deve 
ainda ter os meios de construir seu próprio sistema de observação, de 
interpretação e de intervenção em função de sua concepção pessoal de 
ensino, dos objetivos, do contrato didático, do trabalho escolar. 
(PERRENOUD, 1999, p. 122, grifo do autor). 
 

Dessa maneira, o ato avaliativo, enquanto acompanhamento da prática 

pedagógica, estrutura-se em dois processos: servir ao diagnóstico do aluno, de 

modo a detectar em que ponto da aprendizagem ele está, para, então, intervir e 

transformar a realidade encontrada em uma realidade desejada. (LUCKESI, 2011). 
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Para Luckesi (2011, p. 270), portanto, o professor ao avaliar deve acolher 

a realidade do aluno, pois “a intenção é subsidiar a busca do melhor resultado 

possível à luz do planejado”. Faz-se necessário, por conseguinte, implementar 

medidas de investigação e intervenção pedagógica que visem a resultados 

satisfatórios, sistematizados mediante uma avaliação operacional, de 

acompanhamento, com cunho formativo, mas também final, como sintetiza Luckesi 

 
a avaliação de acompanhamento, num primeiro momento, incide sobre os 
resultados intermediários do processo da ação em execução; e, num 
segundo momento, permite o olhar sobre o resultado final da ação, o qual, 
em si, deverá ser positivo, pois para isso terão sido feitos investimentos, 
incluindo os decorrentes de tomadas de decisões subsidiadas pela 
investigação avaliativa atrelada à ação. (2011, p. 174). 
 

Para tal, na opinião do autor, o posicionamento avaliativo da escola e, em 

consequência, do professor deve estar alicerçado em uma teoria que lhe dê sentido, 

em razão de que 

 
A prática da avaliação da aprendizagem exige a presença da teoria que deu 
forma ao projeto político pedagógico e a referência inequívoca a ela. Sem 
essa condição prévia, o avaliador estará agindo de forma livre, 
independente e arbitrária em relação à teoria pedagógica que deu forma ao 
ensino-aprendizagem, o que, em si, é contraditório e negativo, visto que a 
avaliação da aprendizagem é um componente do ato pedagógico e assim, 
para ser coerente e suficientemente adequada, deve estar alinhada a ele. 
(LUCKESI, 2011, p. 276). 
 

Assim, Luckesi (2011) advoga a necessidade de um planejamento 

consistente, alinhado à prática, que tenha esteio em decisões políticas, científicas e 

técnicas, como assinala 

 
Ambos são componentes do ato pedagógico escolar, uma vez que o 
planejamento envolve decisões políticas (o que ensinar, por que ensinar 
isso, qual será o destino desse ensino, que cosmovisão está por trás disso 
que vamos ensinar), decisões científicas (as informações, habilidades e 
competências que vamos trabalhar estão comprometidas com a ciência 
contemporânea ou com as condutas necessárias à vida individual e social?) 
e decisões técnicas (que recursos técnicos são adequados para ensinar 
esses conteúdos?). (p. 284, grifo do autor). 
 

Perrenoud (1999, p. 151, grifo do autor) alerta, contudo, para o relevante 

desafio dos professores em adaptar seus métodos de trabalho, aos conhecimentos 

específicos das diversas disciplinas, com foco na construção das aprendizagens dos 

alunos, pois “ir em direção a uma avaliação formativa é transformar 

consideravelmente as regras do jogo dentro da sala de aula.” 
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Outro cuidado extremamente pertinente, na opinião de Hoffmann (2010) 

diz respeito à característica contínua da avaliação formativa, pois nem sempre 

avaliar constantemente significa praticar avaliação formativa, haja vista que, amiúde, 

apenas se fraciona a avaliação em diversas atividades parciais, mas não se 

oportuniza intervenções pedagógicas para melhorar a aprendizagem. Assim a 

“denominação ‘formativa’ vem muitas vezes atrelada a processos que são, na 

verdade, classificatórios e somativos (caráter terminal/sentencivo).” (p. 102). 

A avaliação da aprendizagem escolar, com esses cuidados, desenvolve-

se por intermédio de uma série de ações articuladas e complementares no contexto 

do ensino e da aprendizagem, “nesse espaço, os atos avaliativos de 

acompanhamento e de certificação da aprendizagem serão nossos efetivos aliados 

na obtenção do sucesso nos resultados e na democratização do ensino.” (LUCKESI, 

2011, p. 294). 

Considera-se, por esse motivo, que a atuação do professor é um fator 

decisivo para uma consistente avaliação formativa, na medida em que deve exercer 

uma liderança vigorosa na (re)construção dos conhecimentos, competências e 

habilidades, especialmente quando se trata do Ensino Médio, integrado à educação 

técnica profissional.  

Diante da compreensão teórica sobre a avaliação da aprendizagem como 

um fenômeno complexo que envolve todo o ensino e a aprendizagem, como 

também da necessidade imperiosa da regulação dos conteúdos curriculares do 

Ensino Médio às necessidades educativas dos alunos, propôs-se averiguar nesta 

pesquisa se a proposta da avaliação da aprendizagem está em consonância com a 

aprendizagem cooperativa. 

Para tal, é preciso situar a relação do processo de ensino e aprendizagem 

dentro do contexto educacional no qual está inserido, no caso a educação 

profissional em nível técnico, experienciada nas escolas cearenses, como se verá no 

capítulo a seguir. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CEARÁ 

 
 

O Ensino Médio faz parte da etapa final da educação básica, com 

duração de três anos, nos quais, ao mesmo tempo em que sistematiza os 

conhecimentos do Ensino Fundamental, prepara os alunos para o ingresso na 

universidade e para o mundo do trabalho (BRASIL, 2018). 

As demandas contemporâneas relacionadas à economia demonstram, no 

entanto, a necessidade de recursos humanos com qualificação técnica intermediária 

no Brasil, o que motivou à inclusão da educação técnico-profissional na legislação 

nacional do Ensino Médio, como se verá neste capítulo. 

Seguindo essa mesma lógica, verificar-se-á na sessão seguinte que o 

estado do Ceará tomou a inciativa de elaborar uma proposta de formação 

profissional em nível técnico, na qual congraça o ensino regular convencional ao 

ensino técnico profissional, com base na legislação e nas diretrizes nacionais, 

porém, desenvolvendo um modelo próprio para a sua rede de Ensino Médio 

(CEARÀ, 2019). 

Ao final do capítulo, será apresentada a matriz curricular cearense, 

delineando suas características peculiares, de maneira a demonstrar como as 

escolas de educação profissional se organizam, pedagógica e gerencialmente, para 

dar conta da base nacional comum e da parte diversificada do currículo do Ensino 

Médio, em articulação com a formação técnica profissional. 

 

3.1 A educação profissional técnica em nível médio 

 

A educação técnica profissional foi inserida na rede pública de Ensino 

Médio do Ceará em 2008, com o objetivo de promover maiores oportunidades ao 

jovem cearense, tanto de ingresso ao ensino superior, como de formação 

profissional em nível técnico, além de impulsionar a economia do Estado com a 

inserção de recursos humanos mais qualificados no mercado de trabalho. 

Essa política pública se ancorou na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB Nº 9394/96), na qual o Ensino Médio, etapa final da 

Educação Básica, tem como premissa preparar o jovem para o mundo do trabalho 

e/ou para o prosseguimento dos estudos, por intermédio do aprofundamento dos 
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conhecimentos do Ensino Fundamental, cujas finalidades estão expressas no artigo 

35: 

 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores;  
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico;  
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. (BRASIL, 1996). 

 
No que respeita à educação profissional, a Lei nº 11.741 modifica o art. 39 

da LDB, com o intuito de redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da 

educação profissional técnica de nível médio, como disciplina: 

 

A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da 
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 
§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser 
organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de 
diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo 
sistema e nível de ensino. 
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos 
[...]: 
II – de educação profissional técnica de nível médio. (BRASIL, 2008). 

 

Com base na legislação vigente, portanto, o governo do estado do Ceará 

implementou as escolas estaduais de educação profissional, nas quais o Ensino 

Médio funciona em tempo integral e integrado à formação profissional, objetivando 

inserir os jovens nos processos produtivos, mediante formação técnica qualificada, 

pois 

 
A educação profissional dá maior amplitude à concepção do direito à 
educação por criar condições para que se estabeleça um diálogo com o 
mundo do trabalho. Ao privilegiar o ensino integrado, o Governo do Ceará 
oferece aos alunos que concluíram o ensino fundamental a matrícula única 
para o Ensino Médio e formação técnica, abrindo a possibilidade de 
ingressarem nas Escolas Estaduais de Educação Profissional. (CEARÁ, 
2019). 
 

Assim, a educação profissional no Ensino Médio torna-se estratégia 

fundamental para a formação e qualificação do jovem na etapa final da educação 

básica, tendo em vista  
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A necessidade de a educação profissional, em todos os seus níveis, estar 
integrada à educação básica, de forma a complementá-la e nunca substituí-
la, considerando-se a situação atual dos trabalhadores brasileiros, jovens e 
adultos, que apresentam, em sua maioria, baixos índices de escolaridade 
formal e desempenho escolar. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 
39). 
 

Nessa perspectiva, as escolas estaduais de educação profissional do 

estado do Ceará foram implantadas no sistema público de ensino, com o intuito de 

formar cidadãos mais preparados e competentes para atuar no mundo do trabalho, 

mediante a articulação entre o Ensino Médio regular e a formação técnica 

profissional, como também preparar para o prosseguimento dos estudos, mediante o 

ingresso ao ensino superior. 

Para integrar a proposta curricular do Ensino Médio regular com a 

proposta curricular dos cursos técnicos da educação profissional, as escolas 

profissionais funcionam em tempo integral, com nove aulas diárias, totalizando 1.800 

h/a ano e 5.400 h/a ao longo de três anos. 

A política de educação profissional cearense, destarte, iniciou-se com a 

inauguração de 25 escolas em 2008, em 20 municípios, com os cursos técnicos de 

informática, enfermagem, guia de turismo e segurança do trabalho e atendendo a 

1.181 alunos.  A escolha dos locais para a instalação dessas escolas levou em conta 

os critérios: “se situarem em áreas de vulnerabilidade social; apresentarem 

indicadores educacionais abaixo do esperado como forma de revitalizá-las; e 

estarem em condições mínimas necessárias à implantação.” (CEARÁ, 2019). 

Essa política pública abrange atualmente 122 escolas, com 53 cursos 

técnicos, distribuídos conforme os arranjos produtivos das cidades em que estão 

localizadas, atendendo cerca de 50.000 jovens, em 96 municípios do Ceará, que 

estão tendo a oportunidade de aprender uma profissão, além das disciplinas 

próprias do Ensino Médio (CEARÁ, 2019). 

Apesar de as escolas profissionais, inicialmente, funcionarem em 

estruturas de escolas regulares adaptadas, a partir de 2011, o Ceará aderiu ao 

Programa Brasil Profissionalizado do Ministério da Educação, mediante o qual 

construiu 11 escolas “padrão MEC”3,  por meio de convênio com o Fundo Nacional 

 
3 As escolas padrão MEC foram desenvolvidas para abrigar os cursos de qualificação técnica 
profissional de Ensino Médio, com 5,5 mil metros quadrados de estrutura, contendo 12 salas de aula, 
seis laboratórios básicos (Línguas, Informática, Química, Física, Biologia e Matemática), além de dois 
laboratórios técnicos de grande porte, de acordo com a especificidade de cada curso, auditório, 
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de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Hoje, dentre as escolas profissionais, 42 

são adaptadas e 80 são padrão MEC. (CEARÁ, 2019). 

No que tange às concepções e princípios, a política da educação 

profissional técnica no Ensino Médio baseia-se em uma formação humana integrada 

a todas as “dimensões da vida no processo educativo, visando à formação 

omnilateral dos sujeitos.” (BRASIL, 2007, p. 40). 

Quanto a filosofia gerencial, as escolas profissionais do Ceará seguem a 

Tecnologia Empresarial Socioeducacional (TESE), modelo adaptado dos Centros de 

Ensino Experimental (PROCENTRO) de Pernambuco, cujo objetivo é “formar uma 

consciência empresarial humanística nos componentes da organização.” (CEARÁ, 

2019, p. 6). 

Além disso, a TESE busca organizar todas as ações da escola por 

intermédio do PDCA4, planejamento estratégico que segue os passos 

 
Plan (Planejar) – estabelecer missão, visão, objetivos, estratégias que 
permitam atingir as metas ou os resultados propostos. 
Do (Executar) – pôr em prática, executar o que foi planejado, educar em 
serviço. 
Check (Verificar, Avaliar) – acompanhar e avaliar processos e resultados, 
confrontando-os com o planejado, ajustando ou consolidando as 
informações, gerando relatórios. 
Act (Agir) – agir de acordo com o avaliado e com os relatórios, elaborar 
novos planos de ação, de forma a melhorar a qualidade, a eficiência e a 
eficácia, aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas. Em suma, 
atuar corretivamente. (CEARÁ, 2019, p.11). 

 

A TESE traz, ainda, como conceitos fundamentais a descentralização de 

poder no âmbito da escola; a disciplina para alcançar os objetivos educacionais; o 

respeito entre lideranças e liderados; e a confiança moral, conceitual, afetiva e 

profissional. 

Além desses conceitos, a TESE estabelece algumas premissas 

estruturantes que dão suporte às ações gerenciais e pedagógicas, a saber: o 

protagonismo Juvenil, relacionado ao estudante como condutor de seu projeto de 

vida, além do exercício de liderança nas ações da escola; a formação continuada, 

relacionada aos docentes, comprometidos como o seu próprio aperfeiçoamento 

 
biblioteca com espaço exclusivo para estudo, teatro de arena, refeitório, quadra poliesportiva coberta, 
áreas de convivência e bloco administrativo com secretaria, mecanografia, direção, 2 salas para 
coordenações, sala de professores com laboratório de informática anexo, dentre outros ambientes 
(CEARÁ, 2019). 
4 O Ciclo PDCA foi desenvolvido na década de 1930 pelo físico e engenheiro Walter A. Shewhart, nos 
Estados Unidos, e posteriormente passou a ser adotado como ferramenta de gestão de negócios. 
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profissional; atitude empresarial, relacionado com o foco da escola quanto ao 

alcance dos objetivos pactuados coletivamente; a corresponsabilidade, relacionada 

a parceria entre instituições públicas e privadas para a melhoria da educação;  e 

replicabilidade, relacionada a consolidação da experiência e ampliação para a rede 

pública, através da sistematização das ações educativas. (CEARÁ, 2019a). 

Toda essa organização administrativa visa a dar subsídio para o 

desenvolvimento do “negócio” da escola, que é a aprendizagem dos alunos, para tal, 

há todo um delineamento curricular que se apresentará a seguir. 

3.2 Matriz curricular da escola profissional 

 

A matriz curricular da escola profissional é constituída por uma formação 

geral, com as disciplinas da base nacional comum ao Ensino Médio; por uma 

formação técnica, com as disciplinas próprias de cada curso técnico profissional; e 

uma formação diversificada, com componentes curriculares voltados para a vida 

pessoal e profissional dos educandos, pois, 

 
um dos grandes diferenciais da escola de educação profissional é fortalecer 
o desenvolvimento pessoal e social do aluno, por meio da adoção de 
conteúdos diversificados presentes na matriz curricular. O objetivo é dar 
ênfase ao projeto de vida, empreendedorismo e à relação com o mundo do 
trabalho. (CEARÁ, 2019). 
 

 A formação geral do currículo é composta pelas disciplinas de língua 

portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, história, geografia, filosofia, 

sociologia, matemática, biologia, física e química, totalizando uma carga horária de 

2.620h ao longo dos três anos. (CEARÁ, 2019). 

No que respeita à formação profissional, compõe-se por treze eixos 

tecnológicos, subdivididos em 52 cursos técnicos, de acordo com o cardápio 

oferecido pelo Ministério da Educação (MEC), com uma carga horária mínima que 

varia entre 800 e 1.200 horas, além da carga horária destinada ao estágio 

supervisionado. Os cursos são distribuídos em todo o Estado, conforme os 

interesses do mercado de trabalho local, apresentados no quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1 – Eixos tecnológicos da educação profissional 

Eixo Tecnológico Cursos Técnicos 

Ambiente e Saúde Enfermagem, Estética, Massoterapia, Meio Ambiente, Saúde 
Bucal, Nutrição e Dietética 

Controle e Processos Industriais Automação Industrial, Eletromecânica, Eletrotécnica, 
Manutenção Automotiva, Mecânica 

Desenvolvimento Educacional e 
Social 

Secretaria Escolar, Tradução e Interpretação de Libras, Instrução 
de Libras - Experimental 

Gestão e Negócios Administração, Comércio, Contabilidade, Finanças, Logística, 
Secretariado, Transações Imobiliárias 

Informação e Comunicação Informática, Rede de Computadores 

Infraestrutura Agrimensura, Desenho de Construção Civil, Edificações, Portos 

Produção Alimentícia Agroindústria 

Produção Cultural e Design Design de Interiores, Gestão Cultural - Experimental, Modelagem 
do Vestuário, Multimídia, Paisagismo, Produção de Áudio e 
Vídeo, Produção de Moda, Regência 

Produção Industrial Biotecnologia, Fabricação Mecânica, Moveis, Têxtil, Petróleo e 
Gás, Química, Têxtil, Vestuário 

Recursos Naturais Agricultura (Floricultura), Agronegócio, Agropecuária, Aquicultura, 
Fruticultura, Mineração 

Segurança Segurança do Trabalho 

Turismo, Hospitalidade e Lazer Eventos, Guia de Turismo, Hospedagem, 

Elaboração própria com base em Ceará (2019). 

 

Quanto à parte diversificada do currículo, sublinha-se os componentes 

Formação para a Cidadania, Mundo do Trabalho, Projeto de Vida, 

Empreendedorismo e Diálogos Socioemocionais, delineadas a seguir. 

A Formação para a Cidadania faz parte do Projeto Professor Diretor de 

Turma (PPDT), no qual cada sala de aula da escola é adotada por um professor, que 

fica sendo o seu “diretor”, tendo como objetivo desmassificar o ensino, a partir de um 

atendimento diferenciado para cada aluno.  

Os professores diretores de turma (PDT) têm quatro aulas em sua carga 

horária destinadas exclusivas ao projeto, dentre essas, uma aula é para desenvolver 

o componente curricular Formação para a Cidadania, que aborda temáticas 

pessoais e sociais, em “busca estimular os estudantes a se tornarem cidadãos 

responsáveis, críticos, ativos e intervenientes, permitindo-lhes trabalhar suas 

vivências no plano pessoal e coletivo”; uma aula para a elaboração, organização e 

análise do dossiê dos alunos, no qual constam todas as informações sobre cada 
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aluno da turma;  uma aula destinada ao atendimento individualizado aos alunos; e 

uma aula para atender aos pais e/ou responsáveis.  (CEARÁ, 2019). 

Os Diálogos Socioemocionais são elementos curriculares desenvolvidos 

pelo Instituto Ayrton Senna5 que têm como objetivo proporcionar estudos e vivências 

destinadas ao desenvolvimento de competências e habilidades sociais e emocionais 

nos jovens (ANEXO A). As competências socioemocionais são inseridas dentro do 

PPDT e agrupadas em cinco dimensões pertinentes ao desenvolvimento humano: 

amabilidade, autogestão, resiliência emocional, engajamento com o outro e abertura 

ao novo. (CEARÁ, 2019). 

Para essas cinco competências socioemocionais são definidas 17 

habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos ao longo do Ensino Médio, 

conforme a subdivisão, expressa no quadro 2: 

 

Quadro 2 – Matriz de competências socioemocionais 

Competências  Habilidades  

 
1. Amabilidade 

▪ Empatia 
▪ Respeito   
▪ Confiança 

 
 
2. Autogestão 

▪ Determinação 
▪ Foco 
▪ Organização 
▪ Persistência 
▪ Responsabilidade  

 
3. Resiliência emocional 

▪ Tolerância ao estresse 
▪ Autoconfiança 
▪ Tolerância à frustração 

 
4. Engajamento com os outros 

▪ Iniciativa social 
▪ Assertividade 
▪ Entusiasmo 

 
5. Abertura ao novo 

▪ Curiosidade para aprender 
▪ Imaginação criativa  
▪ Interesse artístico 

Fonte: Elaboração própria, com base em orientações do Instituto Ayrton 
Senna. 

 

Dessa forma, incluir competências sociais no currículo escolar constitui 

importante estratégia pedagógica, em razão de que  

 
a escola é um espaço privilegiado, onde há um conjunto de interações 
sociais que se pretendem educativas. Logo, a qualidade das interações 
sociais presentes na educação escolar constitui um componente importante 

 
5 O Instituto Ayrton Senna é uma organização sem fins lucrativos que tem o “objetivo de dar 
a crianças e jovens brasileiros oportunidades de desenvolver seus potenciais por meio da educação 
de qualidade”, com foco na educação integral, tendo em conta o desenvolvimento pleno do 
educando. Disponível em: <https://www.institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/instituto.html#nossa-
historia>. Acesso em: 30 jun. 2019. 

https://www.institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/instituto.html#nossa-historia
https://www.institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/instituto.html#nossa-historia
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na consecução de seus objetivos e no aperfeiçoamento do processo 
educacional. (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2014, p. 54). 
 

Quanto ao Mundo do Trabalho (ANEXO B), esse componente curricular 

funciona em parceria com o Instituto Aliança6, por intermédio do Programa 

Com.Dominio Digital, “voltado para a formação integral e integrada de jovens e sua 

inserção no mundo do trabalho.” O componente abrange um conjunto de 

publicações, com material estruturado que envolve três áreas: Desenvolvimento 

Pessoal e Social, Contexto das Relações do Trabalho e Tecnologia da Informação e 

Comunicação. (CEARÁ, 2019). 

Em se tratando de Projeto de Vida (ANEXO C), essa unidade curricular 

estimula os alunos a refletirem acerca de dimensões relevantes de suas vidas e a 

elaborarem projetos de evolução pessoal, familiar, social e educacional/profissional, 

cujo “objetivo é oferecer uma formação profissional para além da questão 

meramente técnica, visando ao desenvolvimento das potencialidades humanas e da 

capacidade de interferir criticamente na vida social e profissional.” (CEARÁ, 2019). 

Outro componente curricular importante é o Empreendedorismo, que 

intenciona expandir a visão empreendedora nos jovens, a partir dos temas 

trabalhados “Crescendo e Empreendendo; Iniciando um Pequeno Grande Negócio; 

e Como Elaborar Plano de Negócios.” (CEARÁ, 2019).  

A proposta curricular do empreendedorismo, assim sendo, é desenvolvida 

por meio do material educacional “Despertar” (ANEXO D), do Programa Nacional de 

Educação Empreendedora (PNEE)7, cuja intenção ao final do curso é que 

 
os alunos estejam mais conhecedores de suas próprias capacidades, 
desenvolvendo atitudes empreendedoras, tanto na vida pessoal quanto 
profissional. O objetivo e que eles deem continuidade aos seus projetos ou 
trabalhem de forma autônoma, buscando novos horizontes, que não sejam, 
necessariamente, direcionados a uma atividade empresarial, mas, acima de 
tudo, que possam empreender na profissão que escolherem e na vida 
diária. (GUTIERREZ, 2016, p. 12). 

 
6  O Instituto Aliança é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 
com “atuação focada nas políticas públicas para a juventude, fortalecendo as parcerias intersetoriais, 
participando em fóruns, redes e conselhos e, principalmente, atuando diretamente nos sistemas 
públicos de ensino”. Disponível em: <http://www.institutoalianca.org.br/nossa_historia.html>. Acesso 
em: 30 jun 2019. 
7 O Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) foi desenvolvido pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), “com o objetivo de ampliar, promover 
e disseminar a educação empreendedora por meio da inclusão de conteúdos de 
empreendedorismo nos currículos dos diferentes níveis da educação: básica, profissional e 
superior”. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/programa-
nacional-da-educacao-empreendedora-pnee,2c7cd24a8321c510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. 
Acesso em: 04 abr 2019.  

http://www.institutoalianca.org.br/nossa_historia.html
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/programa-nacional-da-educacao-empreendedora-pnee,2c7cd24a8321c510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/programa-nacional-da-educacao-empreendedora-pnee,2c7cd24a8321c510VgnVCM1000004c00210aRCRD


52 

 

 

Além disso, faz parte da proposta das escolas profissionais o estágio 

curricular, que visa a desenvolver a prática laboral dos cursos técnicos, além de 

incentivar a inserção dos egressos da educação profissional no mercado de 

trabalho. Para tal, os estágios ocorrem na terceira série, com uma carga horária de 

600 horas para os cursos do eixo da saúde e 400 horas para os cursos dos demais 

eixos. 

Desse modo, a proposta curricular deve potencializar as relações 

dinâmicas e dialéticas entre as disciplinas e os conhecimentos, haja vista que  

 
O currículo integrado organiza o conhecimento e desenvolve o processo de 
ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos como 
sistema de relações de uma totalidade concreta que se pretende 
explicar/compreender. (BRASIL, 2007, p. 42). 

 

No que se refere a avaliação da aprendizagem escolar, os Referenciais 

para a Educação Profissional da SEDUC (CEARÁ, 2019b, p. 32) estabelecem três 

tipos de avaliação para serem praticadas nas EEEPs: diagnóstica, “a fim de se 

perceber quais os conhecimentos prévios que os estudantes detém e que são 

necessários para dar prosseguimento à sequência de estudos’; formativa, como 

“uma prática cotidiana”;  e a somativa, para “certificar, reconhecer socialmente um 

aprendizado.” 

O referido documento destaca como objetivos do processo de avaliação 

da aprendizagem nas EEEPs: 

 
✓ diagnosticar dificuldades de aprendizagem, tendo em vista a 
recuperação do estudante e o replanejamento das atividades escolares, 
durante o processo; 
✓ possibilitar ao estudante uma autoavaliação sobre o desenvolvimento de 
suas competências, de modo a interessá-lo em seu próprio progresso e 
aperfeiçoamento; 
✓ servir ao professor como elemento de reflexão contínua sobre a sua 
prática educativa; 
✓ verificar se o aluno alcançou o nível de aprendizagem esperado para 
cursar a série seguinte, ou para a conclusão do curso com sucesso. 
(CEARÁ, 2019b, p. 33). 
 

Com relação a verificação do rendimento escolar, que diz respeito a 

formalização dos resultados escolares ao final de bimestres e do ano letivo, os 

referenciais das EEEPs preveem que cada escola irá definir em seu Projeto Político 

Pedagógico e no Regimento Escolar. 



53 

 

Os modelos de verificação escolar, portanto, devem ser delineados por 

intermédio de instrumentos avaliativos diversificados, conforme as características 

especificas das propostas pedagógicas da base nacional comum, da parte 

diversificada e dos cursos técnicos. 

Por esse ângulo, faz-se mister um trabalho pedagógico consistente nas 

escolas de educação profissional do Ensino Médio, que vise a formar o jovem em 

sua totalidade, pois 

 
Do ponto de vista organizacional, essa relação deve integrar em um mesmo 
currículo a formação plena do educando, possibilitando construções 
intelectuais elevadas; a apropriação de conceitos necessários para a 
intervenção consciente na realidade e a compreensão do processo histórico 
de construção do conhecimento. (BRASIL, 2007, p. 47). 
 

A recuperação da aprendizagem, por sua vez, para os alunos com 

deficiências de aprendizagem, deve ocorrer durante o ano letivo, de forma a 

“propiciar aos estudantes, no seu horário normal de aulas, nos diferentes 

componentes curriculares, estudos de recuperação paralela, visando consolidar 

conhecimentos ou possibilitar uma nova condição de aprendizagem.” (CEARÁ, 

2019b, p. 33). 

Somente assim, o Ensino Médio passará a “constituir-se em direito social 

e subjetivo e, portanto, vinculado a todas as esferas e dimensões da vida” 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 76), possibilitando uma educação mais 

significativa, que torne o cidadão apto a obter sucesso em sua trajetória pessoal e 

profissional. 

A caracterização específica da EEEP Maria Giselda Teixeira, no que lhe 

concerne, será aferida na seção 5.2 que trata do campo de pesquisa, assim como 

na seção 6.1.1 que trata da análise dos documentos de gestão da escola, por julgar  

ser um modo de otimizar as informações recolhidas sobre a instituição escolar 

investigada. 
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4 APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

 

A aprendizagem cooperativa é uma proposta educacional de trabalho 

pedagógico cujo enfoque teórico pressupõe que os alunos sejam protagonistas na 

construção de suas aprendizagens, por intermédio das interações sociais 

desenvolvidas nas atividades grupais. (JOHNSON; JOHNSON, 1999, 2006). 

Para que os grupos funcionem de forma cooperativa, contudo, é preciso 

planejar estratégias que estimulem os alunos a colaborarem uns com os outros, por 

isso, a proposta possui um arcabouço teórico-metodológico que estrutura a sua 

implementação educacional, como se verá neste capítulo. 

Inicialmente, são apresentados os elementos basilares da aprendizagem 

cooperativa e a sua relevância no trabalho dos grupos cooperativos, como também, 

delineia-se o modo como se alicerçam e se organizam na didática da sala de aula, 

de modo a promover a real cooperação. 

Logo após, realiza-se a explanação sobre os três tipos de aprendizagem 

cooperativa: formal, informal e de base, para que se possa compreender suas 

características e particularidades; e a maneira como podem ser aplicadas em aula, 

seja de forma independente ou integradas. 

Ato contínuo, são discutidas as características das aprendizagens 

competitiva e individualista e porque se considera salutar utilizá-las no âmbito da 

aprendizagem cooperativa, além de explicar as maneiras viáveis de desenvolver 

atividades competitivas e individualistas, incorporadas às cooperativas. 

O capítulo assinala, também, como acontece a avaliação da 

aprendizagem dentro da proposta aprendizagem cooperativa, suas funções e formas 

de aplicação, haja vista a mudança da lógica da concepção tradicional, para a 

concepção construtivista da aprendizagem. 

Finalmente, apresenta-se a experiência da aprendizagem cooperativa no 

Ceará, suas características essenciais, assim como suas similaridades e distinções 

com o modelo de aprendizagem cooperativa dos autores que a inspiram. Além 

disso, relata-se como a proposta se estrutura para que seja implementada nas 

escolas cearenses. 
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4.1 Caracterização da aprendizagem cooperativa 

 

Os seres humanos são essencialmente sociais, pois a evolução histórica 

da humanidade se deu a partir da união de forças para a sobrevivência da espécie, 

por intermédio da organização social do trabalho, tais como a caça, a pesca, a 

agricultura, a confecção de materiais, o cuidado com as crianças, dentre outros. 

(ABDALLA, 2004).  

A sociedade, por conseguinte, tem o seu funcionamento com base na 

interdependência entre a espécie humana e a natureza, contudo, a cada dia, o 

homem se distancia dos seus princípios básicos de sobrevivência, destruindo o 

ecossistema, e, mais especificamente, desprezando os princípios e valores 

universais imprescindíveis à convivência humana e aniquilando o seu próximo.  

Os estudos de Abdalla (2004, p. 43), apontam que o crescimento da 

violência e da criminalidade revelam o desespero da civilização, ao constatar que o 

próprio ser humano “destrói o outro para viver; mata, saqueia, expulsa, sequestra, 

tortura e rouba.” 

Abdalla advoga, ainda, por uma nova racionalidade mundial, que suplante 

o eixo fundamental da competição e do individualismo, resgatando o princípio da 

cooperação, tendo em vista que 

 
O estabelecimento do princípio da cooperação como eixo racional 
fundamentador, em oposição ao da troca competitiva, além de garantir a 
sobrevivência (seria melhor dizer: a vida) de um grande número de 
pessoas, possibilita uma maior aproximação do universo subjetivo humano 
à práxis que, histórica e antropologicamente, possibilitou a existência do ser 
humano como espécie e evitou sua extinção. (ABDALLA, 2004, p. 102). 
 

No que toca à educação, a concepção construtivista da aprendizagem é a 

que mais se adequa ao princípio da cooperação, com suporte nos preceitos 

defendidos por Jean Piaget (1896-1980), nos estudos posteriores de Lev Vygotsky 

(1896 – 1934) e seus colaboradores e nos ensinamentos de Henry Wallon (179 – 

1962). 

No entendimento de Piaget, o responsável pela aprendizagem é o próprio 

aluno, em sua interação com o objeto do conhecimento. Assim, a aprendizagem não 

se faz através da transmissão do conhecimento pelo professor, mas em um 

processo de transformação e assimilação do conhecimento pelo próprio aluno, em 

suas estruturas mentais. (COLL et ali, 2006). 
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Nesse sentido, a concepção da aprendizagem cooperativa ao mesmo 

tempo em que visa a resgatar o espírito cooperativo e solidário entre os estudantes, 

contribui para a melhoria do desempenho acadêmico, uma vez que a aquisição da 

aprendizagem ocorre por intermédio da interação social, como defendem os estudos 

sociointeracionistas de Vygotsky, nos quais os alunos constroem suas 

aprendizagens por intermédio das trocas sociais oportunizadas pela interação. 

(COLL et ali, 2006). 

Segundo Slavin (2002), a aprendizagem cooperativa vem crescendo 

mundialmente, especialmente devido a amplas pesquisas e aplicações educacionais 

nos últimos 20 anos, nas quais se constatam vantagens relacionadas ao êxito 

educacional estudantil, à melhoria das relações interpessoais e da autoestima dos 

alunos. 

Além disso, a aprendizagem cooperativa é um excelente método para 

estimular os alunos a “aprender a pensar, a resolver problemas e a integrar e aplicar 

seus conhecimentos e habilidades” (SLAVIN, 2002, p. 9, tradução nossa), 

especialmente, nas escolas com grandes variedades de situações educativas, como 

esclarece 

 
A aprendizagem cooperativa funciona bem em turmas homogêneas (mesmo 
em turmas especiais para alunos com alto quociente intelectual e nas com 
alunos com dificuldades), mas é particularmente necessária em salas de 
aula onde os alunos têm um alto grau de diversidade em seus níveis de 
desempenho, já que pode ajudar a tornar que essa diversidade se converta 
em um recurso, em vez de uma dificuldade. (SLAVIN, 2002, p. 10, tradução 
nossa). 
.  

Para esse autor, os métodos cooperativos têm como príncípio comum que 

os alunos são tão responsáveis pelo aprendizado dos colegas quanto pelo seu 

próprio, isso porque “o objetivo mais importante da aprendizagem cooperativa 

consiste em proporcionar aos alunos os conhecimentos, os conceitos, as habilidades 

e a compreensão que necessitam para serem membros felizes e úteis de nossa 

sociedade.” (SLAVIN, 2002, p. 22, tradução nossa). 

Esse entendimento leva em consideração o desenvolvimento de três 

dimensões relevantes no processo de aprendizagem dos alunos: a motora, a afetiva 

e a cognitiva, em consonância com os estudos psicogenéticos de Wallon (COLL et 

ali, 2004).  

Nessa mesma linha de raciocínio, de acordo com Kagan (2009), os 

desafios próprios do séc. XXI solicitam do professor novas demandas educativas 
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que não podem ser atendidas com as fórmulas tradicionais usadas no séc. XX, pois 

além dos conteúdos das diversas áreas do conhecimento, é preciso desenvolver 

“habilidades sociais, dimensões de caráter, inteligência emocional, habilidades de 

liderança, de trabalho em equipe e pensamento de alto nível.” Desse modo, 

 
Simplesmente não há tempo suficiente no dia ou ano letivo para comprimir 
todas as lições que precisamos resolver para satisfazer todos os nossos 
objetivos acadêmicos, sociais, emocionais e cognitivos. Precisamos de uma 
mudança de paradigma. (KAGAN, 2009, p. 8, tradução nossa). 
 

A solução seria adotar uma abordagem estrutural, ou seja, utilizar 

técnicas de trabalho em grupo, como estratégia de ensino para integrar o currículo e, 

assim, potencializar a interdependência positiva em sala de aula e desenvolver 

múltiplos objetivos educacionais simultaneamente. (KAGAN, 2009). 

Nessas condições, La Prova (2017, p. 2, tradução nossa) resume a 

aprendizagem cooperativa como um método de ensino e aprendizagem que atua por 

meio de trabalhos em grupos, “com o objetivo principal de melhorar a aprendizagem 

e as relações sociais” e tem a qualidade de ser flexível, podendo atender a objetivos 

educacionais simultâneos, voltados para uma formação integral. 

De acordo com os estudos de Johnson e Johnson (2006) a aprendizagem 

cooperativa consiste em colocar os alunos para trabalhar juntos de forma a alcançar 

os mesmos objetivos, nos quais possam potencializar a sua aprendizagem e ao 

mesmo tempo dos outros componentes do grupo, pois 

 
Em uma situação cooperativa, os indivíduos procuram obter resultados que 
sejam benéficos para si mesmos e para todos os demais membros do 
grupo. A aprendizagem cooperativa é o empenho didático de grupos 
reduzidos em que os alunos trabalham juntos para maximizar sua própria 
aprendizagem e a dos demais. (JOHNSON; JOHNSON, 2006, p. 14, 
tradução nossa). 
 

Assim sendo, os  irmãos Johnson (2006)  defendem que os métodos 

cooperativos propiciam como resultados: maior motivação e esforço para melhorar o 

desempenho; melhoria nas relações interpessoais, com um maior senso de espírito 

de equipe, solidariedade e respeito às diferenças; e melhoria na saúde psicológica 

de forma geral, como maior autoestima e elevada capacidade de superar 

adversidades. 

A proposta da aprendizagem cooperativa, outrossim, diferencia-se dos 

trabalhos em grupos comumente conhecidos, nos quais os membros não querem 

trabalhar juntos, então não se esforçam ou até obstruem a aprendizagem dos outros 
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membros, na verdade “estão competindo entre si”, por isso são denominados de 

pseudogrupos; e de grupos tradicionais, tendo em vista que nesses, os alunos 

aceitam trabalhar juntos, mas se comprometem tão somente com seus resultados 

individuais e não com os propósitos comuns, por isso a predisposição em ajudar é 

mínima. Assim, os membros mais responsáveis dos grupos se sobrecarregam, 

realizando as atividades dos outros que, por sua vez, apoiam-se nos seus esforços. 

(JOHNSON; JOHNSON, 2006, p. 16 e17, tradução nossa). 

Em contrapartida, os estudos acerca das vantagens da aprendizagem 

cooperativa identificam um maior envolvimento e esforço dos alunos para com o seu 

próprio êxito educacional e dos seus colegas, com suporte em relações 

interpessoais positivas e gratificantes entre todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem, resultando em uma maior saúde psicológica. (JOHNSON; 

JOHNSON, 1999). 

Por esse ângulo, o trabalho em grupo, no entendimento de Cohen e Lotan 

(2017, p. 7), é uma técnica cujos objetivos convergem com a acepção da 

aprendizagem cooperativa, por ser eficaz para atingir objetivos intelectuais, já que 

colabora para “o aprendizado conceitual, para a resolução criativa de problemas e 

para o desenvolvimento de proficiência em linguagem acadêmica”; e propósitos 

sociais, pois “melhora as relações intergrupais, aumentando a confiança e a 

cordialidade.” 

Essas autoras defendem que a interação proporcionada pelos grupos 

conduz de forma segura à aprendizagem individual e comunitária, contanto que as 

atividades sejam desafiadoras, porque 

 
Quando as tarefas do trabalho em grupo exigem pensamento e discussão e 
quando não há uma resposta certa evidente, todos do grupo se beneficiam 
da interação. Pessoas de qualquer idade lidam melhor com a incerteza de 
uma tarefa desafiadora consultando seus parceiros de trabalho ou colegas 
do que se tentarem trabalhar por si mesmas. (COHEN; LOTAN, 2017, p. 
12). 

 

La Prova (2017) alerta, em contrapartida, para o cuidado que os 

professores precisam tem ao elaborar tarefas para os grupos com demasiadas 

operações para cada aluno resolver, pois pode acontecer de alguns alunos 

terminarem mais rapidamente e ficarem ociosos. As atividades devem gerar uma 

simultaneidade nas ações de cada aluno, além de serem motivadoras, de modo a 

envolver a todos em sua resolução. 
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A aprendizagem cooperativa quando bem estruturada e consolidada pode 

conduzir a grupos de alto rendimento, que excedem as expectativas comuns, devido 

ao “nível de comprometimento que os membros têm uns com os outros e com o 

sucesso do grupo.” (JOHNSON; JOHNSON, 1999, p. 7, tradução nossa). 

Os estudiosos em aprendizagem cooperativa apontam, portanto, a 

necessidade de alguns princípios ou elementos para que o trabalho em grupo 

realmente seja cooperativo. (JOHNSON; JOHNSON, 1999, 2006; KAGAN, 2003; 

SLAVIN, 2002; COHEN; LOTAN, 2017). 

De acordo com Johnson e Johnson (1999), para que o trabalho em grupo 

propicie realmente a aprendizagem cooperativa deve atender a cinco elementos 

básicos: 1. interdependência positiva, que se refere à corresponsabilização de todos 

em torno do objetivo geral de comprometer-se com a aprendizagem do grupo, 

gerando o esforço de cada membro; 2. responsabilidade individual e grupal, na qual, 

o esforço individual de cada membro do grupo com sua própria tarefa é necessário 

para a aprendizagem dos demais componentes e, consequentemente, para o 

cumprimento dos objetivos coletivos grupais; 3. interação promotora cara a cara, em 

que o empenho e à preocupação dos alunos uns com os outros os leva a se 

apoiarem mutuamente e a fortalecerem os laços de confiança e amizade; 4. as 

habilidades sociais, que são os cuidados com as relações interpessoais; e 5. 

avaliação ou processamento de grupo, quer dizer, à análise realizada pelo próprio 

grupo acerca da eficácia do trabalho cooperativo de seus membros, quanto à 

efetivação das atividades e ao cumprimento das metas estabelecidas. (JOHNSON; 

JOHNSON, 2006).  

Para esses autores,   

 
os cinco elementos básicos não são só características próprias dos bons 
grupos de aprendizagem, também representam uma disciplina que deve 
aplicar-se rigorosamente para produzir as condições que direcionem a uma 
ação cooperativa eficaz. (1999, p. 23, tradução nossa). 
 

Na acepção de SLAVIN (2002) os métodos de aprendizagem cooperativa 

diferem em muitos aspectos, porém, organizam-se mediante seis características 

básicas: 1. objetivos comuns para os grupos; 2. responsabilidade individual; 3. 

igualdade de possibilidades de êxito; 4. competições de equipe, como forma de 

motivação; 5. especialização na tarefa, na qual é atribuída uma parte do trabalho a 
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cada membro do grupo; e 6. Adaptação às necessidades individuais, segundo os 

ritmos dos grupos e necessidades individuais dos alunos. 

Cohen e Lotan (2017), por sua vez, esclarecem que para a existência de 

trabalho em grupo, aqui entendido como “alunos trabalhando juntos em grupos 

pequenos de modo que todos possam participar de uma atividade com tarefas 

claramente atribuídas” (p. 1), são necessárias algumas características-chave: 

delegação de autoridade do professor para o aluno; os participantes precisam uns 

dos outros pra realizar a atividade; e o professor deve realizar um planejamento 

adequado à natureza da tarefa e preparar os alunos. 

 Na abordagem estrutural idealizada por Kagan (2003), os professores 

podem desenvolver qualquer conteúdo de sua disciplina no trabalho em grupo, por 

meio de um procedimento por estruturas, contanto que propiciem o florescimento de 

quatro princípios: a interdependência positiva, a responsabilidade individual, a 

participação igualitária e a interação simultânea.  

O quadro 3 abaixo apresenta uma síntese dos princípios ou elementos 

elencados por esses autores, considerados imprescindíveis a efetivação de uma 

proposta de aprendizagem cooperativa. 

 
Quadro 3 – Síntese dos autores e os princípios/elementos da aprendizagem cooperativa 
 

Autores Princípios/Elementos 

 
Johnson e Johnson 

(1999, 2006) 
 

▪ Interdependência positiva 

▪ Responsabilidade individual 

▪ Interação promotora 

▪ Habilidades sociais 

▪ Processamento de grupo 

 
 

Slavin 
(2002) 

 

▪ Objetivos comuns para os grupos 

▪ Responsabilidade individual 

▪ Igualdade de possibilidades de êxito 

▪ Especialização na tarefa 

▪ Adaptação às necessidades individuais 

▪ Competições entre equipes 

 
Colen e Lotan 

(2017) 

▪ Delegação de autoridade do professor para o aluno 

▪ Os participantes precisam uns dos outros para realizar a atividade 

▪ O professor deve realizar um planejamento adequado à natureza 
da tarefa e preparar os alunos 

 
Kagan 
(2003) 

 

▪ Interdependência positiva 

▪ Responsabilidade individual 

▪ Participação igualitária 

▪ Interação simultânea 

Fonte: elaboração própria. 

 

A seguir, far-se-á uma descrição dos elementos da aprendizagem 

cooperativa, com suporte nos cinco princípios estabelecidos por Johnson e Johnson, 
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em uma relação dialógica com os demais autores, de forma a evidenciar as 

convergências e divergências no entendimento dos elementos ou princípios. 

 

4.1.1 Interdependência positiva 

 

A interdependência social entre os alunos é um elemento basilar para que 

haja aprendizagem cooperativa, pois somente se os alunos tiverem a consciência de 

que precisam uns dos outros para ter êxito na aprendizagem e se comprometerem 

com os objetivos grupais haverá aprendizagem cooperativa, por isso direta ou 

indiretamente, todos os autores defendem esse princípio. 

Os irmãos Johnson e Johnson (1999), alertam, contudo, que a 

interdependência social pode ser de três tipos: a interdependência negativa, quando 

as pessoas competem entre si, deste modo uns ganham e outros perdem; a 

interdependência neutra, quando as pessoas empreendem esforços individuais para 

atingir um determinado objetivo, portanto os êxitos são particulares; e a 

interdependência positiva, quando as pessoas cooperam para atingir um objetivo 

comum, por isso todos ganham. 

Assim, para que a interdependência positiva seja estruturada é 

necessário seguir alguns passos. O primeiro passo é determinar uma tarefa ao 

grupo, que seja clara e compreensível; o segundo passo é estabelecer a 

interdependência positiva de objetivos, na qual os alunos entendam que somente 

poderão alcançar seus objetivos se os demais membros também alcançarem os 

seus, para isso, os alunos devem ter a convicção a respeito de que:  

 
1. Todos devem obter uma qualificação mínima nas avaliações individuais. 
2. Todos devem melhorar seu desempenho em relação a avaliações 
anteriores. 
3. A qualificação geral do grupo (determinada pela soma das qualificações 
individuais de seus membros) deve superar um critério específico. 
4. O grupo deve fazer um produto (ou conjunto de respostas) bem-sucedido. 
(JOHNSON; JOHNSON, 1999, p. 116-117, tradução nossa). 
 

O terceiro passo consiste em utilizar vários outros tipos de 

interdependência positiva, de modo complementar: interdependência positiva de 

festejos ou recompensas, na qual os alunos comemoram ou o professor 

recompensa os grupos por seus resultados; interdependência positiva de recursos, 

na qual cada membro do grupo possui apenas uma parte do material ou 

equipamento necessário para realizar a atividade, desse modo, só podem cumpri-la 



62 

 

integralmente se compartilharem seus recursos; interdependência positiva de 

papéis, em que são atribuídos papéis/funções para cada membro do grupo, de 

forma que cada um tenha determinada responsabilidade pelo bom funcionamento 

grupal; interdependência positiva de identidade, na qual o grupo cria uma identidade 

coletiva, por intermédio de um nome, um slogan, uma música ou uma bandeira que 

os represente; interdependência ambiental, em que o grupo estabelece um espaço 

físico de seu domínio (um lugar na sala de aula, um espaço na horta da escola etc.), 

criando um sentimento de pertencimento; interdependência positiva de fantasia, na 

qual o professor utiliza histórias simbólicas nas quais os alunos precisam se unir em 

busca da sobrevivência; interdependência positiva da tarefa, em que o cumprimento 

da tarefa de cada membro do grupo se faz necessário, para que os demais 

cumpram a sua própria tarefa; e, interdependência positiva em relação ao inimigo 

externo, na qual os grupos concentram esforços para competir e superar os outros 

grupos. (JOHNSON; JOHNSON, 2006).  

A interdependência positiva também está presente na abordagem 

estrutural de Kagan (2003), desde que haja a responsabilidade individual dos 

alunos, mediante a qual os alunos possam ter igualdade de participação nas 

atividades desenvolvidas no grupo, gerando uma interação simultânea, pois só 

assim se obtém a cooperação de cada membro da equipe com os demais e, 

consequentemente, a ajuda recíproca. 

Na concepção de Slavin (2002), a interdependência positiva ocorre a 

partir do estabelecimento de objetivos e metas grupais, que levam os alunos a 

cooperarem entre si, especialmente quando o alcance de metas for atrelado a 

recompensas, seja através de pontos, certificações ou outros meios que gerem 

gratificações psicológicas. 

Esse autor criou uma das técnicas que deixam muito claro a importância 

da interdependência positiva, a técnica Trabajo en Equipo, Logro Individual (TELI), 

significa que se os alunos trabalharem em equipe, terão êxito individual. Neste 

método, inicialmente o professor dá uma atividade coletiva aos alunos para que eles 

estudem e discutam coletivamente, depois cada aluno responde a uma atividade 

individual, na qual, eles não podem se ajudar.  

Ao final da atividade o desempenho dos alunos é comparado a seus 

próprios desempenhos em trabalhos anteriores, e, posteriormente, as equipes são 

premiadas ou certificadas, com base na evolução de seus membros. Todo o ciclo da 
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TELI pode durar de três a cinco aulas, pois “a ideia principal da TELI é motivar os 

alunos para que se animem e se ajudem a dominar as habilidades que o professor 

apresenta. Se querem que sua equipe ganhe recompensas de equipe, eles devem 

ajudar seus companheiros a aprender.” (SLAVIN, 2002, p.13, tradução nossa). 

Como já se expressou anteriormente, portanto, Slavin (2002) sustenta 

que a interdependência positiva é o princípio fundante da aprendizagem cooperativa, 

haja vista que complementa e impulsiona a efetivação dos outros princípios e, 

consequentemente, a consolidação da aprendizagem. 

Em se tratando de Cohen e Lotan (2017), ao estabelecer a necessidade 

de os alunos trabalharem uns com os outros para resolver determinada atividade, 

deixam evidente o elemento da interdependência positiva, como exemplificam:  

 
Quando seus alunos trabalham em um produto bem definido e concreto, 
eles se tornam interdependentes. Além disso quando você é capaz de gerar 
um sentido de urgência para terminar a tarefa a tempo e quando insiste que 
eles criem um produto de qualidade e preparem um relatório conciso e 
profundo, os alunos cada vez mais dependerão uns dos outros para 
entender e completar a tarefa. (p. 85). 
 

As autoras também revelam o benefício da interdependência positiva nas 

relações interpessoais, pois quando as pessoas trabalham juntas em busca de 

metas ou objetivos grupais, criam “impacto sobre os sentimentos de uma pessoa em 

relação a outra pessoa.” (COHEN; LOTAN, 2017, p.17). 

A interdependência positiva, por fim, é o elemento basilar da 

aprendizagem cooperativa, no entanto, para que se concretize é necessário a 

utilização dos outros quatro elementos que lhe dão sustentação, como se verá a 

seguir. 

 

4.1.2 Responsabilidade individual e grupal  

 

A responsabilidade individual e grupal regula a eficácia dos grupos de 

aprendizagem cooperativa, visto que, para que a aprendizagem dos membros ocorra 

é preciso que, primeiramente, o aluno cumpra a parte que lhe cabe da tarefa; 

compartilhe a sua parte com os demais membros; e cada membro faça o mesmo 

para que o grupo cumpra a sua tarefa global (JOHNSON; JOHNSON, 1999). 

Para motivar a responsabilidade individual e grupal, Johnson e Johnson 

(1999) destacam os seguintes fatores: 
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1. Formar pequenos grupos. Quanto menor for um grupo, maior será a 
responsabilidade individual. 
2. Fazer testes individuais. 
3. Fazer avaliações orais ao acaso. Os alunos escolhidos aleatoriamente 
são convidados a apresentar ante o professor ou ante toda a classe (e na 
presença do grupo) o trabalho realizado pelo grupo. 
4. Observar cada grupo e registrar a frequência de participação de cada 
membro. 
5. Atribuir a um aluno de cada grupo o papel do verificador. O verificador 
tem a missão de pedir aos seus colegas para explicar o raciocínio e as 
ideias subjacentes às respostas do grupo. 
6. Pedir os alunos para ensinar ao outro o que aprenderam. Quando todos 
os alunos fazem isso, denomina-se explicação simultânea. (p. 124, tradução 
nossa). 

 

A responsabilidade individual fomenta a interdependência positiva entre 

os membros do grupo, em razão de criar uma responsabilidade pelo resultado 

coletivo. Ao mesmo tempo, quanto maior a interdependência positiva do grupo, 

maior a responsabilidade individual de seus membros, pois os alunos não querem 

prejudicar ou decepcionar os colegas, nem o grupo como um todo. 

Segundo Kagan (2003, p. 7, tradução nossa), foi necessário incluir em 

sua proposta de abordagem por estruturas um passo de atividade individual, pois ao 

trabalhar em grupos “se o aluno não precisa responder no nível individual pode se 

livrar de ter que pensar sobre qual é a resposta e apenas espere que seus 

companheiros de equipe contribuam no percurso da estrutura.” 

Slavin (2002) tem a mesma compreensão ao defender a avaliação das 

atividades grupais com base nas avaliações de cada membro individualmente, ou 

seja, o grupo estuda determinado conteúdo junto, depois cada membro realiza uma 

atividade avaliativa isoladamente, em seguida o professor verifica o produto 

individual, para avaliar o resultado da equipe como um todo. Como explica 

 
Cada aluno recebe uma pontuação "base", que é calculada a partir da 
média de seu desempenho em questionários semelhante no passado. Os 
alunos ganham pontos para suas equipes com base em seu grau de 
melhoria sobre suas pontuações básicas. (SLAVIN, p. 123, tradução nossa). 

 

Além do mais, quando existe um resultado individual dentro da ação 

coletiva do grupo, o aluno amplia sua visão mediante uma troca fecunda de ideias, 

para depois tomar a decisão do que colocará em sua atividade particular, isso 

possibilita ampliar o discurso para um nível mais elevado e, também, desenvolver a 

capacidade de síntese. (COHEN, LOTAN, 2017). 
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Ressalta-se, ainda, que a responsabilidade individual não conduz à 

autonomia intelectual, pois o que leva o aluno a ser autônomo é o apoio acadêmico 

e pessoal, embora ao exercitar a responsabilidade individual o aluno se torne mais 

forte, seguro e determinado, uma vez que 

 
Em primeiro lugar, os alunos adquirem conhecimentos e aprendem 
habilidades, estratégias ou procedimentos nos grupos cooperativos. Em 
segunda instância, aplicam os conhecimentos ou desempenham as 
habilidades, estratégias ou procedimentos individualmente, para demonstrar 
seu domínio pessoal do material aprendido. Os alunos aprendem juntos e 
depois se apresentam sozinhos. (JOHNSON; JOHNSON, 1999, p. 123, 
tradução nossa). 
 

Enfim, no entender dos autores o que possibilita o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos para uma atividade é o movimento de responsabilidade de 

cada membro consigo mesmo e com o grupo; e de todos do grupo com o 

desempenho de cada um. 

 

4.1.3 Interação promotora  

A interação promotora implica no estímulo favorável à interação direta 

(face a face) entre os membros do grupo, de forma que se apoiem mutuamente, 

auxiliem-se nas dificuldades acadêmicas, troquem materiais e equipamentos, dentre 

outras formas. 

Quando o aluno recebe apoio dos demais membros do grupo se torna 

mais confiante em superar suas dificuldades e mais aberto a prestar apoio, como em 

uma via de “mão dupla”, em que dá e recebe ajuda, tanto acadêmica, como 

psicológica. (JOHNSON; JOHNSON, 1999). 

A interação entre os alunos nas tarefas conceituais, por conseguinte, 

permite que eles troquem ideias, formulem hipóteses, detectem erros e encontrem 

os caminhos possíveis, logo “aprender com e por meio de outros mais experientes é 

crucial para o crescimento cognitivo.” (COHEN; LOTAN, 2017, p. 11). 

Uma ferramenta pedagógica importante para a aprendizagem que a 

interação promotora favorece é a controvérsia acadêmica, isto é, o conflito 

intelectual causado pelas diferentes opiniões e pontos de vista dos membros do 

grupo, uma vez que  

 
controvérsias intelectuais promovem insegurança sobre suas próprias 
conclusões, a busca ativa por maiores informações, a reconceituação do 
conhecimento e das próprias conclusões e, consequentemente, um maior 
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domínio e capacidade de retenção do que está sendo discutido e o uso 
mais frequente de estratégias de raciocínio superior. (JOHNSON; 
JOHNSON, 1999, p. 133, tradução nossa). 
 

Johnson e Johnson (1999) alertam que para a controvérsia acadêmica ser 

construtiva é necessário o professor trabalhar a mediação de conflitos, a fim de que 

os alunos aprendam a analisar e a compreender a perspectiva do outro, negociar a 

resolução de problemas e chegar a um consenso acerca da melhor alternativa 

possível para o assunto debatido, como esclarecem 

 
A combinação de saber administrar divergências intelectuais e como 
negociar ou mediar conflitos entre desejos, necessidades e objetivos dos 
estudantes garante o máximo aproveitamento dos esforços cooperativos. A 
produtividade dos grupos de aprendizagem aumenta drasticamente quando 
seus membros são qualificados no manuseio construtivo de conflitos. 
(JOHNSON; JOHNSON, 1999, p. 253, tradução nossa). 
 

A interação promotora, portanto, deve ser bem estruturada no seio da 

aprendizagem cooperativa, sob pena de o trabalho grupal ficar inviabilizado, e, 

sobretudo, o êxito acadêmico, por isso é preciso que os alunos desenvolvam 

habilidades sociais, como se verá na sequência. 

 

4.1.4 Habilidades sociais 

 

As habilidades sociais dizem respeito ao traquejo que os alunos precisam 

ter para interagir de forma respeitosa e positiva com os demais membros do grupo, 

como também com os membros dos outros grupos na sala de aula e na escola, para 

que a aprendizagem cooperativa seja produtiva e eficaz, como esclarecem os 

irmãos Johnson (1999): 

 
Nos grupos de aprendizagem cooperativa, os alunos têm que aprender 
conteúdo acadêmico e, também, habilidades interpessoais e de pequenos 
grupos necessárias para funcionar coletivamente. Se eles não aprendem 
essas habilidades, não poderão completar as tarefas. Se eles são ineptos 
no trabalho em grupo, suas tarefas tenderão a não alcançar os níveis 
necessários. (p. 126, tradução nossa). 

 

O trabalho em grupo, assim sendo, por envolver uma profunda interação 

entre seus componentes, traz à tona divergências de ideias, hostilidades, embates 

que “devem ser enfrentados de maneira construtiva e assertiva, sem passividade ou 

agressividade.” (LA PROVA, 2017, p. 16, tradução nossa). 
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Por outro lado, se os alunos possuem habilidades sociais, a 

aprendizagem cooperativa prospera, uma vez que oportuniza o desenvolvimento 

pessoal e a construção de identidade; aumenta a produtividade e o sucesso; 

melhora a qualidade de vida, a saúde física e a saúde psicológica; e aumenta a 

capacidade de lidar com o estresse. (JOHNSON; JOHNSON, 1999). 

Cohen e Lotan (2017) orientam que, para os alunos atuarem em grupos 

cooperativos, é necessário o desenvolvimento de habilidades sociais, mediante 

atividades vivenciais e jogos voltados para a construção de comportamentos 

esperados no trabalho coletivo. 

É importante destacar dois aspectos relevantes para que os alunos 

aprendam habilidades sociais: o primeiro é que para internalizar novos 

comportamentos, palestras e discussões teóricas são infrutíferas; e o segundo é que 

as atividades a serem experienciadas não devem ser complexas demais, de modo a 

não distrair os alunos e comprometer suas percepções sobre si e sobre o grupo. 

(COHEN; LOTAN, 2017). 

As habilidades sociais, em conclusão, são fundamentais para a 

consecução da aprendizagem cooperativa, já que abrem espaço para o 

relacionamento salutar entre os componentes dos grupos e entre os próprios grupos 

cooperativos, dentro e fora da sala de aula. 

 

4.1.5 Processamento grupal 

 

O processamento grupal diz respeito à avaliação frequente e contínua 

sobre o funcionamento do grupo, tanto em relação a execução de atividades, como 

em relação a comportamentos desejáveis, como advogam Johnson e Johnson 

(1999) 

 
O processamento de grupo pode ser definido como a reflexão sobre uma 
atividade de grupo para ver quais ações de seus membros foram úteis e 
quais não foram e tomar decisões sobre quais ações devem ser mantidas e 
quais devem ser alteradas. O objetivo do processamento do grupo é 
esclarecer e melhorar a eficácia de seus membros em suas contribuições 
aos esforços colaborativos necessários para alcançar os objetivos do grupo. 
(p. 129, tradução nossa). 

 

Segundo Johnson e Johnson (1999), há cinco passos para realizar o 

processamento de grupo: 1. o professor precisa avaliar a interação do grupo e 
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fornecer feedback; 2. o professor deve destinar tempo para que o próprio grupo 

avalie a sua eficácia, de maneira a promover seu aperfeiçoamento; 3. o grupo deve 

refletir sobre os seus resultados e estabelecer metas de melhoria e progresso; 4. o 

professor deve coordenar o processamento da classe como um todo, 

compartilhando suas próprias impressões sobre a atuação dos grupos; 5. os grupos 

e a classe toda devem celebrar seus êxitos, pois “sentir-se exitoso, apreciado e 

respeitado ajuda a construir o compromisso por aprender.” (p. 132). 

Face ao exposto, esses cinco passos são imprescindíveis para que exista 

processamento de grupo, quanto melhor eles se estruturem, maior será a efetividade 

da aprendizagem cooperativa, elevando-se a uma alta performance. 

Além do processamento realizado pelos membros de cada grupo, 

também é preciso que o professor faça processamentos periódicos com toda a 

classe, de forma que o espírito cooperativo seja construído não somente dentro dos 

grupos, mas na sala de aula como um todo. (JOHNSON; JOHNSON, 1999). 

La Prova (2017, p. 17 - 18, tradução nossa) segue esse mesmo raciocínio 

ao apontar que o processamento deve acontecer sistematica e progressivamente 

para que possam ser analisadas as fraquezas e as fortalezas do grupo no sentido de 

sua melhoria, assim como de cada membro, pois “também é importante para 

favorecer uma consciência metacognitiva dos recursos próprios e dos próprios 

limites e, ao mesmo tempo, essencial para a aquisição e manutenção das 

competências individuais.” 

Nessa perspectiva, o professor pode circular entre os grupos e anotar 

situações relacionadas a comportamentos e habilidades desejados ou não, para ao 

final da aula promover uma reflexão coletiva junto à turma, bem como solicitar a 

cada grupo a autocrítica, seguida de feedbacks individuais dados pelo professor ou 

pelos próprios alunos dentro dos grupos. (COHEN; LOTAN, 2017). 

Faz-se necessário, entretanto, que o professor fique atento para alguns 

obstáculos que podem inibir ou prejudicar o processamento de grupo como: falta de 

tempo do professor para dedicar a essa ação; imprecisão ou superficialidade do 

processamento pelos membros do grupo; desinteresse ou falta de participação dos 

alunos no processamento; relatórios incompletos ou mal apresentados; e falta de 

cooperação durante o processamento. (JOHNSON; JOHNSON, 1999). 
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Com o domínio dos elementos vitais da aprendizagem cooperativa, o 

professor estará habilitado a estruturar vários tipos de propostas cooperativas, as 

quais serão apresentadas na próxima seção. 

4.2 Aprendizagem cooperativa formal, informal e de base 

 

A aprendizagem cooperativa apresenta-se alicerçada em três formas: 

aprendizagem cooperativa formal, aprendizagem cooperativa informal e 

aprendizagem cooperativa de base, que ao serem usadas de maneira combinada, 

os grupos de aprendizagem cooperativa se fortalecem e os seus efeitos são 

ampliados. (JOHNSON; JOHNSON, 1999). 

Os grupos de aprendizagem cooperativa formal são aqueles que têm 

duração de uma aula, um bloco de conteúdos ou um período letivo, nos quais os 

alunos estão envolvidos em torno de um objetivo coletivo, relacionado a um trabalho 

intelectual, de forma a organizar o material relacionado, estudá-lo, sintetizá-lo, 

resumi-lo e integrá-lo a outras estruturas cognitivas. 

No que se refere aos trabalhos de Slavin (2002), são empregados 

fundamentalmente métodos completos, nos moldes da aprendizagem cooperativa 

formal dos irmãos Johnson, pois são usados em períodos mais ou menos longos, 

como o método Trabalhos em Equipe, Êxito Individual, Torneios de Jogos por 

Equipes, Quebra-Cabeças e Ensino Acelerado por Equipes, dentre outros. 

La Prova (2017, cap. 7, p. 1, tradução nossa), também aponta para a 

necessidade de trabalhar com “uma estrutura mais formal em termos de tempos, 

papéis e modalidades de realização”, no caso de tarefas que envolvam um grau de 

complexidade maior, com divisão de papéis e tarefas bem planificadas e altos níveis 

de interdependência positiva, habilidades sociais e interação entre os alunos. 

Os grupos de aprendizagem cooperativa informal, por seu turno, são 

aqueles que duram apenas alguns minutos ou, no máximo uma aula, nos quais o 

docente usa parte do tempo para aula expositiva, demonstrações ou apresentação 

de filmes, seguido do trabalho em grupo e encerramento da atividade pelo professor, 

de forma a prender a atenção dos alunos, tornando-os mais comprometidos, além 

de criar um ambiente favorável à aprendizagem. (JOHNSON; JOHNSON, 1999). 

Na estratégia de aprendizagem cooperativa informal o docente deve 

assegurar que as explicações sejam objetivas e precisas e que os alunos produzam 
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algo concreto. Para tal, Johnson e Johnson (1999) afirmam que é necessária uma 

adequada estruturação da aula: 

a) organização introdutória da sala de aula e formação de pares. Início no 

qual o docente intenciona verificar o que os alunos já sabem sobre o 

assunto da aula e suas expectativas cognitivas, com duração de 4 a 5 

minutos; 

b) introdução sobre o assunto tratado, com a definição de objetivos, 

seguida de explicações simples, lógicas e sequenciadas, com duração 

de 10 a 15 minutos; 

c) discussão em pares com o propósito de assegurar que os alunos se 

debrucem sobre o assunto tratado, aprofundando o conhecimento, 

através de uma atividade individual, do compartilhamento de sua parte 

com o colega e reelaboração das respostas, construindo uma síntese 

da compreensão da dupla, com duração de 3 a 4 minutos; 

d) segunda explicação do professor, com sequenciamento ou 

aprofundamento do assunto tratado. Duração de 10 a 15 minutos. 

e) discussão em pares, com atividades sobre a segunda explicação do 

professor, com duração de 3 a 4 minutos; 

f) terceira explicação do professor para concluir o assunto tratado, com 

duração de 10 a 15 minutos. 

g) encerramento da aula com a discussão e resumo entre alunos sobre o 

que aprenderam, propiciando a integração entre os conhecimentos 

prévios e os novos, com duração de 4 a 5 minutos. 

Embora Slavin (2002), na maior parte do tempo, utilize técnicas de 

aprendizagem cooperativa formal, também recomenda a modalidade de 

aprendizagem cooperativa informal, inserida, de forma complementar, em atividades 

tradicionais, que podem durar uma aula inteira ou apenas alguns minutos. 

Os grupos de aprendizagem cooperativa de base, por sua vez, têm longa 

duração, que pode ser de um semestre, de um ou de vários anos, até que os 

membros concluam uma etapa de escolaridade. Os componentes dos grupos são 

heterogêneos e estáveis, tendo como principal objetivo reunir-se regularmente para 

prestar apoio, motivar e oferecer assistência à progressão acadêmica, como também 

auxílio pessoal: aconselhamento, ajuda na resolução de problemas de 

aprendizagem e de relações interpessoais e suporte para as realizações pessoais. 
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Com isso, os grupos de base, que podem ser das classes ou da escola, 

personalizam o percurso educativo, a partir a construção de laços de confiança e 

solidariedade entre os componentes como um todo. (JOHNSON; JOHNSON, 1999). 

 

4.2.1 Integração da aprendizagem cooperativa formal, informal e de base 

 

Os Johnson e Johnson (1999) defendem que a aprendizagem cooperativa 

para ser amplamente empreendida deve ser utilizada mediante a integração dos três 

tipos de aprendizagem cooperativa formal, informal e de base. 

Para esse fim, os irmãos Johnson (1999) orientam a agregação dos três 

tipos de aprendizagem cooperativa em aulas com duração de 50 e 90 minutos, 

conforme descrição sintética presente no Quadro 4: 

 

Quadro 4 - Exemplo de aula com integração dos três tipos de aprendizagem cooperativa 
 

Aula de 50 min Aula de 90 min 

 

Passo Atividade Tempo Passo Atividade Tempo 

 
1 

Boas vindas do professor e 
reunião dos grupos de base 

 
10 

1 Reunião dos grupos de base.  
10 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Possibilidade 1: ensino direto 
(aula expositiva do 
professor), aprendizagem 
cooperativa informal.  
 

Possibilidade 2: Trabalho em 
grupos de aprendizagem 
cooperativa formal.  
 

Possibilidade 3: combinação 
do ensino direto (aula 
expositiva do professor), com 
grupos de aprendizagem 
cooperativa informal e depois 
com grupos de aprendizagem 
cooperativa formal. 

 
 
 
 
 
 
 

35 
 

2 Ensino direto com 
aprendizagem cooperativa 
informal. 
 
 
 
 
 

 
25 

 
3 

Trabalho com uma atividade 
em grupos de aprendizagem 
cooperativa formal. 

 
40 

 
 
 
 
4 

 
 
Ensino direto com grupos de 
aprendizagem cooperativa 
informal. 

 
 
 

10 

3 Reunião de encerramento 
com os grupos de base 

 
5 

 
5 

Reunião de encerramento com 
os grupos de base. 

 
5 

Fonte: elaboração própria, com base em Johnson e Johnson (1999). 

 

Nas aulas de 50 minutos, inicialmente o professor deve reunir os grupos 

de base para a saudação inicial e desfazer tensões indevidas ou desnecessárias, 

que podem prejudicar a aprendizagem, verificar se os alunos fizeram a tarefa da 

aula anterior, compartilhar recursos e materiais e fortalecer as relações 

interpessoais, com duração de apenas 10 minutos. 
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Em seguida, o professor pode  introduzir a aprendizagem cooperativa, por 

meio de três modelos possíveis: 1 – aprendizagem cooperativa informal, com aula 

expositiva do professor, seguida por trabalho em duplas instantâneas; 2 – atividades 

em grupos de aprendizagem cooperativa formal, nas quais os professores devem 

apresentar os objetivos da aula e zelar para que as tarefas propiciem a 

interdependência positiva e a responsabilidade individual; 3 – combinação da aula 

expositiva direta, com atividades breves em grupos de aprendizagem cooperativa 

informal (breves), seguida por atividades nos aprendizagem cooperativa formal (que 

podem se prolongar para a aula seguinte). A duração dessa etapa é de 35 minutos. 

A aula se encerra com o reagrupamento da turma em grupos de base, na 

qual os alunos anotam três a quatro pontos que aprenderam e uma ou duas 

perguntas sobre o assunto. Ao se retirarem da sala, entregam ao professor os 

resumos do que os grupos aprenderam e as questões que gostariam de aprender 

sobre o assunto, com duração de 5 minutos. 

As aulas de 90 minutos, por seu lado, seguem essencialmente os 

mesmos passos das aulas de 50 minutos, porém com uma distribuição de tempo 

maior para desenvolvimento das atividades, sendo mais fácil concluir o assunto em 

uma só aula, como se explana: 1. reunião dos grupos de base, com duração de 

10minutos; 2. aula expositiva do professor, seguida da formação de grupos de 

aprendizagem cooperativa informal, com o objetivo de garantir a concentração dos 

alunos no assunto e difundir as informações, com duração de 25 minutos; 3. 

realização de atividade de aprendizagem cooperativa formal, para a resolução de 

problemas e aprendizagem mais aprofundada, com duração de 40 minutos; 4. 

aprendizagem cooperativa informal, em que o professor faz o fechamento da aula, 

logo após pode solicitar aos grupos a realização de uma atividade rápida, com 

duração de 10 minutos; e 5. encerramento da aula com uma segunda rodada dos 

grupos de base, para que o professor possa se assegurar que todos os alunos 

aprenderam a tarefa, averiguar se alguém precisa de ajuda, permitir que os alunos 

sintetizem o que aprenderam, demostrem como podem aplicar o novo conhecimento 

e festejem a aprendizagem dos grupos, com duração de 5 minutos. 

Com base na perspectiva de integração da aprendizagem cooperativa 

formal, informal e de base os professores podem planejar diversas combinações de 

aula, de acordo com as características da turma, dos assuntos a serem tratados e 

dos tempos destinados às aulas. 
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4.3 Aprendizagem competitiva e individualista no âmbito da cooperação 

 

Johnson e Johnson (1999) advogam que a aprendizagem cooperativa 

deve ser a principal estratégia pedagógica para o desenvolvimento da aprendizagem 

na escola, contudo, não a única. Os professores devem utilizar, também, a 

aprendizagem competitiva e a aprendizagem individualista, pois, cada uma dessas 

três formas de aprendizagem é necessária e eficaz em determinadas situações das 

interações humanas. 

 

4.3.1 Aprendizagem competitiva dentro da aprendizagem cooperativa 

 

Na sociedade a competição acontece quando os indivíduos interagem em 

disputa por alguma coisa, sendo que, ao final, a vitória será obtida somente por um 

ganhador, porquanto “combater com um oponente e derrotá-lo é uma das coisas 

mais reconhecidas na interação pessoal de nossa sociedade.” (JOHNSON; 

JOHNSON, 1999, p. 22, tradução nossa). 

 Para os irmãos Johnson (1999), portanto, a aprendizagem competitiva 

impõe uma interdependência negativa entre os alunos, pois, para que uns ganhem, 

outros precisam perder, o esforço empreendido é para superar os companheiros. 

Apesar disso, esses estudiosos defendem que a aprendizagem competitiva seja 

utilizada na escola em 10% a 20% do tempo de aula, contudo, sempre entre os 

grupos e nunca dentro dos grupos cooperativos e tão somente com o objetivo de 

estimular o prazer e a ludicidade.  

Nesse sentido, para que a aprendizagem competitiva seja introduzida em 

aula é essencial que sejam observados alguns critérios:  

a) deve haver interdependência negativa de objetivos, ou seja, uns 

ganham, outros perdem;  

b) a concorrência deve ser dada dentro de um contexto mais amplo de 

interdependência positiva;  

c) a competição entre os grupos deve ser uma combinação de 

cooperação intragrupo e competição intergrupal; 
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d) a competição deve ser introduzida com o objetivo de treinar habilidades 

ensinadas anteriormente, revisar materias simples, unitárias, isto é, as 

tarefas não podem ser subdivididas em outras menores;  

e) deve haver homogeneidade de habilidades e atitudes dos participantes, 

para não tornar a competição injusta;  

f) a atividade deve propiciar oposição estimulante, para que todos se 

envolvam e o professor possa controlar o progresso dos concorrentes; 

g) o fato de ganhar ou perder deve ser relativamente sem importância; 

h) cuidado com o uso adequado de habilidades competitivas, tais como: 

jogar com honestidade; saber perder e saber ganhar; acompanhar o 

progresso dos concorrentes, para saber onde se encontra na 

competição. 

Nessa acepção, Slavin (2002) concorda com os Johnson, uma vez que 

concebe a aprendizagem competitiva como importante estratégia no campo da 

aprendizagem cooperativa, quando utilizada somente entre equipes, com o intuito de 

motivar o espírito cooperativo dos alunos dentro de suas equipes de origem. 

Para esse autor, a forma mais usual de atividade competitiva é através de 

jogos e torneios, porém os professores devem ter o cuidado em organizar os grupos 

por níveis semelhantes de aprendizagem, de modo a propiciar chances iguais de 

sucesso e, assim, não gerar um efeito negativo. 

 

4.3.2 Aprendizagem individualista dentro da aprendizagem cooperativa 

 

O ser humano ao mesmo tempo que precisa interagir socialmente 

também necessita de ocasiões em que esteja sozinho, consigo mesmo, seja para 

refletir sobre ações e situações de vida, seja para estudar e realizar tarefas 

individuais, seja para estabelecer/aperfeiçoar estratégias metacognitivas de 

aprendizagem ou realizar autoavaliação, pois, como esclarecem Johnson e Johnson  

 
Em situações individualistas, os indivíduos buscam resultados benéficos 
para si mesmos. A aprendizagem individualista consiste em trabalhar por si 
mesmo para garantir que a aprendizagem própria atinja um critério pré-
estabelecido, independentemente dos esforços dos outros alunos. (1999, p. 
23, tradução nossa). 
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Dessa forma, enquanto a aprendizagem cooperativa gera a 

interdependência positiva e a aprendizagem competitiva gera a interdependência 

negativa, a aprendizagem individualista não gera interdependência, haja vista que o 

aluno só depende dele mesmo. 

Assim como na aprendizagem competitiva, a aprendizagem individualista 

deve estar inserida em um contexto de aprendizagem cooperativa, integrando-a, em 

razão de que as tarefas individuais devem servir para realizar um objetivo 

cooperativo, pois “o esforço cooperativo geral é o que dá sentido ao trabalho 

individualista. O contributo para um esforço cooperativo é o que torna importantes os 

objetivos individualistas.” (JOHNSON; JOHNSON, 1999, p. 223, tradução nossa). 

Johnson e Johnson (1999) esclarecem, ainda, que ao inserir a 

aprendizagem individualista dentro da cooperativa é necessário impedir e resolver 

alguns problemas que podem comprometer a atividade, como: 1. evitar a interação 

entre os alunos, pois diminue a produtividade;  2. trabalhar individualmente, mas 

sem competir; 3. inserir a atividade individualista em conteúdos já trabalhados, pois, 

se a tarefa for nova ou complexa, os esforços individualistas se tornam irrelevantes; 

4. estabelecer objetivos motivadores, sem isso, a atenção e o esforço individual 

podem ser comprometidos; 5. ter o cuidado para que as regras e os procedimentos 

sejam claros, pois a dúvida pode levar à inercia; 6. ter cuidado com a escassez de 

materiais e recursos, já que em atividades individualistas cada pessoa deve ser uma 

unidade autossuficiente; 7. falta de habilidades essenciais para o trabalho individual. 

Slavin (2002, p. 23, tradução nossa) também adota a aprendizagem 

individualista combinada com a cooperativa, desse modo “para atingir seus próprios 

objetivos pessoais, os membros do grupo devem ajudar seus colegas em tudo o que 

é necessário para alcançar o sucesso e, talvez mais importante, eles têm que 

encorajá-los a fazer o melhor esforço possível.” 

Com esses cuidados, a aprendizagem individualista auxilia na 

estruturação da aprendizagem cooperativa, haja vista sua contribuição para efetivar 

a responsabilidade individual e a interdependência positiva entre os alunos. 
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4.3.3 Aprendizagem cooperativa, competitiva e individualista integradas 

 

Johnson e Johnson (1999) advogam acerca da necessidade de utilizar a 

aprendizagem cooperativa, a individualista e a competitiva de maneira integrada, 

haja vista que na sociedade há a coexistência destes três tipos de situação. Na 

escola, porém, ao incorporá-las, deve-se utilizar a aprendizagem cooperativa como 

modelo padrão, estruturando as aulas de forma habitual, como orientam: 

 
1. Formar grupos de aprendizagem cooperativos heterogêneos. 
2. Dar a cada membro uma atividade individual para que aprenda uma parte 
do material que o grupo precisará para executar sua tarefa. 
3. Dar a cada grupo uma atividade cooperativa, para aprender todo o 
material, em que cada membro deve apresentar sua parte a todo o grupo. 
4. Realizar um torneio competitivo para exercitar os alunos no material que 
acabaram de aprender. 
5. Dar uma atividade cooperativa para usar o material aprendido em um 
projeto de grupo. 
6. Fazer uma prova, que cada aluno deverá executar individualmente e 
determinar uma qualificação grupal com base no desempenho de todos os 
membros de cada grupo. (p. 235, tradução nossa). 
 

Ao integrar as aprendizagens cooperativa, individualista e competitiva, o 

professor tem a incubência de usar uma estrutura na qual a cooperação disponha de 

60 a 70% do tempo de aula, enquanto a tarefa individual 20% e a competitiva entre 

10% e 20%. 

Enfim, a aprendizagem cooperativa efetua-se com suporte em uma  

subdivisão que compreende a aprendizagem cooperativa formal, informal e de base. 

Além disso, a sua capacidade pode ser potencializada se agregada às 

aprendizagens individualista e competitiva, se estas forem usadas adequadamente. 

Para se ter uma compreensão da organização da aprendizagem cooperativa, de 

forma ampla, ilustra-se sua configuraçao no quadro 5, abaixo: 
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Quadro 5 – Síntese da aprendizagem cooperativa 
 

Interdependência social 

Cooperativa Individualista Competitiva 

Elementos da aprendizagem cooperativa 

Interdependência 
positiva 

Responsabilidade 
individual e grupal 

Interação 
promotora 

Habilidades 
sociais 

Processamento 
grupal 

Aprendizaagem Cooperativa 

Aprendizagem cooperativa 
formal 

• O proessor toma decisões 
prévias sobre o ensino; 

• em seguida, explica a 
tarefa cooperativa; 

• acompanhar os grupos de 
aprendizagem e intervir 
para melhorar o trabalho 
em equipe;  

• avaliar a aprendizagem, o 
processo  e a eficácia do 
grupo. 

 
 

Aprendizagem cooperativa 
informal 

 

• O proessor introduzir a 
tarefa de forma expositiva; 
 

• Introduzir uma atividade 
rápida em pares de 10 ou 
15 minutos; 

 

• realizar o encerramento da 
aula. 

 

Aprendizagem cooperativa 
de base 

 

• A aula começa com a 
atribuição de atividades  
aos membros do grupo e 
distribuição de material 
acadêmico; 

• reunião ao final da aula 
para garantir que todos 
tenham entendido o 
conteúdo acadêmico e 
passar a lição de casa; 

• os membros se ajudam e 
aprendem entre as aulas. 

Fonte: elaboração própria com base em Johnson e Johnson (1999). 

 
Para que o professor possa adquirir experiência no uso da aprendizagem 

cooperativa, Johnson e Johnson (1999) recomendam usar inicialmente a 

aprendizagem cooperativa formal, para então introduzir a aprendizagem cooperativa 

informal, e, posteriormente a aprendizagem cooperativa de base.  

Apesar da possibilidade de trabalhar de modo integrado com a 

aprendizagem cooperativa, a individualista e a competitiva, alerta-se quanto aos 

cuidados para com essa utilização, ressaltando-se os efeitos poderosos da 

aprendizagem cooperativa 

 
1. Maiores esforços para alcançar um bom desempenho: isto inclui um 
maior rendimento e uma maior produtividade por todos os alunos (sejam de 
alto, médio ou baixo rendimento), maior chance de retenção a longo prazo, 
motivação intrínseca, motivação para alcançar alto desempenho, mais 
tempo dedicado às tarefas, um nível superior de raciocínio e pensamento 
crítico.  
2. Relações mais positivas entre os alunos: isso inclui um incremento do 
espírito de equipe, relações solidárias e comprometidas, respaldo pessoal e 
escolar, valorização da diversidade e coesão.  
3. Maior saúde mental: isto inclui um ajustamento psicológico geral, 
fortalecimento do eu, desenvolvimento social, integração, autoestima, senso 
de identidade e capacidade de enfrentar as adversidades e as tensões. 
(JOHNSON; JOHNSON, 2006, p. 24, tradução nossa). 

 
Quando o professor já tiver domínio das três formas de aprendizagem 

cooperativa, quer dizer, a formal, a informal e a de base, poderá introduzir, 

paulatinamente, atividades com as aprendizagens individualistas e competitivas, 
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sem negligenciar o esteio na aprendizagem cooperativa, de forma habitual e 

consolidada. 

Johnson e Johnson (1999) alertam, contudo, para a existência de 

algumas barreiras que podem dificultar o pleno desenvolvimento da aprendizagem 

cooperativa e a eficiência dos trabalhos em grupo, como se resume abaixo: 

a) imaturidade do grupo - no início dos trabalhos em grupos os alunos 

podem resistir e ficar dispersos nas atividades atribuídas ao grupo;  

b) prevalecer a resposta dominante, sem criticidade – quando os grupos 

ainda são inexperientes, pode acontecer de predominar determinada 

opinião, sem a devida reflexão dos demais membros acerca da 

legitimidade da assertiva;  

c) passar despercebido no grupo – se a responsabilidade individual não 

estiver bem definida, algum aluno do grupo pode limitar sua 

contribuição e passar despercebido, causando prejuízo para si mesmo 

e para o grupo; 

d)  pegar carona – acontece quando a interdependência positiva é falha e 

o esforço individual é desnecessário para o sucesso ou fracasso do 

grupo, ou seja, quando um integrante faz algo e todos se beneficiam. 

Nesse caso, os alunos tendem a perder o interesse e não contribuir 

para a tarefa grupal; 

e) perda de motivação ao perceber exploração – os alunos mais 

responsáveis acabam perdendo a motivação quando percebem que 

estão se esforçando mais e se sentem feitos de bobos; 

f) excesso de confiança grupal – quando os grupos têm excesso de 

confiança em sua capacidade, evitam a controvérsia acadêmica e 

buscam sempre o consenso de seus membros; 

g) heterogeneidade limitada – quanto mais os grupos forem 

heterogêneos, melhor. As habilidades dos membros dos grupos devem 

ser diferentes e complementares, para potencializar o êxito 

educacional; 

h) habilidades sociais limitadas para o trabalho em equipe – as 

habilidades sociais para trabalhar em equipe possibilitam maior êxito 

do que as capacidades acadêmicas de seus membros. Sem essas 

habilidades o grupo tem grande chance de fracassar; 
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i) tamanho inadequado do grupo – quanto maior o grupo, mais interações 

promotoras serão necessárias, assim como mais habilidades sociais 

serão exigidas e maior tempo disponível para a participação de cada 

membro. Grupos pequenos propiciam maior qualidade nas interações 

vitais à aprendizagem. 

Slavin (2002) ressalta algumas soluções para os problemas enfrentados 

pelos professores na execução da aprendizagem cooperativa em sala de aula. 

Conforme o autor, no que toca à dificuldade dos alunos em trabalharem juntos, é 

necessário manter os grupos até que haja um ajustamento, pois, desfazer um grupo 

sem que ele funcione a contento pode comprometer de forma definitiva a 

aprendizagem cooperativa. 

Com relação a comportamentos inadequados dos alunos, Slavin (2002) 

orienta que o professor combine a atribuição de pontos pelas atitudes definidas 

como desejáveis, com o acompanhamento aos grupos, circulando pela sala de aula 

e elogiando os alunos e grupos, em reconhecimento a mudanças comportamentais. 

Uma característica inerente à aprendizagem cooperativa, mas que pode 

causar problemas no desempenho grupal é o som alto das vozes dos alunos nas 

interações sociais, por ocasião da resolução de problemas das tarefas atribuídas 

aos grupos. Entretanto, para Slavin (2002, p. 126, tradução nossa) “uma sala de 

aula cooperativa deveria soar como uma colmeia, não como um evento esportivo”, 

pois é crucial que os alunos falem ao realizar uma tarefa cooperativa, contudo, não é 

preciso que se ouça nenhuma voz em particular. 

 Por isso, Slavin (2002) recomenda que os professores criem algumas 

técnicas para ensinar os alunos a manterem o tom de voz baixo, de modo a não 

atrapalharem os outros grupos, dentre elas se destaca a criação de um sinal para 

que os alunos percebam que devem baixar o tom de voz, como acender e apagar 

luzes, bater palmas ou tocar uma campainha; ou ainda atribuir pontos como critério 

pelo nível de ruído dos grupos. 

O absenteísmo dos alunos é outra dificuldade que compromete o 

desenvolvimento das atividades cooperativas, pois os grupos precisam de seus 

membros para estudar e conseguir as pontuações aportadas com a participação de 

cada um. A sugestão é dividir a pontuação pelo número de alunos presentes, além 

de não penalizar o grupo pela ausência dos membros; uma outra saída, para os 
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casos de altos índices de faltas dos alunos é formar grupos numerosos, para que 

sempre tenham três ou quatro alunos presentes. (SLAVIN, 2002). 

Um outro desafio apresentado por Slavin (2002) é quando os alunos não 

conseguem utilizar o tempo destinado a tarefa grupal adequadamente, a saída é o 

professor estruturar atividades de maneira que todos terminem juntos, por exemplo, 

entregando apenas duas cópias do trabalho aos alunos, para que eles sejam 

forçados a trabalharem juntos e em sintonia.  

Os diferentes níveis de desempenho dos alunos configuram-se outro 

desafio para os professores, pois temem que os alunos com deficiências não 

consigam avançar em suas aprendizagens, além de prejudicar o avanço dos outros 

membros do grupo com níveis mais elevados de desempenho acadêmico. Para isso 

recomenda-se algumas técnicas que possam transformar a heterogeneidade dos 

alunos em potencialidade, como Individualização Assistida por Equipe (IAE), na qual 

o professor forma equipes heterogêneas para resolução de problemas matemáticos, 

reservando momentos de ensinos grupais, para, em seguida os grupos trabalharem 

sozinhos, mediante ajuda mútua. (SLAVIN, 2002). 

Ante ao exposto, a aprendizagem cooperativa oferece amplas 

possibilidades para melhorar o processo educativo das escolas, a partir da mudança 

de estruturação das aulas tradicionais, nas quais o professor usa a maior parte do 

tempo de aula para expor os conteúdos, para aulas em que os alunos estudam 

predominantemente em grupos, por intermédio de interações sociais. 

 

4.4 Avaliação na perspectiva da aprendizagem cooperativa  

 

A avaliação tem um papel de fundamental importância na proposta da 

aprendizagem cooperativa, tendo em vista que é utilizada não somente para o 

diagnóstico dos avanços e dificuldades dos alunos, mas também, como instrumento 

metodológico de formação e consolidação dos princípios cooperativos. (JOHNSON; 

JOHNSON, 2014). 

De acordo com Vieira e Ciasca (2015), os estudos em educação 

demonstram a necessidade de uma articulação metodológica entre concepção 

pedagógica e avaliação da aprendizagem, levando em consideração o fundamento 

de que professores e alunos podem se aliar na construção da aprendizagem, por 

isso argumentam que 
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Pode-se então traçar uma linha paralela muito próxima entre aprendizagem 
cooperativa e suas premissas metodológicas e a avaliação formativa, uma 
vez que ambas propõem desenvolver o ensino e a aprendizagem ao longo 
do caminho, vendo e revendo cada passo, avaliando planos, conteúdos, 
contextos, significados e aplicabilidade. (p. 242). 

 

Em sintonia, Johnson e Johnson (2014) sustentam que a avaliação é uma 

vigorosa estratégia pedagógica para tornar o trabalho em grupo mais eficaz, por 

intermédio da integração entre os processos avaliativos com os de ensino e 

aprendizagem, de maneira que os alunos aprendam a trabalhar juntos e aprendam 

juntos a trabalhar sozinhos. 

Nessa perspectiva, na proposta da aprendizagem cooperativa, a 

avaliação é utilizada de variadas formas: os grupos são empregados para avaliar os 

alunos individualmente; os grupos são avaliados acerca da qualidade de seu 

trabalho como um todo; os grupos empregam a coavaliação, na qual os alunos se 

avaliam mutuamente, dentro dos grupos e entre os grupos; e os grupos cultivam a 

autoavaliação, como aclaram Johnson e Johnson 

 
Os quatro tipos de avaliação (individual, grupal, coavaliação e 
autoavaliação) são necessários para maximizar a aprendizagem de cada 
aluno individualmente. Muito tem sido escrito sobre a avaliação da 
aprendizagem individual, enquanto pouco se sabe sobre avaliação de 
grupo, coavaliação e autoavaliação para melhorar a aprendizagem do 
aluno. (2014, p. 16, tradução nossa). 
 

Conforme elucidam Johnson e Johnson (2014), a integração e a 

interdependência entre os processos avaliativos e os de ensino e aprendizagem são 

potencializadas pelos debates em grupo, nos quais a avaliação equaliza a 

construção do conhecimento, posto que  

 
1. A avaliação exige uma revisão sistemática do conteúdo [...].  
2. As atividades avaliativas requerem a integração do que se está 
aprendendo com conteúdos anteriores;  
3. As atividades avaliativas podem facilitar a criação de marcos conceituais 
que proporcionam organização e significado ao que se está aprendendo;  
4. A avaliação pode exigir um exercício de raciocínio de maior nível sobre o 
que se está aprendendo [...].  
5. A avaliação pode exigir uma reconceituação do que se está sendo 
aprendendo, que a integra em contextos cognitivos superiores [...].  
6. A avaliação pode exigir que os alunos levem o aprendizado para novos 
cenários e problemas[...]. (p.19, tradução nossa).  
 

Os irmãos Johnson (2014) alertam, ainda que, para os resultados 

avaliativos terem validade e confiabilidade é necessário haver um alto nível de 
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confiança entre professores/alunos e alunos/alunos, além de uma comunicação 

franca e honesta, o que favorece muitas outras condutas positivas para as relações 

cooperativas.   

Para que o processo avaliativo obtenha seu potencial explorado na 

proposta da aprendizagem cooperativa se faz necessário que o professor 

desenvolva um plano de avaliação grupal, no qual estabeleça os objetivos da 

avaliação; quais os procedimentos e instrumentos para avaliação diagnóstica, 

formativa e somativa serão utilizados; se a avaliação será grupal, individual ou os 

dois; quais os resultados individuais e grupais esperados, dentre outros. 

(JOHNSON; JOHNSON, 2014). 

Para desenvolver o plano avaliativo, portanto, no âmbito do ensino e da 

aprendizagem, o professor precisa prever como será realizada a avaliação 

diagnóstica, tanto no início do ano letivo, como no início de novos blocos curriculares 

para detectar os níveis de conhecimentos, competências, habilidades e atitudes dos 

alunos, com o intuito de planejar adequadamente o ensino individual e grupal. 

(PERRENOUD, 1999). 

É necessário, por conseguinte, que o professor planeje como 

acompanhará a aprendizagem dos alunos, seus progressos e dificuldades, por 

intermédio de avaliação formativa, para realizar ajustes pedagógicos pertinentes ao 

bom desenvolvimento educacional, sob a ótica cooperativa de desenvolvimento 

pessoal e social, pois “a eficácia do ensino resulta consideravelmente fortalecida 

quando a avaliação se integra às atividades educativas. O uso dos grupos de 

aprendizagem tem efeitos relevantes nesse processo.” (JOHNSON; JOHNSON, 

2014, p. 34, tradução nossa). 

As formas de avaliação somativa, a serem realizadas ao final de um bloco 

de conteúdos ou ao final do ano letivo (LUCKESI, 2011), também se fazem 

necessárias planejar, haja vista avaliar a qualidade da aprendizagem dos alunos, 

tanto individualmente, como nos grupos cooperativos em seu conjunto; assim como 

o êxito do programa curricular, possibilitando o seu aperfeiçoamento. 

Diante disso, verifica-se que a aprendizagem cooperativa é um solo fértil 

para realizar processos avaliativos mais amplos, detalhados e consistentes, pois 

 
Os grupos de aprendizagem contribuem com a utilidade da avaliação, 
proporcionam um contexto em que se envolvem os alunos no processo de 
avaliação e permitem ao professor realizar avaliações mais frequentes, 
avaliar uma variedade maior de resultados acadêmicos, utilizar mais 
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modalidades avaliativas e mais fontes de informações na hora de levar a 
cabo a avaliação, criar sistemas de apoio e avaliar tanto os grupos como os 
membros de cada grupo. (JOHNSON; JOHNSON, 2014, p. 37, tradução 
nossa). 
 

A seguir será realizada a explicação acerca dos quatro tipos de avaliação 

integradas e interdependentes a serem empregadas na proposta da aprendizagem 

cooperativa: utilização de grupos para a avaliação individual, avaliação grupal, 

coavaliação nos grupos e autoavaliação nos grupos. 

 

4.4.1 Avaliação individual dentro dos grupos  

 

O propósito maior do trabalho em grupo é fortalecer cada membro, 

individualmente, por intermédio da aprendizagem cooperativa, tanto no que diz 

respeito a conteúdos curriculares, como a habilidades, atitudes e valores pessoais e 

sociais (JOHNSON; JOHNSON, 2014). 

Para que a avaliação individual seja realizada no cerne da aprendizagem 

grupal, assim sendo, faz-se necessário estabelecer objetivos individualizados que 

sejam específicos, para que os alunos os entendam com clareza; mensuráveis e 

demonstráveis, para que tanto professores como alunos possam acompanhar o seu 

desenvolvimento; ousados, porém alcançáveis, de maneira que os alunos se sintam 

motivados a atingi-los com o apoio grupal; significativos, tanto com relação aos 

interesses dos alunos, como dos pais, dos professores e do sistema educativo; e 

transponíveis para outras situações da vida real. 

Johnson e Johnson (2014) orientam, portanto, que uma forma dos 

professores incentivarem os alunos a se comprometerem com os objetivos 

educativos é realizando reuniões para envolvê-los em sua elaboração. Desse modo, 

são quatro os tipos de reuniões para que os alunos pactuem os objetivos 

pedagógicos, transformando-os em pessoais e grupais, quais sejam: 

 
1. Professor-aluno: o professor realiza a consulta com cada aluno 
individualmente. 
2. professor-grupo: o educador desenvolve o encontro com cada grupo de 
aprendizagem cooperativa. 
3. Dentro do grupo: o grupo de aprendizagem cooperativa organiza a 
reunião com cada membro do grupo sob a supervisão do professor. 
4. Entre grupos: um grupo de aprendizagem conduz a reunião com outro 
grupo e seus membros sob a supervisão do professor. (p. 72, tradução 
nossa). 
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As reuniões para estabelecer os objetivos de aprendizagem devem seguir 

quatro passos: determinar o nível de conhecimentos dos alunos; assegurar que os 

objetivos sejam específicos, demonstráveis, alcançáveis, pertinentes e transponíveis 

para situações reais; organizar um sistema de apoio para ajudar os alunos a 

alcançar os objetivos com êxito; e elaborar de um plano para usar esses recursos, 

de forma a transformá-lo em um contrato de aprendizagem. (JOHNSON; JOHNSON, 

2014). 

Além das reuniões para estabelecer os objetivos de aprendizagem dos 

alunos, deve-se realizar mais dois tipos de reuniões: para avaliar a evolução ao 

longo do processo educativo; e para informar as partes interessados sobre o êxito 

dos alunos, a chamada pós-avaliação. 

Para avaliar os alunos individualmente, dentro dos grupos, o professor 

pode criar estratégias cooperativas em que os próprios grupos sirvam de apoio, tais 

como: 1. realizar provas individuais e coletivas, nas quais o aluno resolva o exame 

sozinho, depois os refaça em grupo, comparando as respostas do grupo com as 

individuais, até que cheguem a um consenso e todos compreendam os conteúdos; 

2. provas coletivas semanais e exame individual final, nos quais os alunos estudem 

juntos durante a semana e na sexta-feira realizem provas individuais; 3. Debates 

grupais, nos quais os alunos estudem determinados partes de um assunto, para 

debater com seus colegas de grupo, de maneira que todos aprendam o conteúdo 

em sua totalidade; 4. torneios acadêmicos, nos quais os grupos joguem entre si, 

definindo ao final quais grupos aprenderam melhor os conteúdos. 

Além disso, uma importante ferramenta para melhor apreender o esforço 

acadêmico e as habilidades individuais é a observação direta, na qual o professor 

observa, organiza e reflete coletivamente acerca dos dados relevantes do processo 

de aprendizagem dos alunos, com o fito de que possam alcançar seus objetivos. 

Os questionários também constituem instrumentos avaliativos valiosos 

para captar o progresso individual e social dos alunos, que podem ser utilizados 

mediante perguntas abertas, fechadas ou com diferencial semântico. 

E, por fim, no entender de Johnson e Johnson (2014) o professor pode se 

valer de entrevistas individuais no contexto grupal, cuja interação social propicia um 

clima de confiança e apoio, permitindo que o professor ajude os alunos a refletirem 

sobre o que já sabem, a esclarecerem melhor seus raciocínios, reconceituarem e 

reorganizarem o que estão aprendendo, a desenvolverem novos níveis de 
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compreensão, a se sentirem orgulhosos por seus progressos e a estabelecerem 

novos objetivos pedagógicos.  

 

4.4.2 Avaliação grupal 

 

Apesar de a norma geral da aprendizagem cooperativa seja que os 

estudantes aprendam em grupo, mas sejam avaliados individualmente, existem 

determinadas situações nas quais se faz necessário a avaliação grupal, como por 

exemplo na realização de projetos em grupos. (JOHNSON; JOHNSON, 2014). 

Por isso, os professores precisam ficar atentos à promoção de atividades 

grupais nas quais os seus membros estejam imbricados de tal forma que seja difícil 

diluí-los individualmente. Nessas situações o professor ou os membros do grupo 

afiançam a avaliação do grupo como um todo. 

Nessa perspectiva, as atividades grupais devem ser elaboradas de modo 

a garantir que os cinco elementos da cooperação em grupo estejam funcionando 

plenamente, para assim possibilitar uma avaliação justa e benéfica para todos. 

Além disso, a avaliação deve ser estruturada em suas funções 

diagnóstica, tendo em vista detectar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

assunto tratado no projeto grupal; formativa, com o fito de acompanhar a evolução 

do trabalho em grupo, em seus raciocínios, habilidades e atitudes no 

desenvolvimento da tarefa coletiva; e a somativa, para determinar o cumprimento 

final do projeto, mediada pelas percepções da avaliação diagnóstica e formativa. 

Outro cuidado do professor ao planejar a avaliação em grupo, diz respeito 

aos tipos de atividades grupais, uma vez que não podem ser pautados em meras 

reproduções de conhecimentos, mas “com o objetivo de melhorar a comunicação, o 

raciocínio, a tomada de decisões técnicas, interpessoais e organizacionais e as 

habilidades em resolução de problemas.” (JOHNSON; JOHNSON, 2014, p. 100, 

tradução nossa). 

Nesse ponto de vista, trabalhar com projetos grupais possibilita alcançar 

objetivos amplos, pois 

 
▪ Exigem que os alunos usem, integrem, apliquem e transfiram uma grande 

variedade de informações e habilidades para um resultado final. 
▪ Encorajam os alunos a se envolverem em procedimentos (como 

investigação científica e outros tipos de inquéritos) que promovem 
resultados de alto nível. 
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▪ Tornam visíveis a metodologia, os valores e a orientação ideológica da 
disciplina em questão. 

▪ Demonstram como se pode aplicar o conhecimento em um determinado 
campo. 

▪ Integram as metas pessoais com a aprendizagem acadêmica. 
▪ Permitem que os alunos sejam criativos e inventivos na integração de 

vários conhecimentos e habilidades. 
▪ Permitem que os alunos pratiquem suas habilidades mediante o uso de 

diferentes recursos e conhecimentos em ambientes reais. 
▪ Oferecem aos alunos a oportunidade de formular suas próprias questões e 

tratar de respondê-las com autonomia. 
▪ Possibilitam que haja diferentes tipos de desempenho, ao deixar que os 

alunos realizam projetos com diferentes níveis de complexidade. 
(JOHNSON; JOHNSON, 2014, p. 106, tradução nossa). 
 

Além disso, existem vários procedimentos pedagógicos que requerem 

resultados grupais, embora também possam ser avaliadas individualmente, como a 

aprendizagem baseada em problemas, os estudos de caso, as produções teatrais e 

musicais, os grupos de investigação, o debate acadêmico, as experiências práticas, 

dentre outros. 

 

4.4.3 Coavaliação grupal 

 

A coavaliação grupal caracteriza-se pela avaliação realizada pelos 

próprios participantes dos grupos, quer dizer, os alunos se avaliam mutuamente 

dentro e entre grupos, pois se encontram em uma situação privilegiada para trocar 

impressões úteis e construtivas sobre o desempenho acadêmico dos colegas. 

(JOHNSON; JOHNSON, 2014). 

De acordo com os Johnson (2014) são numerosas as vantagens de usar 

a coavaliação nos trabalhos em grupos cooperativos: melhora o desempenho dos 

alunos, haja vista que ao avaliar os colegas, o alunos aprimoram os seus 

conhecimentos; permite aos professores incluírem mais avaliações no cotidiano 

escolar e diversificá-las; reduz a parcialidade do professor, a partir da inclusão das 

percepções dos próprios alunos; e propicia a criação de um sistema de apoio entre 

os alunos etc. 

Segundo Cohen e Lotan (2017), a avaliação entre colegas sempre ocorre 

nas interações grupais, por isso os professores podem aproveitar essa oportunidade 

para orientar os alunos a darem feedback construtivo uns aos outros, pois 

 
Se os critérios são claros, os alunos podem aprender a avaliar os produtos. 
Se cada grupo apresenta seu trabalho de uma forma, pode-se ensinar aos 
alunos quais critérios são legítimos e como a dar feedback adequado: o que 
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correu bem e o que precisa ser melhorado. Essa estratégia permite que o 
grupo tenha um feedback e, ao mesmo tempo, ensine uma valiosa lição 
intelectual e social para a turma. (p. 76). 
 

Dessa forma, Johnson e johnson (2014) ensinam que além do 

desempenho acadêmico, a coavaliação também tem um relevante papel nas 

habilidades sociais, as quais podem ser avaliadas a partir da observação externa de 

algum membro do grupo, escolhido para tal. Somente ao final do trabalho o 

observador faz suas considerações sobre as habilidades sociais delineadas. O papel 

de observador deve ser exercido por cada membro do grupo, de forma que todos 

avaliem e sejam avaliados.  

 

4.4.4 Autoavaliação nos grupos 

 

A autoavaliação é atestada como indispensável forma avaliativa dentro 

dos grupos cooperativos, na qual o aluno avalia a si mesmo, tanto no que respeita 

ao seu desempenho acadêmico, como nas habilidades e atitudes pessoais e 

interpessoais constituídas, delimitando o espaço entre o eu e o outro. 

Contudo, a ação de olhar para si mesmo, para analisar comportamentos e 

performances educacionais, não é algo habitual, nem no âmbito pessoal, nem no 

escolar, por isso “é importante ensinar os alunos a realizar autoavaliações válidas e 

confiáveis com a orientação do professor, ao tempo em que se trabalha com colegas 

que podem comentar suas impressões em primeira mão [...].” (JOHNSON; 

JOHNSON, 2014, p. 152, tradução nossa). 

Johnson e Johnson (2014) destacam inúmeras vantagens para a 

realização de autoavaliações dentro do contexto dos grupos cooperativos, dentre 

elas, destaca-se que quanto mais se tem consciência de si mesmo, maior a 

capacidade de se adequar ações e comportamentos a diferentes situações 

cotidianas; melhora a compreensão de si mesmo e do outro, tornando-se mais 

empático socialmente; e aumenta a autoestima e a responsabilidade por tornar-se 

melhor a cada dia.  

Ao mesmo tempo, o professor precisa ficar atento a possíveis efeitos 

negativos da autoavaliação, como sentimento de tristeza, pela percepção da 

distância entre os padrões reais e ideais; afluência de sentimentos egocêntricos; e 
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indefinição, na qual a autoavaliação é efetuada continuamente, mas não provoca 

mudanças significativas. (JOHNSON; JOHNSON, 2014). 

 A autoavaliação dentro dos grupos cooperativos são úteis, ainda, para 

estimular a influência positiva, através da comparação tanto de resultados anteriores 

obtidos pela pessoa, quanto com os resultados dos companheiros, favorecendo o 

desenvolvimento coletivo, pois 

 
Em um contexto cooperativo, as comparações sociais fornecem 
informações importantes sobre o rendimento relativo, necessárias para 
ajudar-se mutuamente a melhorar. A comparação social se utiliza também 
para tomar consciência da combinação única de qualidades que possui 
cada membro e das formas pelas quais essas qualidades podem se 
combinar para aumentar sua produtividade. (JOHNSON; JOHNSON, 2014, 
p. 155, tradução nossa). 
 

Ao contrário do contexto competitivo ou individualista, no qual a 

autoavaliação remete a ganhar ou perder, a aprendizagem cooperativa aponta para 

a percepção de cada membro do grupo como um ser humano único, singular, com 

suas qualidades e necessidades, levando os companheiros a criarem um sentimento 

de solidariedade para ajuda e apoio recíprocos. 

Torna-se indispensável, por isso, desenvolver experimentos que rompam 

com a pedagogia tradicional, e consequentemente, com seus efeitos nos processos 

avaliativos, progredindo para propostas educacionais emancipatórias, alinhadas a 

processos avaliativos assentados em ações de regulação da aprendizagem, como 

meio essencial para a construção dos saberes próprios do Ensino Médio, tracejados 

na base nacional comum, na parte diversificada e, também, nos conhecimentos 

específicos dos cursos técnicos da educação profissional. 

 

4.5 A experiência da aprendizagem cooperativa no Ceará 

 

A aprendizagem cooperativa surgiu no Ceará de forma espontânea em 

1995, em uma comunidade do Município de Pentecoste, denominada Cipó, na qual 

um grupo de sete jovens, fora do processo de escolaridade, resolveu estudar junto, 

com o intuito de ingressar na universidade.  

Para tal, esse grupo se alojou em uma casa de farinha e passou a estudar 

com livros didáticos antigos, doados por parentes e amigos. Ao longo do tempo, e à 

medida em que esses jovens foram alcançando o êxito de entrar no ensino superior, 
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o grupo foi aumentando, ao ponto de gerar um grande movimento cooperativo em 

torno do mesmo propósito. 

Esse movimento teve apoio do professor da Universidade Federal do 

Ceará, Manoel Andrade, nativo da comunidade do Cipó, que estimulou e mobilizou 

esses e outros jovens (posteriormente também adultos, há muitos anos longe da 

escola), além de orientá-los sobre a dinâmica de uma faculdade, fortalecendo-os na 

convicção de que seria possível transpor os muros da universidade. 

Após alguns anos, o movimento recebeu o nome de Projeto Educacional 

Coração de Estudante (PRECE), no qual os jovens, ao entrar ingressar no ensino 

superior, assumiam o compromisso de voltar para a comunidade do Cipó durante o 

período de férias, para ensinar e apoiar os outros jovens da localidade que iam 

adentrando ao projeto. 

Em 2006, as ações do PRECE foram incluídas no Programa Conexão de 

Saberes do Ministério da Educação (MEC), estabelecendo-se na Universidade 

Federal do Ceará (UFC), cujo objetivo era preparar jovens de classes populares 

para o ingresso ao ensino superior (Em fase de elaboração)8. 

O projeto se transformou em Programa de Educação em Células 

Cooperativas, utilizando a mesma abreviatura PRECE, agora com apoio do MEC e 

com o subsídio de bolsas de extensão e recursos para deslocamento dos 

universitários às suas comunidades, tendo como missão: 

 
Criar um movimento de estudantes universitários que, de forma solidária, se 
comprometam com o desenvolvimento da Escola Pública no Estado do 
Ceará, estimulando nos seus estudantes o desenvolvimento do 
protagonismo, da autonomia intelectual, das habilidades de cooperação e 
do espírito solidário (PRECE, 2016). 
 

A partir desse momento, o PRECE passou a elaborar a sua prática de 

organização estudantil para a aprendizagem, com suporte na proposta pedagógica 

dos irmãos David e Roger Johnson, do Centro de Aprendizagem Cooperativa da 

Universidade de Minnesota (EUA), estruturando-se em torno de elementos básicos 

que estimulam a cooperação: interdependência positiva, responsabilidade individual, 

interação social, habilidades sociais e processamento de grupo. 

(JOHNSON; JOHNSON, 1999, 2006). 

 
8 PRECE. Programa de Estímulo à Cooperação na Escola. Memorial do prof. Manoel Andrade. 
2019. 
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Para Johnson e Johnson (1999) a aprendizagem cooperativa não 

funciona com a simples reunião de pessoas para estudar juntas, é preciso organizar 

os grupos, com a intermediação de um professor ou facilitador, respeitando os 

elementos citados, de forma a gerar um movimento de corresponsabilização pelo 

desenvolvimento do grupo como um todo e de cada um, individualmente. 

Com esse aporte teórico, o PRECE formatou metodologias e didáticas 

que subsidiaram a estruturação de oficinas pedagógicas para articuladores em 

células estudantis em aprendizagem cooperativa, aplicando-as com alunos das 

escolas da Secretaria Estadual da Educação do Ceará (SEDUC).  

Em 2010, o PRECE implementou sua primeira experiência de 

aprendizagem cooperativa em sala de aula, com a participação universal e efetiva 

de todos os professores e alunos de uma escola piloto - a Escola Estadual de 

Educação Profissional Alan Pinho, escola pertencente à estrutura pública de ensino 

da SEDUC - Ce, situada no município de Pentecoste, que representa um lócus da 

experiência da aprendizagem cooperativa para o país. 

Desde então a experiência da aprendizagem cooperativa se ampliou para 

outras escolas da SEDUC, como também da rede municipal de ensino de Fortaleza, 

a partir da adesão de gestores e professores que se identificaram com a proposta.  

Em 2016, o PRECE, com um novo nome - Programa de Estímulo à 

Cooperação na Escola, buscou ampliar o desenvolvimento da aprendizagem 

cooperativa na rede pública de ensino do Ceará, por intermédio de formação de 

professores e alunos (PRECE, 2019). 

Nesse mesmo ano, o PRECE se integrou à Coordenadoria de Articulação 

entre Universidade e Escola Básica (COART), que faz parte da estrutura da Escola 

Integrada Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA), subordinada à   

Reitoria da UFC.  

A COART tem como ação principal articular a integração entre projetos e 

programa desenvolvidos pela Universidade Federal do Ceará (UFC) na Educação 

Básica, que se efetivam através do PRECE, com o apoio de 105 bolsistas aos 

projetos: Células Autônomas e Solidárias de Aprendizagem Cooperativa (CASA - C), 

Eu Curto a Universidade, Iniciação à Docência em Aprendizagem Cooperativa, 

Letras Solidárias, Memorial do Prece e Jornada Formativa em Aprendizagem 

Cooperativa e Solidária. (UFC, 2019). 
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Atualmente o modelo de aprendizagem cooperativa do PRECE tem 

identidade própria, com base nos estudos dos irmãos Johnson e outros 

pesquisadores nessa temática, mas também com suporte na vigorosa experiência 

vivenciada em mais de 20 anos, a partir da qual passou a se denominar 

Aprendizagem Cooperativa e Solidária (ACS)9, com fundamento em cinco 

premissas: 1. estimular e fomentar a educação emocional na escola; 2. suscitar a 

construção da autonomia e da autodeterminação dos estudantes; 3. edificar a 

cooperação entre professores e alunos; 4. efetivar a parceria professor/estudante na 

gestão da aprendizagem na sala de aula; e 5.  fazer florescer o espírito solidário nas 

relações de aprendizagem entre os estudantes. (PRECE, 2018). 

Cada premissa representa um aspecto a ser desenvolvido no âmbito das 

atividades cooperativas do PRECE, já que “para alcançar a excelência acadêmica 

com equidade, a escola precisa ser estruturada como um espaço promotor de 

relacionamentos positivos, saudáveis e igualitários” (PRECE, 2018), como se verá 

em ato contínuo. 

 

4.5.1 Educação emocional na escola 

 

A educação emocional está patente na proposta da aprendizagem 

cooperativa do PRECE, tendo em vista a necessidade de os alunos sofisticarem sua 

inteligência emocional para lidar com as relações interpessoais no seio das células 

cooperativas. 

Nas células cooperativas as relações são sistemáticas e intensas, o que 

potencializa conflitos com os quais os alunos, geralmente, não sabem lidar. Isso 

pode acarretar discórdia, mágoa, insegurança, distanciamento entre alunos e, como 

resultado, prejuízo à aprendizagem. 

Nesse sentido, a educação emocional se estabelece na aprendizagem 

cooperativa por intermédio das habilidades sociais, trabalhadas em estratégias 

didáticas, como por exemplo o contrato de cooperação, no qual os alunos criam 

regras atinentes a comportamentos e responsabilidades almejadas por cada 

membro da célula para o sucesso de determinada atividade; e o processamento de 

grupo, no qual os alunos refletem acerca do que cada um contribuiu ou não para que 

 
9 A pesquisadora optou em continuar com a nomenclatura anterior, isto é, somente “aprendizagem 
cooperativa”, pois todo trabalho investigativo já estava estruturado sem o termo “solidária”. 
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a célula obtivesse êxito na tarefa atribuída pelo professor. Essas duas estratégias 

serão explicadas mais à frente, quando for apresentada a técnica ETMFA. 

Uma outra estratégia de grande relevância trabalhada pelo PRECE, no 

contexto das habilidades sociais, são as Histórias de Vida, que impulsionam a 

criação de vínculos afetivos entre alunos e professores, propiciando a diminuição de 

prejulgamentos, comuns entre os alunos; permitem a integração dos alunos na 

escola, na sala de aula e nas células; potencializam o desenvolvimento de 

relacionamentos sadios, de empatia e de solidariedade; e instigam a valorização da 

própria história de vida. (PRECE, 2018). 

Para promover a educação emocional, por conseguinte, a equipe do 

PRECE disponibiliza formações para professores e alunos, no formato de oficinas 

pedagógicas, com as temáticas:  

a) Compartilhar Histórias de Vida - construindo um clima propício à 

cooperação em sala de aula; 

b) Habilidades Sociais Relevantes no Trabalho em Grupo; e 

c) Vivência de Conflitos. 

O compartilhamento da História de Vida também pode ocorrer com 

autoridades que fazem ou não parte da comunidade escolar: ex-alunos, ex-

professores, ex-diretores; como também, com familiares dos alunos: avós, pais, tios, 

Essa estratégia é importante porque “ouvir a história de vida do outro favorece o 

reconhecimento e valorização dos sentimentos de cada um, ajudando os estudantes 

a se colocar no lugar dos outros, contribuindo com seu desenvolvimento 

socioemocional.” (PRECE, 2018). 

 

4.5.2 Autonomia e autodeterminação dos estudantes 

Dentro da proposta da aprendizagem cooperativa defendida pelo PRECE, 

tem-se o estímulo à autodeterminação dos alunos como uma premissa de 

fundamental importância para a transformação da realidade da educação pública, 

em razão de que o aluno só aprende quando está motivado para isso, quando 

compreende a importância de determinado conhecimento para sua vida e quando se 

sente responsável por sua aprendizagem e a de seus colegas. (PRECE 2018). 

Nessa lógica, a proposta preciana defende três competências fundantes 

para o desempenho acadêmico dos alunos: a autonomia intelectual, a 

responsabilidade individual e o sentimento de autoeficácia, assim definidos:  
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assume-se como sendo responsabilidade individual, a competência de 
um estudante para reconhecer que determinadas ações e tarefas são de 
sua própria responsabilidade e a motivação dele para, por sua própria 
vontade, se comprometer consigo mesmo e/ou com os outros com a 
execução dessas tarefas e/ou ações. Compreende-se aqui como 
autonomia intelectual a capacidade de um estudante tomar decisão sobre 
o que deve e como deve aprender, bem como a de se autoavaliar 
rotineiramente em relação ao seu aprendizado e aos métodos por ele 
utilizados. Como sentimento de autoeficácia entende-se ser o julgamento 
que um educando faz de sua própria capacidade para desenvolver uma 
atividade, aprender um conteúdo etc. (PRECE, 2018). 

 

Para estimular a responsabilidade individual dos alunos, a equipe do 

PRECE elaborou oficinas pedagógicas contendo estratégias e técnicas a serem 

aplicadas com professores e alunos, de modo que os docentes realizem planos de 

aula que tenham esta premissa evidenciada nos trabalhos em células cooperativas, 

especialmente a técnica ETMFA, como será vista na próxima seção. 

 

4.5.3 Cooperação entre os alunos 

 

A cooperação é o princípio que subsidia a proposta da aprendizagem 

cooperativa, em razão da necessidade de resgatar esse valor universal e 

imprescindível à convivência e à sobrevivência humana, mas que está sendo 

substituído, na sociedade mundial, pela competição e pelo individualismo. 

Além disso, considera-se a cooperação uma estratégia propulsora do 

percurso de ensino e de aprendizagem, pois potencializa o trabalho do professor na 

gestão da aula, ao mesmo tempo em que diminui seu esforço pedagógico; e 

favorece a construção da aprendizagem pelo aluno, por meio da interação social que 

incita. 

A proposta da aprendizagem cooperativa do PRECE contempla os cinco 

elementos defendidos por Johnson e Johnson (1999), considerando-os 

imprescindíveis ao estabelecimento do trabalho de grupos cooperativos, quais 

sejam: interdependência positiva, responsabilidade individual, interação promotora, 

habilidades sociais e processamento de grupo, já que a 

 
Aprendizagem cooperativa é uma estratégia em que os estudantes 
organizados em equipes buscam alcançar metas coletivas de forma 
interdependente com a participação de todos os componentes, ao mesmo 
tempo em que interagem entre si de forma promotora, desenvolvem 
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competência social e responsabilidade individual e também aprendem a 

avaliar sistematicamente o trabalho que sua equipe realiza (PRECE, 2018). 

 

A proposta preciana defende, ainda, que os cinco elementos bem 

utilizados propiciam como benefícios para os alunos a construção de 

relacionamentos positivos, a melhoria da saúde psicológica e o sucesso acadêmico 

(PRECE, 2018). 

Para apoiar os professores na implantação da aprendizagem cooperativa, 

o PRECE concebeu uma técnica de transição entre a metodologia tradicional de 

aula e a metodologia cooperativa, visando a superação paulatina da aula expositiva, 

que, na abordagem tradicional, ocupa a maior parte do tempo pedagógico, para o 

trabalho integral em células cooperativas. 

A técnica denominada ETMFA, representa o passo a passo de uma aula 

de 50 ou 90 minutos, ou seja: E – exposição, na qual o professor utiliza 30% do 

tempo de aula para expor os objetivos e os conteúdos da aula de forma sucinta; T – 

tarefa individual, na qual os alunos resolvem tarefas individuais e, em seguida, as 

compartilham com os demais membros da célula; M – meta coletiva, na qual a célula 

recebe uma atividade coletiva, mas que, para resolvê-la, é preciso o conhecimento 

de cada membro da célula sobre o assunto abordado; F – fechamento, no qual o 

professor esclarece dúvidas, resolve questões, dentre outras atividades de 

encerramento da aula; e A – avaliação, na qual o professor avalia os alunos 

individualmente, conforme fluxograma 1.  

 

Fluxograma 1 - Ciclo da ETMFA 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Fonte: elaboração própria, com base nos documentos do PRECE (2018). 
 
 

Exposição inicial 
do professor

Tarefa individual

Meta ColetivaFechamento

Avaliação 
individual



95 

 

Nessas condições, “essa técnica se diferencia das demais publicadas na 

literatura, pois estimula a utilização de todos os elementos fundamentais da 

aprendizagem cooperativa, contudo, permanece utilizando certos elementos da 

abordagem tradicional.” (PRECE, 2018). 

Ademais, existem algumas estratégias pedagógicas integradas a ETMFA, 

de modo a impulsionar a interdependência positiva: formação de células 

cooperativas permanente na organização da sala de aula, estabelecimento de 

contrato de cooperação e aprendizagem aula a aula, interdependência de funções, 

interdependência de tarefas, interdependência de metas, processamento de grupo, 

meta cooperativa e interdependência por recompensa. 

A células cooperativas, por conseguinte, são formadas com a estrutura 

permanente de três alunos, tendo em vista o momento incipiente de efetivação da 

proposta cooperativa, bem como pelo fato de grupos menores otimizarem o 

funcionamento das células, “pois permitem melhor observação e avaliação, maior 

nível de interação e responsabilidade individual” (VIEIRA; CIASCA, 2015, p. 243), 

como se exemplifica na figura 1. 

 

Figura 1 – Células cooperativas com três alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apresentação em power point (MOISÉS, 2019). 

 

Um número superior de alunos nas células poderia maximizar a dispersão 

entre os membros, além de possibilitar maiores conflitos, por “aumentar a 

diversidade de pontos de vista, mais interações, ao mesmo tempo em que pode 
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diminuir o nível de responsabilidade pessoal” (VIEIRA; CIASCA, 2015, p. 243), como 

se exemplifica no múltiplo fluxograma 2, abaixo: 

 

Fluxograma 2 – Tipos de interação em células cooperativas 

 

    

 

 

 

. 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Por essa lógica, a formatação padronizada de células cooperativas com 

apenas três componentes, permite a interação face a face entre os alunos, ao 

mesmo tempo em que possibilita uma assistência qualitativa do professor, como 

demonstra a figura 2. 

 

Figura 2 – Interação dos estudantes dentro das células cooperativas e com o professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apresentação em power point. (MOISÉS, 2019). 
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Apesar dos pontos positivos referentes à formação das células 

cooperativas com apenas três alunos, Cohen e Lotan (2017) alertam para o cuidado 

em dois alunos se juntarem, formando uma coalizão, na qual o terceiro aluno fique 

com sua participação diminuída ou mesmo que seja isolado na célula. 

Em função disso, há um rodízio quinzenal ou mensal dos alunos nas 

células, após determinado período estabelecido pela escola ou pelo professor, no 

qual cada célula permanece com o seu coordenador, enquanto os outros dois 

membros mudam para outras células. Esse rodízio tem o objetivo de promover a 

interação social, as habilidades sociais e o espírito cooperativo e solidário entre toda 

a turma, assim, ao longo do tempo os alunos interatuam com toda a turma, como se 

acompanha na figura 3. 

 

Figura 3 – Interação dos estudantes dentro e entre as células cooperativas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apresentação em power point. (MOISÉS, 2019). 

 

O estabelecimento de contrato de cooperação aula a aula, por sua vez, é 

uma estratégia para estimular o bom funcionamento da célula, assim como propiciar 

a aprendizagem por meio de construção de habilidades sociais entre os membros do 

grupo e de responsabilidade individual e grupal, como se orienta 

 
Esse passo é fundamental, porque aumenta a eficiência e a eficácia da 
equipe, já que poderá ajudá-la a prever obstáculos e problemas que ela 
poderá enfrentar, além de ajudar seus integrantes a se concentrarem nas 
tarefas e a se sentirem mais responsáveis pelo aprendizado uns dos outros 
e pelo sucesso da equipe (interação promotora). (PRECE, 2016a). 
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A estratégia da interdependência de função é realizada através da 

definição de papéis para cada componente da célula cooperativa, dentre os quais 

podem ser usados: o coordenador, o guardião do tempo, o relator do grupo, o 

guardião do contrato de cooperação ou o estimulador, com o intuito de assegurar a 

cooperação de cada um para a realização das tarefas estabelecidas pelo professor. 

Cada função tem como atribuições: 

 

• Coordenador: certifica-se que todos compreendam os objetivos da equipe 
e as estratégias de trabalho; estimula a equipe a cumprir as tarefas para 
alcançar as metas coletivas nas células [...]; cuida para que os conflitos 
sejam vivenciados e mediados de forma construtiva [...];  

• Guardião do tempo: cronometra o tempo para a execução de cada tarefa 
e o tempo de fala de cada um, garantindo, assim, que todos tenham 
oportunidade de falar [...]; 

• Relator do grupo: escreve e sintetiza as respostas do grupo[...]; mantem-
se atento aos pontos principais relatados pelos colegas para fazer a 
síntese (oral e escrita) das respostas dos membros da célula no 
instrumental da meta coletiva; 

• Guardião do contrato de cooperação: cuida do contrato de cooperação, 
observando durante as atividades se o grupo está seguindo os pontos que 
foram contratados [...]; 

• Estimulador: fica atento para o nível de participação de cada componente 
do grupo, estimulando aqueles que não estejam participando 
satisfatoriamente por qualquer motivo [...]. (PRECE, 2016a). 

 

A estratégia da interdependência de tarefas diz respeito a subdivisão em 

três partes do assunto a ser tratado na aula, sendo uma parte para cada 

componente da célula cooperativa. Desse modo, cada aluno se responsabiliza por 

aprender e compartilhar como os demais membros o seu fragmento do assunto, 

conforme guia o material de estudo: 

 
É extremamente importante que os estudantes, antes de desenvolverem o 
trabalho em equipe, possam desempenhar uma tarefa individualmente para 
estimular a interdependência de tarefas. Eles certamente sentirão que 
estarão contribuindo eficazmente para o alcance da meta coletiva, o que 
incentivará a responsabilidade individual. (PRECE, 2016a, grifo do autor). 

 

A estratégia da interdependência de metas acontece após o 

compartilhamento da tarefa individual, a partir do qual cada aluno deve ter aprendido 

o assunto em sua totalidade, com base na explicação dos colegas, tornando a célula 

capaz de resolver a meta coletiva, que é elaborada com informações contidas nos 

textos individuais; como também cada aluno estará habilitado para realizar a 

avaliação individual, assim, “é importante que a meta coletiva seja um produto (um 

cálculo, uma tabela preenchida, um resumo, um projeto, etc.” (PRECE, 2016a). 
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O processamento de grupo, por sua vez, deve acontecer ao final de cada 

aula, momento em que os alunos avaliam o cumprimento do contrato de 

cooperação, a efetividade da realização das tarefas propostas na aula, os 

comportamentos de cada membro da célula, dentre outros pontos, com o objetivo de 

regulação individual e grupal, tanto no que respeita a assuntos pedagógicos, como a 

questões de condutas desejadas. 

A meta cooperativa é estabelecida com base na avaliação individual dos 

alunos dentro das células, por isso se configura como uma estratégia importante 

para estimular a cooperação entre os alunos, ademais possibilita apreender o 

espírito cooperativo de cada aluno, com base no acompanhamento sistemático de 

seu comportamento cooperativo ou não dentro das células que vai fazendo parte, ao 

longo de um período de tempo, assim 

 
A meta cooperativa é alcançada quando todos os membros da célula 
alcançam uma pontuação mínima (estabelecida pelo professor) na 
avaliação individual ao final da aula. A meta cooperativa busca verificar se, 
no trabalho em equipe, houve de fato compartilhamento eficiente de todos 
os conhecimentos e se cada um desenvolveu a aprendizagem objetivada 
[...] Exemplo de meta cooperativa: cada um dos membros deve acertar pelo 
menos 3 de 5 questões da avaliação individual. Somente se todos 
acertarem essa pontuação mínima é que a célula terá alcançado a meta 
cooperativa. (PRECE, 2018).   
 

A estratégia da interdependência por recompensa, no que lhe concerne, 

visa a estimular os alunos pelo trabalho cooperativo, seja através do reconhecimento 

psicológico, seja por meio de premiação às células por seu desempenho coletivo, 

dessa maneira 

 
o professor informa os critérios de sucesso cooperativo aos estudantes e 
pode dar bonificação individual (entregar poemas, pontos extras etc.) 
àqueles cujas células alcançaram esse sucesso, fazendo com que eles 
compreendam e vivenciem uma situação de interdependência positiva e 
sintam-se reconhecidos e recompensados individualmente pelos seus 
esforços cooperativos. (PRECE, 2018).   

 

Nessa esteira, foram criadas oficinas pedagógicas para fortalecer os 

elementos necessários ao estabelecimento da cooperação em sala de aula, são 

elas:  

a) Oficina de interdependência Positiva; 

b) Oficina de Interação Promotora; 

c) Oficina sobre a técnica ETMFA;  

d) Oficina de Plano de Aula;  



100 

 

e) Oficina de Contrato de Cooperação e Processamento de Grupo; e  

f) Oficina sobre outras Técnicas de Aprendizagem Cooperativa. 

 
Vale ressaltar que todas as oficinas são realizadas pela equipe de 

formadores do PRECE, sob liderança do Prof. Dr. Manoel Andrade, assim sendo, 

com esse aporte teórico-metodológico o PRECE pretende dotar a escola de 

condições para a efetuação da aprendizagem cooperativa. 

 

4.5.4 Parceria entre professores e alunos 

 

No modelo de escola tradicional, tanto os professores, como os alunos 

trabalham isoladamente, tentando lidar, cada qual por seu lado, com os dilemas e as 

dificuldades próprias do seu segmento constituído. 

Os professores lidam diariamente com turmas numerosas de alunos, que 

não raro, são indisciplinados, não têm interesse pelos conteúdos das disciplinas 

curriculares, possuem graves distorções idade-série e, consequentemente, 

defasagem de aprendizagem. Nesse contexto, o professor se sente desmotivado em 

procurar alternativas sólidas para transformar o quadro educacional no qual está 

inserido. 

Ao mesmo tempo, os alunos, por apresentaram uma trajetória 

educacional de insucesso, sentem-se também desmotivados e apáticos e, por se 

encontrarem em situações de vulnerabilidade educacional, algumas vezes acabam 

por trilhar caminhos arriscados e, até mesmo, perigosos. 

Nesse contexto, nem professores, nem alunos se veem como fonte de 

apoio e companheirismo, convivem na escola, tanto em sala de aula, como fora 

dela, de modo isolado, indiferente e, inclusive, como se estivessem em lados 

opostos e possuíssem objetivos educacionais adversos. 

A proposta do PRECE é unir esses dois sujeitos do processo de ensino e 

de aprendizagem em torno do objetivo comum, que é o êxito educacional, por 

intermédio da estratégia de parceria entre professores e alunos, pois, 

 
Quando um professor se sente parceiro do estudante e também sente que 
ele é seu parceiro, que o apoia ajudando-o na sua tarefa de fazer a 
aprendizagem funcionar, o seu sentimento de isolamento, angústia e 
impotência diminui, o sentimento de autoeficácia de seus estudantes 
aumenta, o clima emocional na sala de aula muda para melhor e a 
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aprendizagem acontece satisfatoriamente para muito mais pessoas. Todos 
podem sair ganhando, inclusive a sociedade. (PRECE, 2018).   
 

A parceria professor/aluno impõe uma mudança de postura nas 

concepções pedagógicas da escola, haja vista que as relações entre esses agentes 

precisam se tornar menos hierarquizadas e mais horizontalizadas, nas quais os 

professores abrem mão de sua autoridade máxima e exclusiva, para partilhar o 

poder de gestão da sala de aula com os alunos. 

Para consolidar a parceria professor/aluno, o PRECE propõe a criação 

dos Coordenadores de Célula, na qual em cada célula de aprendizagem cooperativa 

existe um coordenador que lidera as atividades realizadas pela célula, em parceria 

com o professor 

 
A estratégia de utilização de Coordenadores de Células, além de 
promover a formação de liderança cooperativa e solidária discente, tem 
como objetivo primordial estimular a parceria entre professores e 
estudantes, pois acredita-se que essa relação de colaboração contribua 
para que o educador consiga desempenhar melhor sua função dentro da 
sala de aula, garantindo maior eficácia na aprendizagem de todos. (PRECE, 
2018, grifo do autor).  
 
 

Para assegurar a parceria professor/aluno o PRECE elaborou as oficinas: 

a) Coordenadores de Célula; b) Parceria Professor-Estudante; e c) Protagonismo 

Estudantil. A efetivação da parceria professor/aluno não é fácil, por isso, deve ser 

construída aos poucos, com a inclusão de espaços formativos com professores e 

alunos, de forma a estabelecer laços de confiança, apoio e solidariedade; e assim, 

engendrar a parceria. 

 

4.5.5 Ênfase na solidariedade entre os estudantes 

 

Segundo o documento do PRECE (2018) a proposta da aprendizagem 

cooperativa algumas vezes não dá conta das defasagens de aprendizagens, devido 

à disparidade de níveis e ritmos dos alunos, por isso, faz-se necessário estimular, de 

forma enfática, o espírito solidário. 

Os métodos e técnicas de cooperação podem estar estruturados e 

regulamentados na escola, porém é preciso um esforço maior dos professores, no 

sentido de gerar um espírito solidário entre os alunos, para que uns se preocupem 

com os outros, ajudando-se reciprocamente a superarem suas dificuldades, pois 
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A solidariedade deve ser enfatizada quando a cooperação por si só não 
está resolvendo dentro do tempo escolar, quando, apesar das estratégias 
cooperativas, alguns estudantes ainda apresentarem dificuldade de 
alcançar um desempenho acadêmico satisfatório. Nesse sentido, deve-se 
estimular a compreensão dos demais estudantes da turma sobre a 
necessidade de se investir tempo e contribuir com o seu conhecimento para 
dar suporte aos colegas que não estão conseguindo avançar na 
aprendizagem. (PRECE, 2018).   
 

 

Dentro da proposta do PRECE, compreende-se, portanto, que a 

solidariedade se constitui valor agregado à cooperação, ou seja, o espírito solidário 

vai para além da cooperação, como uma espiral crescente de cuidado e apoio com o 

outro, realmente a solidariedade tem o sentido de que “pertencemos a um conjunto, 

a um todo. Somos um corpo único, onde cada parte sustenta a outra. Essa 

consciência nos faz pertencer à coletividade.” (DISKIN; ROIZMAN, 2002, p. 36). 

A proposta do PRECE, portanto, afirma-se com base na experiência do 

primeiro grupo de estudantes do Cipó, que apesar de todas as adversidades, 

avançou em suas aprendizagens, atingindo objetivos individuais, mas, sobretudo, 

grupais, por meio da partilha diária de seus medos e sonhos, como também, com a 

vontade de romper com a estrutura social desfavorável na qual estavam inseridos, 

uma vez que “o verdadeiro diálogo não pode existir se os que dialogam não se 

comprometem com o pensamento crítico; pensamento que, não aceitando a 

dicotomia mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade.” 

(FREIRE, 1979, p. 43). 

A intenção preciana é recuperar, no âmbito da escola, o espírito de 

solidariedade que se perdeu nas garras do capitalismo e na ganância cada vez 

maior do individualismo e da competitividade na sociedade contemporânea, 

reestabelecendo o ambiente da escola como espaço democrático de comunhão e 

cooperação entre toda a comunidade educativa 

 
Afinal, o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente “lido”, 
interpretado, “escrito” e “reescrito”. Nesse sentido, quanto mais 
solidariedade exista entre educador e educandos no “trato” deste espaço, 
tanto mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na 
escola. (FREIRE, 1996, p. 38, grifos do autor). 
 

Face ao exposto, a proposta de aprendizagem cooperativa do PRECE se 

constitui como uma forte estratégia de aprendizagem alternativa para a educação de 

forma geral e, mais especialmente, para a educação brasileira, haja vista a 
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imperiosa necessidade de romper com o modelo educativo tradicional vigente; e 

formar alunos mais autônomos, cooperativos e solidários. 

No capítulo seguinte será realizado o delineamento metodológico da 

pesquisa, alicerçado pelas características essenciais do objeto investigado, sua 

questão norteadora, pressupostos levantados e objetivos delimitados, que 

convergem para a definição adequada dos procedimentos, instrumentos de coleta 

de dados e estratégias para análise e discussão das informações encontradas. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo se destina a realizar o delineamento da pesquisa científica, 

ancorado nas necessidades impostas pelo objeto de investigação, tendo em mente 

traçar o itinerário metodológico para apreender como se dá a implementação da 

aprendizagem cooperativa na escola, além de compreender suas características e 

mecanismos pedagógicos para a promoção da aprendizagem dos alunos. 

Nessa lógica, inicialmente se faz um entrelaçamento entre os 

procedimentos metodológicos da investigação e as características da aprendizagem 

cooperativa, em articulação como as prescrições teóricas dos estudiosos sobre essa 

temática, de modo a demonstrar a coerência organizacional da pesquisa. 

Isto posto, adentra-se ao campo e aos sujeitos da pesquisa, com a 

delimitação do universo da análise investigativa, e, ao mesmo tempo, expandindo o 

conhecimento acerca da representatividade social dos sujeitos, com suporte em 

enfoques teóricos que consubstanciam os princípios e os tipos de amostragem em 

pesquisa na área de ciências humanas e sociais. 

O final do capítulo traz a definição e o detalhamento dos instrumentos de 

coleta de dados, em diálogo com os objetivos específicos da pesquisa, tendo em 

conta suas características e especificidades, possibilitando a aferição e a 

compreensão das múltiplas situações entrecruzadas no contexto educacional do 

fenômeno investigado. 

5.1 Delineamento metodológico da pesquisa 

 

Esta pesquisa científica tem como objetivo contribuir com a qualidade da 

educação pública, ao investigar a implementação de uma proposta educacional 

aparentemente simples e comum, porém complexa e inovadora: a aprendizagem 

escolar em grupos cooperativos. 

A aprendizagem em grupos é considerada simples e comum, porque, 

corriqueiramente, os professores desenvolvem vários tipos de atividades 

pedagógicos por meio de trabalhos em grupo, entretanto, muitas vezes os alunos 

estão realizando a atividade de forma isolada, fragmentada e sem efetiva interação, 

sem cooperação e, consequentemente, sem aprendizagem.  
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Por outro lado, a aprendizagem cooperativa é complexa e inovadora, pelo 

fato de estabelecer caminhos teórico-metodológicos que buscam potencializar a 

aprendizagem, através da interação e da verdadeira cooperação entre os alunos. 

Por isso, esta pesquisa tem caráter exploratório, uma vez que se propõe a “ampliar o 

conhecimento do pesquisador acerca de fenômenos ainda pouco conhecidos” (GIL, 

2009, p. 14). Daí a necessidade de investigar como funciona essa estratégia 

pedagógica, aparentemente tão familiar aos professores e alunos, mas tão diferente 

das experiências conhecidas em suas trajetórias educacionais: como funciona a 

proposta da aprendizagem cooperativa no contexto da escola, da sala de aula?; que 

variáveis influenciam em seu êxito ou fracasso?  

Diante dessas questões, o Estudo de Caso se mostrou o delineamento 

mais adequado à esta pesquisa, por se tratar da adoção da proposta teórico-

metodológica da aprendizagem cooperativa, pela comunidade educativa de uma 

escola estadual de educação profissional, logo após a sua inauguração, tratando-se, 

portanto, da investigação de um “fenômeno contemporâneo em profundidade e em 

seu contexto da vida real [...].” (YIN, 2010, p. 39). 

Foi preciso, por conseguinte, assegurar cuidados pertinentes ao rigor 

científico para o Estudo de Caso, utilizando-se como critérios: a validade do 

construto, que diz respeito a medidas operatórias adequadas aos conceitos da 

pesquisa; e a confiabilidade, que demonstra o quanto os procedimentos da pesquisa 

são seguros para os resultados obtidos. (YIN, 2010). 

Para assegurar a confiabilidade, de acordo com o aconselhamento de Gil 

(2009, p. 37), a pesquisadora se engajou no local da pesquisa para “apreender a 

cultura dos participantes, para gerar confiança neles e testar a informação 

contraditória introduzida por distorções tanto dos participantes quanto por ele 

mesmo”. 

A pesquisadora também realizou a triangulação de dados, que se trata do 

confronto das informações, por intermédio de diferentes procedimentos de coleta de 

informações, de modo a analisar a coerência dos resultados obtidos (GIL, 2009), 

como se observará ao longo da análise e discussão dos dados. 

É importante frisar que o caso, considerado em sua profundidade e 

totalidade, reivindicou um robusto estudo da literatura a ele relacionados, além da 

utilização de múltiplos procedimentos de coleta de dados, de forma a dar qualidade 

aos resultados. 
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Para iniciar a pesquisa, portanto, fez-se um aprofundamento teórico 

acerca avaliação da aprendizagem escolar, analisando sua trajetória histórica, até 

chegar aos dias atuais; da educação profissional à luz da legislação vigente e das 

diretrizes curriculares; e das concepções pedagógicas da aprendizagem 

cooperativa, de forma a compreender se há uma sincronia teórico-metodológica, 

além de possíveis divergências, tanto no plano teórico, como no prático. 

A pesquisadora considerou necessário realizar o tratamento metodológico 

por intermédio do congraçamento da abordagem qualitativa e quantitativa, em 

virtude de a abordagem qualitativa apreender os elementos contextuais onde os 

fatos aconteceram, mediante a identificação dos sujeitos, em suas relações e 

práticas cotidianas; mas também utilizando, de modo complementar, a abordagem 

quantitativa, em razão de evidenciar as práticas comparáveis e mensuráveis, com 

auxílio de tratamento estatístico minucioso dos dados, já que é possível “basear o 

estudo de caso em qualquer mescla de provas quantitativas e qualitativas.” (YIN, 

2010, p.34). 

Sobre a utilização das abordagens qualitativa e quantitativa, Gil (2008, p. 

4) defende o raciocínio de que “é impossível negar que o cientista social lida com 

variáveis de difícil quantificação. Também é difícil discordar da alegação de que o 

grande adiantamento de uma ciência pode ser determinado pela precisão de seus 

instrumentos de medida.” 

A abordagem qualitativa, isto posto, procurou compreender e interpretar 

os elementos envolvidos no contexto escolar que colaboram positiva ou 

negativamente para os resultados educacionais, porquanto “[...] as circunstâncias 

particulares em que um determinado objeto se insere são essenciais para que se 

possa entendê-lo. Da mesma maneira as pessoas, os gestos, as palavras estudadas 

devem ser sempre referenciadas ao contexto que aparecem.” (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 12). 

A pesquisa possui também traços quantitativos, haja vista a aplicação de 

questionários estruturados e sua posterior tabulação estatística para fins de 

ampliação das possibilidades de compreensão dos fenômenos estudados, assim 

como para delimitação do escopo dos sujeitos para aplicação da entrevista 

semiestruturada. Nesta perspectiva, Silva (1998, p. 170) advoga que 

 
A relação desejada entre o quantitativo e o qualitativo pode ser 
considerada complementar. Ou seja, enquanto o quantitativo ocupa-se de 
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ordens de grandeza e de suas relações, o qualitativo é um quadro de 
interpretações para medidas ou a compreensão para o não quantificável. 
 

Quanto às técnicas de coleta de dados, realizou-se uma pesquisa 

documental, haja vista a necessidade de averiguar como a aprendizagem 

cooperativa de manifesta nos documentos de gestão da escola, bem como através 

dos instrumentos teórico-metodológicos da aprendizagem cooperativa, mediados 

pelas práticas efetivas do cotidiano escolar. Esse tipo de pesquisa se faz vital, dado 

que “vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.” (GIL, 2008, 

p. 51).  

Considerou-se necessário, também, realizar entrevista semiestruturada 

por julgá-la adequada ao formato desta pesquisa, em virtude de sua flexibilidade, 

admitindo liberdade de expressão, visto que as questões são formuladas “de forma a 

permitir que o sujeito discorra e verbalize seus pensamentos, tendências e reflexões 

sobre os temas apresentados.” (ROSA; ARNOLDI, 2008, p. 30). 

Decidiu-se, ainda, pela utilização da observação como técnica 

complementar para a coleta de dados, considerando-se a possibilidade de a 

pesquisadora complementar as análises do campo de pesquisa de forma mais 

integral, apresentando como vantagens: 

 
a) Possibilita meios diretos e satisfatórios para estudar uma ampla 
variedade de fenômenos. 
b) Exige menos do observador do que as outras técnicas. 
c) Permite a coleta de dados sobre um conjunto de atitudes 
comportamentais típicas. 
d) Depende menos da introspecção ou da reflexão. 
e) Permite a evidência de dados não constantes do roteiro de entrevistas ou 
de questionários. (LAKATOS, 2003, p. 191). 
 

Por outro lado, a técnica da observação apresenta algumas limitações, 

como adverte Lakatos: 

 
a) O observado tende a criar impressões favoráveis ou desfavoráveis no 
observador. 
b) A ocorrência espontânea não pode ser prevista, o que impede, muitas 
vezes, o observador de presenciar o fato. 
c) Fatores imprevistos podem interferir na tarefa do pesquisador. 
d) A duração dos acontecimentos é variável: pode ser rápida ou demorada e 
os fatos podem ocorrer simultaneamente; nos dois casos, toma-se difícil a 
coleta dos dados. 
e) Vários aspectos da vida cotidiana, particular, podem não ser acessíveis 
ao pesquisador. (2003, p. 191). 
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Em vista disso, conforme as circunstâncias da pesquisa, optou-se pela 

observação participante, porquanto tem especial relevância no estudo de caso, 

permitindo à pesquisadora verificar a ação dos sujeitos, em sua atividade mais ou 

menos espontânea, comparando-a com as crenças e valores apreendidos em outros 

instrumentos da pesquisa, já que “consiste na participação real do pesquisador com 

a comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão 

próximo quanto um membro do grupo que está estudando e participa das atividades 

normais deste.” (LAKATOS, 2003, p. 194).  

Esta técnica de pesquisa se fez imperativa para a compreensão e análise 

dos fatores que colaboraram para o delineamento da construção da aprendizagem, 

mediante a relação professor-aluno e aluno-aluno, no processo de ensino e de 

aprendizagem, para a práxis pedagógica da concepção construtivista; ao mesmo 

tempo, possibilitou o cruzamento das informações captadas nos demais 

instrumentos de coleta de dados e informações. 

Além disso, foram aplicadas avaliações diagnósticas em português e 

matemática, com vistas a apreender o nível de desempenho acadêmico dos alunos, 

no início do primeiro semestre letivo; e no início do segundo semestre letivo. E ao 

final da pesquisa foi aplicada avaliação somativa, para análise da evolução da 

aprendizagem ao longo do ano letivo, utilizando também as percepções de docentes 

e discentes, para verificar em que medida houve a superação das deficiências 

educativas iniciais, através da ressignificação das concepções de ensino e de 

aprendizagem, bem como, dos preceitos avaliativos característicos da aprendizagem 

cooperativa. 

A trajetória educativa dos alunos da 2ª série do Ensino Médio, durante o 

ano letivo, por seu lado, foi acompanhada através dos instrumentos didáticos e 

avaliativos utilizados no desenvolvimento das ações pedagógicas, tendo em vista 

detectar avanços e dificuldades dos sujeitos envolvidos e, consequentemente, o 

êxito da metodologia da aprendizagem cooperativa, no que toca à correção das 

deficiências encontradas, caracterizando a avaliação formativa.  

O delineamento da metodologia de pesquisa, portanto, foi realizado 

conforme fluxograma 3, abaixo:  
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METODOLOGIA DE PESQUISA

Estudo de Caso

Pesquisa Qualitativa

Pesquisa Documental

Documentos 
Gestão

Documentos AC

Entrevista semi-
estruturada

Observação participante

Avaliação formativa

Pesquisa Quantitativa

Avaliação 
diagnóstica

Questionários

Avaliação somativa

Avaliação diagnóstica

Fluxograma 3 - Metodologia de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Desse modo, foi realizada uma metodologia criteriosa que propiciou a 

sintonia entre os objetivos da pesquisa; a fundamentação teórica, respaldada nos 

estudos e pesquisas dessa temática; os procedimentos técnicos utilizados; e a 

análise da coleta de dados e discussão dos resultados. 

Assim, com o intuito de realizar esta investigação acadêmica conforme os 

preceitos teórico-metodológicos apresentados, deu-se total atenção às 

características específicas e essenciais da pesquisa, como também às suas 

dificuldades e complexidades, objetivando encontrar caminhos para melhorar o 

ensino e a aprendizagem e contribuir com a melhoria da educação cearense. 

 

5.2 Campo da pesquisa 
 

A presente pesquisa se realizou na Escola Estadual de Educação 

Profissional (EEEP) Maria Giselda Teixeira, instituição subordinada à Coordenadoria 

Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE 08) e à Secretaria da 

Educação do Ceará (SEDUC) e oferta o Ensino Médio, na modalidade técnica 

profissional, integrada aos componentes curriculares do ensino regular, no que 

respeita à base nacional comum e à parte diversificada, com suporte na Lei 9394/96 

e suas alterações. 
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A escolha da EEEP Giselda Teixeira para ser lócus da pesquisa foi, 

sobretudo, por ser uma escola nova, recém-inaugurada, cuja comunidade escolar 

aderiu e adotou a aprendizagem cooperativa como estratégia teórico-metodológica 

para construir sua história educacional, e, assim cumprir sua função social, como 

defende Minayo, 

 
[...] pode-se dizer que a sociedade e os indivíduos têm consciência 
histórica. Ou seja, não é apenas o investigador que dá sentido a seu 
trabalho intelectual, mas os seres humanos, os grupos e a sociedade dão 
significado e intencionalidade e interpretam suas ações e construções. As 
instituições e as estruturas nada mais são que ações humanas objetivadas. 
(2014, p. 40). 
 

Outro fator importante na definição da escola, em sintonia com o 

pensamento dessa autora, foi o posicionamento político e ideológico da comunidade 

escolar, ao se colocar favorável à constituição de um novo fundamento educativo, 

por meio da aprendizagem cooperativa, uma vez que 

 
Ninguém hoje ousaria negar a evidência de que toda ciência, em sua 
construção e desenvolvimento, passa pela subjetividade e por interesses 
diversos. Nos processos de produção do conhecimento se veiculam 
interesses e visões de mundo historicamente construídos. (Minayo, 2014, p. 
41, 22). 
 

Além disso, a EEEP Giselda Teixeira atestou ser o lócus apropriado para 

a pesquisa, por suas características peculiares, uma vez que a escola funciona em 

tempo integral, com concentração de carga horária dos gestores, professores e 

funcionários, além dos alunos, assegurando a imersão em profundidade de toda a 

comunidade escolar à experiência cooperativa, pois “esta ênfase na profundidade 

favorece a aproximação entre a abstração dos resultados da pesquisa e a 

concretude da prática social.” (GIL, 2009, p. 15). 

Nessa acepção, o desenvolvimento da pesquisa na EEEP Giselda 

Teixeira possibilitou investigar a aprendizagem cooperativa em sua totalidade e de 

forma sistêmica, permitindo a análise do fenômeno em suas múltiplas dimensões 

contextuais, pois 

 
Quando o pesquisador se dispõe a estudar uma empresa, uma escola ou 
uma igreja, por exemplo, ele não precisa promover o seu fracionamento. Ele 
tem condições de considerar os múltiplos fatores que determinam sua 
estrutura, preservando a unidade do caso e sem estabelecer qualquer 
ruptura com o seu contexto. (GIL, 2009, p. 21). 
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Com essa mesma compreensão, Minayo (2014, p. 76) argumenta que um 

dos critérios para a definição da escolha do grupo, como no caso dessa pesquisa 

com abordagem quantitativa e qualitativa, deve ser afiançar que o lócus contenha as 

experiências que se pretende focalizar, porque “os estudos quantitativos e 

qualitativos quando feitos em conjunto promovem uma mais elaborada e completa 

construção da realidade, ensejando o desenvolvimento de teorias e de novas 

técnicas cooperativas.” 

Face ao exposto, a EEEP Giselda Teixeira constituiu o lócus ideal para o 

desenvolvimento da investigação científica em aprendizagem cooperativa, por 

atender tanto aos subsídios da abordagem qualitativa e quantitativa, como aos 

demais traços característicos elencados, que se coadunam com os objetivos desta 

pesquisa. 

A escola se localiza no município de Palmácia, na região do Maciço de 

Baturité, no centro-norte do Ceará, território composto por treze municípios, dentre 

os quais Palmácia, Pacoti e Guaramiranga, municípios cujos alunos são atendidos, 

uma vez que a escola funciona em regime de consórcio educacional. 

A estrutura da escola é composta de 12 salas de aula, auditório, 

biblioteca, bloco pedagógico administrativo, laboratórios específicos para os cursos 

técnicos, além dos de Línguas, Informática, Química, Física, Biologia e Matemática, 

conforme os padrões arquitetônicos definidos pelo MEC. 

Devido à matriz curricular do Ensino Médio regular ser integrada à matriz 

curricular dos cursos técnicos profissionais, a escola funciona em tempo integral, de 

acordo com o modelo institucional estabelecido pelo governo do Ceará, como visto 

anteriormente. 

As aulas da EEEP Giselda Teixeira começaram em agosto de 2017, 

entretanto, a escola somente foi inaugurada oficialmente em novembro do mesmo 

ano. Suas atividades letivas se iniciaram com quatro turmas de 1ª série do Ensino 

Médio, totalizando 180 alunos, que cursam ao mesmo tempo, o Ensino Médio 

regular e um dos quatro cursos técnicos ofertados: Administração, Guia de Turismo, 

Redes de Computadores e Segurança do Trabalho. 

A escola, contudo, possui capacidade para receber até 540 estudantes, 

em tempo integral, das 7 às 17 horas, sendo que em 2018, foram incluídas mais 

quatro turmas com 180 alunos, além de continuar com as de 2017, cujos alunos 
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passaram para a 2ª série do Ensino Médio, totalizando 360 alunos. Somente em 

2019 a escola passou a funcionar com sua capacidade total de turmas/alunos.  

A metodologia da aprendizagem cooperativa foi apresentada à 

comunidade escolar pelo professor Rennan Luz, do Curso de Administração da 

própria escola, que explicou a filosofia e os princípios da proposta ao Núcleo Gestor, 

professores, estudantes e líderes de sala, no dia 24 de agosto de 2017. (SAMPAIO, 

2017). 

O diretor da escola, professor Ramilson Luz, verificou haver uma 

identificação com os princípios defendidos pela comunidade escolar, no que toca a 

parceria entre professores e estudantes, a responsabilidade individual, a autonomia 

intelectual, a educação emocional, a cooperação e a solidariedade como 

fundamentos essenciais para que a aprendizagem ocorra de forma eficaz e eficiente. 

(SAMPAIO, 2017). 

Em outubro de 2017, o professor Ramilson Luz convidou o professor 

Manoel Andrade Neto, coordenador geral do PRECE, e os professores da EEEP 

Alan Pinho Tabosa10 para realizarem momentos de apresentação e sensibilização 

com os professores da escola sobre os elementos da aprendizagem cooperativa, 

educação emocional e oficina sobre “História de Vida.” 

A partir desse encontro, a comunidade escolar resolveu implementar a 

proposta da aprendizagem cooperativa, por intermédio da parceria com o PRECE, 

de forma a nortear a proposta curricular da escola, guiando a rotina pedagógica de 

todas as áreas e disciplinas do conhecimento, tanto da base nacional comum e 

diversificada, referente ao Ensino Médio regular, como das disciplinas dos cursos 

técnicos profissionais. (SAMPAIO, 2017).  

Em função disso, no segundo semestre de 2017, os profissionais e os 

estudantes da EEEP Maria Giselda Coelho Teixeira tiveram momentos formativos e 

experienciais dentro da filosofia da aprendizagem cooperativa. 

No dia 17 de novembro, o professor Manoel Andrade retornou à escola, 

juntamente com os formadores do PRECE, para exposição acerca das experiências 

 
10 A Escola Estadual de Educação Profissional Alan Pinho Tabosa foi inaugurada em 2010, com a administração 

compartilhada entre SEDUC e UFC, sob a coordenação do PRECE, que implementou a proposta da 

aprendizagem cooperativa desde a sua inauguração e permanece até hoje. Trata-se, por conseguinte, de uma 

escola piloto, onde são elaboradas metodologias e técnicas cooperativas, para expansão nas demais escolas que 

adotam a proposta. Ademais, a escola tanto recebe visitantes que desejam conhecer e aprofundar os 

conhecimentos em aprendizagem cooperativa, como os seus profissionais colaboram com a formação de 

professores e alunos de outras escolas, para dar o testemunho de suas experiências. 
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do programa e aplicação de oficinas sobre Habilidades Sociais, assim como, Planos 

de Aula na metodologia ETMFA11, por área do conhecimento. 

Nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro de 2017, todos os 

professores e 60 estudantes selecionados como coordenadores de célula 

participaram de um curso de imersão na Comunidade de Cipó, em Pentecoste – CE 

(local onde surgiu a aprendizagem cooperativa no Ceará), com a realização de 

oficinas sobre liderança, células cooperativas, educação emocional, aprendizagem 

cooperativa e sucesso acadêmico, como também, participação e observação de 

aulas ministradas pelos professores na EEEP Alan Pinho Tabosa e da equipe do 

PRECE,  utilizando a Técnica ETMFA; e Oficina de Conflito de Vivências. 

(SAMPAIO, 2017).  

Foram três dias de formação, nos quais, professores e alunos vivenciaram 

e aprofundaram os conceitos acerca dos princípios fundantes da aprendizagem 

cooperativa, entendendo, desse modo, o funcionamento teórico-metodológico da 

proposta. 

No dia 27 de dezembro de 2017 o prof. Manoel Andrade regressou à 

escola profissional para avaliar os primeiros passos da implementação da proposta 

da aprendizagem cooperativa e planejar as ações para o ano letivo de 2018. 

Atualmente, a aprendizagem cooperativa faz parte do Projeto Político 

Pedagógico, do Regimento e da Sistemática de Avaliação da escola, tanto no que 

respeita a questões gerenciais como pedagógicas, que conduzem as ações 

desenvolvidas cotidianamente. Nessas condições, os profissionais da escola 

intencionam assegurar a aprendizagem dos alunos, por intermédio dos princípios 

cooperativos.  

Nesse cenário, o Prof. Dr. Manoel Andrade tem sido o grande 

sustentáculo direto para que o processo de ensino e aprendizagem se desenvolva 

com eficácia no seio da escola, ao acolher o desejo da equipe de educadores em 

construir uma educação que potencialize a aprendizagem dos alunos, sob a égide 

da aprendizagem cooperativa. 

O segundo semestre do ano letivo de 2017 foi especialmente de 

experimentação, de estudo e pesquisa acerca da aprendizagem cooperativa, porém, 

 
11 A técnica ETMFA foi apresentada na página 95. 
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no ano letivo de 2018 toda a escola passou a funcionar com a proposta, 

universalmente, com o suporte pedagógico da equipe dos formadores do PRECE. 

A pesquisadora acompanhou essa trajetória inicial da escola por ser 

coordenadora da CREDE 08, e, devido ao seu objeto de investigação ser a 

aprendizagem cooperativa, antes de ser remanejada para trabalhar na região do 

Maciço de Baturité, uma vez que já estava estudando e participando dos encontros 

formativos e de acompanhamento aos docentes das escolas de Fortaleza, junto à 

equipe do PRECE. 

Em função disso, a pesquisadora manifestou seu interesse em 

desenvolver a pesquisa na EEEP Giselda Teixeira, com o intuito de analisar a 

inserção da proposta da aprendizagem cooperativa em uma escola profissional, no 

início de suas atividades letivas, sendo sua proposição aceita pela comunidade 

escolar. 

Face ao exposto, no capítulo seguinte se adentrará à proposta da 

aprendizagem cooperativa, de modo a averiguar a concepção teórica que a ampara, 

assim como os procedimentos pedagógicos necessários à sua implementação, 

assegurando sua integração à identidade educativa da escola. 

 

5.3 Amostra da pesquisa 

 

Para selecionar a amostragem da pesquisa, que pudesse representar 

significativamente o universo investigado, utilizou-se a classificação não-

probabilística, pois “não apresentam fundamentação matemática ou estatística, 

dependendo unicamente de critérios do pesquisador” (GIL, 2008, p. 91). 

Dentre os tipos de procedimentos não-probabilísticos existentes se optou 

pela amostragem por cotas, haja vista ser o que possui maior rigor, sendo 

desenvolvido em três etapas, como explica Gil:  

 
a) classificação da população em função de propriedades tidas como 
relevantes para o fenômeno a ser estudado; 
b) determinação da proporção da população a ser colocada em cada classe, 
com base na constituição conhecida ou presumida da população; e 
c) fixação de cotas para cada observador ou entrevistador encarregado de 
selecionar elementos da população a ser pesquisada, de modo tal que a 
amostra total seja composta em observância à proporção das classes 
consideradas. (2008, p. 94). 
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Dessa forma, a amostra da pesquisa é composta, inicialmente, pelos 

professores das quatro áreas do conhecimento e disciplinas dos cursos técnicos 

profissionais, tendo em vista a necessidade de uma visão sistêmica do 

desenvolvimento da proposta de aprendizagem cooperativa e a interação entre as 

áreas e disciplinas, assim como a evolução integral dos discentes. 

Assim, todos os dezenove professores da escola responderam a 

questionários estruturados, cujo objetivo, dentre outros já elencados, foi subsidiar o 

delineamento da amostra da entrevista semiestruturada, com a participação de cinco 

professores, enumerando um professor de cada uma das quatro áreas do 

conhecimento: Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e 

suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas 

tecnologias; e, também, considerando-se a necessidade de representação de um 

professor da área técnica-profissional da escola. 

Para a escolha dos cinco professores, utilizou-se a definição por cotas, 

cujos critérios se relacionaram ao grau de identidade e/ou aceitação da estratégia 

teórico-metodológica da aprendizagem cooperativa ao responder os questionários, a 

saber: dois professores que demonstraram maior identificação e/ou aceitação com a 

proposta, dois que evidenciaram menor identificação e/ou aceitação com a proposta, 

e um que confirmou neutralidade diante da proposta. 

Fazem parte da amostra da pesquisa, também, os alunos da 2ª série do 

Ensino Médio da escola, por terem participado do primeiro momento da implantação 

da aprendizagem cooperativa, visto que no ano de 2017 as atividades letivas 

contemplaram esses alunos, que estavam na 1ª série.  

Na feição quantitativa, foram aplicados questionários estruturados com 45 

alunos. A definição desta amostra teve como regra a participação dos discentes no 

curso de imersão em aprendizagem cooperativa, ocorrida na comunidade de Cipó, 

em Pentecoste, com a equipe de formadores do PRECE, delimitados pela assinatura 

dos Termos de Assentimento em participar da pesquisa. 

No que toca à participação dos alunos na formação na comunidade de 

Cipó, Sampaio (2017) informou que a escola estabeleceu quatro critérios para a 

seleção de 60 estudantes, quais sejam:  

a) pesquisa sobre o perfil liderança dos alunos realizada com os 

professores da escola, na qual foi solicitado que relacionassem 10 
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(dez) estudantes que mais se destacaram com o perfil de liderança e 

solidariedade; 

b) pesquisa sobre o perfil de liderança dos alunos realizada com todos os 

estudantes da Escola, na qual foi solicitado que relacionassem 10 (dez) 

colegas que mais apresentaram o perfil de liderança e apontassem os 

que mais contribuiriam para a aprendizagem no trabalho em equipe; 

c) atitude solidária, na qual todos os estudantes foram convidados a 

participarem de um momento, no horário do almoço, para discutir 

estratégias para melhorar o rendimento dos colegas de sala que 

apresentaram baixo rendimento no período letivo anterior; 

d) frequência nas aulas; 

e) elaboração de uma Carta de Intenção pelos alunos, demonstrando 

interesse em participar do Curso de Liderança na Comunidade de Cipó, 

Pentecoste-CE. 

Para a tabulação dos dados, foi atribuída uma pontuação a cada um dos 

requisitos expostos, na qual os 15 estudantes de cada turma mais citados pelos 

colegas e pelos professores foram pré-selecionados para participarem da formação, 

totalizando 60 alunos. Na análise da postura solidária, levou-se em consideração o 

conteúdo da Carta de Intenção solicitada para demonstrar interesse em participar da 

Formação e em assumir, posteriormente, o papel de coordenador de célula. 

Dos 60 alunos que participaram da formação em aprendizagem 

cooperativa na comunidade do Cipó, apenas 45 assinaram o termo de assentimento 

em participar dessa pesquisa e 43 responderam os questionários estruturados. 

Dentre os 43 alunos, 8 foram selecionados como representantes para participar da 

entrevista semiestruturada. 

Para a entrevista semiestruturada da análise qualitativa, foram escolhidos 

8 alunos, seguindo o mesmo critério por cotas utilizado na escolha dos professores, 

neste caso: dois alunos de cada curso técnico-profissional da escola: Administração, 

Guia de Turismo, Rede de Computadores e Segurança do Trabalho. Além disso, 

fez-se a distinção, por curso, conforme o grau de identificação e/ou aceitação dos 

alunos quanto a estratégia teórico-metodológica da aprendizagem cooperativa, ao 

responder os questionários, a saber: um aluno em cada curso que demonstrou maior 

e menor identificação e/ou aceitação com a proposta. 
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As amostras dos sujeitos da pesquisa, de acordo com os critérios 

definidos por cota, tanto para professores como para alunos, culminaram na 

delimitação observada no fluxograma 4, a seguir.  

 

Fluxograma 4 - Sujeitos da pesquisa  

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Face ao exposto, ao adentrar ao lócus da pesquisa, a investigadora fez 

reuniões com os professores e alunos, em momentos distintos, nos quais 

apresentou o projeto de pesquisa, solicitando a participação dos mesmos como 

sujeitos sociais da investigação científica, mediante a assinatura dos termos abaixo:  

a) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado pelos 

professores (APÊNDICE A);  

b) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado pelos pais ou 

responsáveis pelos alunos (APÊNDICE B); 

c) Termo de Livre Assentimento, assinado pelos alunos (APÊNDICE C). 

Para que houvesse a participação livre e sem qualquer tipo de pressão 

por parte da pesquisadora, os sujeitos consentiram formalmente com a pesquisa, no 

qual foi garantido o anonimato, além da possibilidade de deixar de fazer parte da 

pesquisa a qualquer momento. 

Com esses cuidados, a pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará - CEP/UFC/PROPESQ, 

conforme parecer consubstanciado de Nº 3.511.655. 

Definição dos 
sujeitos 

Questionários 
Entrevistas 

semiestruturadas 

5 professores 8 alunos 
19 

professores 
43 alunos 
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5.4 Instrumentos de coleta de dados    

 

Dentre as técnicas adequadas para a realização desta pesquisa, 

inicialmente, assinalaram para uma análise documental, haja vista a necessidade de 

realizar uma apreciação dos documentos de gestão que fundamentam as ações do 

cotidiano escolar. 

Após essa análise, foram investigados os documentos pedagógicos que 

os docentes utilizam nas atividades da aprendizagem cooperativa, com vistas à 

percepção da coerência entre os elementos básicos da aprendizagem cooperativa e 

sua prática pedagógica. 

Foram instrumentos de coleta de dados, também, as avaliações 

diagnósticas, formativas e somativas, com o intuito de apreender a evolução dos 

alunos durante o ano letivo; bem como os questionários estruturados e as 

entrevistas semiestruturadas aplicadas a professores e alunos, de maneira a 

averiguar suas impressões e percepções sobre a implementação da proposta da 

aprendizagem cooperativa; e a observação participante, na qual a pesquisadora 

participou durante as aulas, para verificar a aproximação entre discursos e práticas 

dos sujeitos. O quadro 6 apresenta a relação entre os objetivos específicos e os 

instrumentos de coleta de dados, abaixo: 

 

Quadro 6 – Objetivos específicos e instrumentos de coleta de dados correspondentes. 

Objetivos específicos Instrumentos de coleta de dados 

1. Verificar se os documentos de gestão da escola 
investigada encontram sintonia com os documentos 
teórico-metodológicos da aprendizagem cooperativa, 
articulando-os com a prática pedagógica docente. 

▪ Análise documental 
▪ Observação participante 
▪ Entrevistas semiestruturadas  

2. Compreender as crenças e valores dos professores e 
alunos que intervém na execução da proposta da 
aprendizagem cooperativa em sala de aula. 

▪ Questionários 
▪ Observação participante 
▪ Entrevistas semiestruturadas 
 

3. Acompanhar a evolução da aprendizagem dos alunos, 
ao longo do ano letivo, dentro da proposta metodológica 
da aprendizagem cooperativa. 

 

▪ Avaliação diagnóstica 1 
▪ Avaliação diagnóstica 2  
▪ Avaliação formativa 
▪ Avaliação somativa 
▪ Observação participante 

4. Identificar os fatores contextuais que representam 
facilidades ou dificuldades para a implementação e 
consolidação da aprendizagem cooperativa na escola. 

▪ Observação participante 
▪ Entrevistas semiestruturadas 

Fonte: elaboração própria. 

 

Todos os instrumentos de coleta de dados foram criteriosamente 

selecionados conforme as necessidades da pesquisa, para doravante realizar as 
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análises cruzadas das evidências documentais: dos questionários aplicados junto a 

professores e alunos, dos resultados das avaliações diagnóstica, formativa e 

somativa, das entrevistas semiestruturadas e da observação participante. Cada 

instrumento de coleta de dados será explicado detalhadamente a seguir. 

 

5.4.1 Análise documental  

A análise documental constitui importante fonte de informações tanto 

sobre as características fundamentais do lócus da pesquisa como sobre o fenômeno 

investigado, de modo que o pesquisador possa obter “informações que o auxiliem na 

coleta de dados mediante observação e entrevista” (GIL, 2009, p. 76). 

Nessa investigação, portanto, a análise documental desempenha 

significativa função, atendendo ao objetivo específico da pesquisa que busca 

verificar se os documentos de gestão da escola encontram sintonia com os 

documentos teórico-metodológicos da aprendizagem cooperativa, articulando-os 

com a prática pedagógica docente. 

Sob essa ótica,  foram analisados o Projeto Político Pedagógico (PPP), 

por representar a filosofia educacional e social da escola; o Regimento, por definir as 

normas relacionadas à organização administrativa, financeira, pedagógica e de 

recursos humanos da escola, em consonância com o PPP;  e a Sistemática de 

Avaliação, por delimitar os procedimentos da avaliação da aprendizagem, para 

atender aos objetivos educacionais da escola, definidos no PPP e normatizados no 

Regimento. 

Assim, a investigação realizada na escola se iniciou à luz desses 

documentos gerenciais, nos quais há o delineamento da doutrina da escola, de suas 

normas disciplinares e dos procedimentos pedagógicos por área e disciplina do 

conhecimento, uma vez que 

 
Analisar um documento, é muitas vezes, um modo de utilizar métodos não 
intrusivos e dados produzidos com finalidades práticas no campo de estudo.  
Isso pode abrir uma perspectiva nova e não-filtrada sobre o campo e seus 
processos. Por isso, os documentos muitas vezes permitem que se vá além 
das perspectivas dos membros do campo. (FLICK, 2009, p. 236). 

 

No que respeita aos documentos teórico-metodológicos da aprendizagem 

cooperativa foram analisadas as oficinas pedagógicas utilizadas nas formações com 

gestores, professores e alunos, que trazem em seu escopo os enfoques teóricos 
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cooperativos, além dos instrumentos metodológicos para a aplicação da proposta 

em sala de aula. 

Isto posto, julga-se de vital relevância averiguar esses documentos, para 

compreender as concepções que subsidiam o fazer pedagógico dos professores e a 

constituição da aprendizagem dos alunos, com o fito de “corroborar e aumentar as 

evidências de outras fontes.” (YIN, 2010, p. 128). 

Além disso, a análise entrecruzada entre os documentos de gestão da 

escola e os da aprendizagem cooperativa oportunizaram verificar a congruência 

educativa necessária à articulação entre teoria e prática pedagógica, permitindo “o 

fornecimento de informações específicas com vistas a corroborar resultados obtidos 

mediante outros procedimentos.” (GIL, 2009, p. 76). 

Por outro lado, Lakatos (2003, p. 178) adverte acerca da cautela que o 

pesquisador deve ter ao realizar pesquisa documental, posto que “não exerce 

controle sobre a forma como os documentos foram criados. Assim, deve não só 

selecionar o que lhe interessa, como também interpretar e comparar o material, para 

tomá-lo utilizável”, ação realizada pela pesquisadora. 

Desse modo, tornou-se possível contextualizar as informações, por 

intermédio da análise da coerência interna desses documentos entre si, assim como 

da sua congruência com a realidade escolar, no que respeita às práticas cotidianas 

gerenciais e educacionais. 

 

5.4.2 Questionários para professores e alunos 

 

A utilização de questionários fechados para professores e alunos atende 

ao objetivo específico que busca compreender as crenças e valores de professores 

e alunos relacionados à educação, que intervém na execução da proposta da 

aprendizagem cooperativa em sala de aula. 

Assim, os questionários procuraram mensurar as concepções filosóficas e 

pedagógicas dos professores e dos alunos sobre educação de forma geral e 

constituição da aprendizagem, de forma mais específica, em articulação com as 

condições da prática pedagógica cotidiana. 

Inicialmente, foram aplicados questionários com os 19 professores da 

escola, para colher informações acerca do perfil profissional, como formação iniciada 

e continuada, tempo de magistério, condições de trabalho, dentre outras, além de 



121 

 

apreender a adesão dos professores à proposta da aprendizagem cooperativa 

(APÊNDICE D); e com 43 alunos, para apreender o perfil discente, no que toca à 

trajetória educacional, crenças, resistências, compreensões sobre a proposta da 

aprendizagem cooperativa, perspectivas de vida e trabalho, dentre outras 

(APÊNDICE F). 

Além disso, os questionários tiveram como intuito, após a tabulação, filtrar 

a amostra de professores e alunos a serem submetidos à entrevista 

semiestruturada. Para tal, atribuiu-se relevante importância aos critérios de seleção 

dos entrevistados, por isso, optou-se pela amostragem por tipicidade ou intencional, 

segundo definição de Gil 

 
[...] constitui um tipo de amostragem não probabilística e consiste em 
selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações 
disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população. A 
principal vantagem da amostragem por tipicidade está nos baixos custos de 
sua seleção. Entretanto, requer considerável conhecimento da população e 
do subgrupo selecionado. (2008, p. 94). 

 

Assim sendo, foram empregados como critérios para seleção da amostra 

para a entrevista semiestruturada, tanto para professores, como para alunos: a) 

afinidade com a concepção filosófica e pedagógica da aprendizagem cooperativa; b) 

a rejeição para com a proposta, seja por não acreditar, seja por não conseguir se 

adaptar às suas metodologias de ação; e c) posição de neutralidade.  

 

5.4.3 Avaliação diagnóstica, formativa e somativa 

 

Para acompanhar a evolução da aprendizagem dos alunos, das quatro 

turmas da 2ª série do Ensino Médio ao longo do ano letivo, dentro da proposta 

teórico-metodológica da aprendizagem cooperativa, foi necessário realizar 

avaliações diagnóstica e somativa, além de analisar o desenvolvimento das 

avaliações formativas, atendendo o objetivo específico que trata dessa temática. 

Foram aplicadas, portanto, duas avaliações diagnósticas externas à 

escola e elaboradas pela SEDUC, com o fito de verificar os níveis de aprendizagens 

dos alunos e realizar o planejamento curricular coerente e viável para a inserção dos 

conteúdos específicos do Ensino Médio e dos cursos técnicos profissionais, pois 

“duas condições prévias são necessárias a todo pesquisador, assim como a todo 
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avaliador: disposição psicológica para acolher a realidade como ela é e escolha da 

teoria com a qual fará sua aventura de investigar.” (LUCKESI, 2011, p. 265). 

Ao longo do ano letivo, por conseguinte, foram acompanhadas as 

avaliações formativas desenvolvidas pelos docentes, no que respeita à assistência 

sistemática e qualitativa aos alunos na proposta da aprendizagem cooperativa, uma 

vez que o professor deve “[...] ter os meios de construir seu próprio sistema de 

observação, de interpretação e de intervenção em função de sua concepção pessoal 

do ensino, dos objetivos, do contrato didático, do trabalho escolar.” (PERRENOUD, 

1999, p. 122, grifo do autor). 

Ao final do ano letivo foi aplicada avaliação somativa elaborada pela 

SEDUC para a verificação dos rendimentos finais dos alunos, observando-se que 

esses instrumentos  

na medida em que sejam adequados à circunstância, podem e devem ser 
utilizados para ampliar a capacidade de observação do avaliador, com a 
consciência de que eles fazem uma mediação entre o observador e a 
realidade observada, ou seja, eles têm o limite de serem instrumentos de 
coleta de dados “sobre a realidade”. Não são absolutos. Eles “expressam a 
realidade”, mas é possível que não seja “a realidade em toda a sua 
extensão.” (LUCKESI, 2011, p. 303). 
 

Em vista dessas limitações dos instrumentos avaliativos, a pesquisadora 

fez o congraçamento entre os resultados das avaliações diagnóstica, formativa e 

somativa, de modo a compreender como de harmonizam as três feições avaliativas 

na aprendizagem cooperativa e, assim, ampliar sua capacidade de avaliar a 

realidade encontrada. 

 
5.4.4 Observação participante 

 

A técnica da observação participante desempenha papel fundamental 

para esta investigação científica, pois possibilitou à pesquisadora captar a realidade 

do contexto escolar e, assim, acessar e cruzar informações de modo a subsidiar as 

outras técnicas da pesquisa, atendendo aos objetivos da pesquisa. 

A observação participante, portanto, perpassa por todos os objetivos da 

pesquisa, como se demonstra a seguir:  

a) no primeiro objetivo, que se refere a verificar se os documentos de 

gestão da escola investigada encontram sintonia com os documentos 

teórico-metodológicos da aprendizagem cooperativa, articulando-os 

com a prática pedagógica docente, a observação participante foi 
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importante para apreender a conexão entre os ideários pedagógicos 

dos documentos analisados e sua correlação com a realidade de sala 

de aula;  

b) no segundo objetivo, que trata da compreensão das crenças e valores 

dos professores e alunos que intervém na execução da proposta da 

aprendizagem cooperativa em sala de aula, a observação participante 

procurou verificar como essas crenças e valores se expressam no 

desenvolvimento das estratégias e técnicas cooperativas;   

c) no terceiro objetivo, que busca acompanhar a evolução da 

aprendizagem dos alunos, ao longo do ano letivo, dentro da proposta 

metodológica da aprendizagem cooperativa, a observação participante 

acompanhou à trajetória da avaliação de cunho formativo; e  

d) no quarto objetivo, que procurou identificar os fatores contextuais que 

representam facilidades ou dificuldades para a implementação e 

consolidação da aprendizagem cooperativa na escola, a observação 

participante subsidiou a captação desses aspectos no desenvolvimento 

das atividades cooperativas. 

Nessa esteira, pela ótica de Minayo (2014, p. 286), “a observação 

participante ajuda, portanto, a vincular os fatos a suas representações e a desvendar 

as contradições entre as normas e regras e as práticas vividas no cotidiano do 

grupo”, desempenhando função complementar aos demais instrumentos da 

pesquisa.   

Para tal, julga-se relevante que o pesquisador se insira no lócus da 

pesquisa, já que “as principais características do método dizem respeito ao fato de o 

pesquisador mergulhar de cabeça no campo, que observará a partir de uma 

perspectiva de membro, mas deverá, também, influenciar o que é observado graças 

a sua participação.” (FLICK, 2009, p. 207). 

Flick (2009, p. 208) considera que a observação participante deve evoluir 

no campo de pesquisa sob dois aspectos, o primeiro corresponde ao pesquisador, 

que deve progredir o nível de sua participação, tanto na sua relação com as 

pessoas, como no acesso ao campo; o segundo aborda o processo de observação, 

que deve ser ampliado, tornando-se mais concreto e focado nos aspectos cruciais à 

pesquisa. Assim o autor defende três passos progressivos para a observação 

participante, são eles: 
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1. observação descritiva – no início, serve para fornecer ao pesquisador 
uma orientação para o campo de estudo. Fornece, também, descrições não 
específicas, e é utilizada para aprender, o máximo possível, a complexidade 
do campo e, (ao mesmo tempo) para desenvolver questões de pesquisa e 
linhas de visão mais concretas; 
2. observação focalizada – restringe a perspectiva do pesquisador àqueles 
processos e problemas que forem os mais essenciais para a questão da 
pesquisa; 
3. observação seletiva – ocorre já na fase final da coleta de dados e 
concentra-se em encontrar mais indícios e exemplos para os tipos de 
práticas e processos descobertos na segunda etapa. (FLICK, 2009, p. 208, 
grifo do autor). 
 

O autor ainda alerta para que o pesquisador não se torne um “nativo” no 

campo de pesquisa, isto é, perca sua perspectiva crítica externa e abrace de modo 

absoluto os pontos de vista partilhados no campo, posto que, ao mesmo tempo em 

que a observação participante pede envolvimento no campo, também exige o 

distanciamento necessário ao rigor da pesquisa. (FLICK, 2009, p. 210). 

A observação participante, portanto, foi realizada com apoio de um diário 

de bordo, uma vez que, “ao anotar as intervenções na vida cotidiana em estudo, o 

pesquisador deve guiar-se pela seguinte regra de economia: registrar apenas o 

conteúdo definitivamente necessário para responder às questões da pesquisa.” 

(FLICK, 2009, p. 269, grifo do autor). 

Assim, a pesquisadora registrou no diário de bordo o desenvolvimento da 

proposta da aprendizagem cooperativa, com o intuito de captar a coerência entre o 

dito e o feito em sala de aula, assim como seus efeitos no que se refere à 

constituição da aprendizagem dos educandos, com base nas seguintes indagações 

que subsidiaram a observação: 

a) Os professores conseguem desenvolver as atividades pedagógicas 

conforme os preceitos teórico-metodológicos que amparam a 

aprendizagem cooperativa; 

b) Os alunos, ao serem submetidos à lógica da aprendizagem 

cooperativa, a assimilam e respondem positivamente; 

c) As estratégias e os instrumentos pedagógicos utilizados na 

metodologia da aprendizagem cooperativa estimulam colocar em ação 

os elementos expressos na proposta; 

d) A avaliação da aprendizagem escolar, na aprendizagem cooperativa, 

assume o caráter formativo. 



125 

 

f) Quais os fatores contextuais que representam facilidades ou 

dificuldades para a implementação e consolidação da aprendizagem 

cooperativa na escola. 

Ao longo da observação participante foram realizadas as entrevistas 

semiestruturadas, ao mesmo tempo em que a pesquisadora realizava as análises 

cruzadas com os demais instrumentos já recolhidos, e, com isso, foi delineando a 

aplicabilidade da aprendizagem cooperativa como estratégia teórico-metodológica 

adequada à melhoria da aprendizagem dos alunos, mediante a efetuação da 

concepção construtivista do ensino e da aprendizagem, na qual se concebe o 

discente como protagonista dessa construção, sendo a interação social elemento 

fundamental.  

 

5.4.5 Entrevistas semiestruturadas 

 

As entrevistas semiestruturadas atendem a três objetivos específicos da 

pesquisa: compreender as crenças e valores dos professores e alunos que intervém 

na execução da proposta da aprendizagem cooperativa em sala de aula; verificar se 

os documentos de gestão da escola encontram sintonia com os documentos teórico-

metodológicos da aprendizagem cooperativa, articulando-os com a prática 

pedagógica docente; e identificar os fatores contextuais que representam facilidades 

e dificuldades para a implementação e consolidação da aprendizagem cooperativa 

na escola.  

Foram aplicadas, portanto, entrevistas semiestruturadas com 

representantes dos docentes das quatro áreas do conhecimento e cursos técnicos; e 

dos discentes das quatro turmas da 2ª série do Ensino Médio, visando a refletir 

acerca das variáveis que interferem no desenvolvimento pedagógico da 

aprendizagem cooperativa, relacionadas aos três objetivos específicos elencados, 

pois  

 
As entrevistas constituem em importante experiência tanto para a 
pesquisadora quanto para os partícipes, já que elas oferecem meios para as 
pessoas falarem e escutarem umas às outras, bem como tem a vantagem 
de diluir ou diminuir a influência institucional e a linguagem produzida no 
grupo (o discurso), revelando maior autenticidade e favorecendo o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos partícipes envolvidos no estudo. 
(IBIAPINA, 2008, p. 77 e 78). 
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Para Rosa e Arnoldi (2008) a entrevista semiestruturada possibilita, 

através de suas questões, uma maior interação entre o pesquisador e o 

entrevistado, oportunizando o fortalecimento desta relação, no que toca ao 

estabelecimento de confiança e credibilidade, pois 

 
O questionamento é mais profundo e, também, mais subjetivo, levando 
ambos a um relacionamento recíproco, muitas vezes, de confiabilidade. 
Frequentemente, elas dizem respeito a uma avaliação de crenças, 
sentimentos, valores, atitudes, razões e motivos acompanhados de fatos e 
comportamentos. (p. 31). 

 

Sobre esse aspecto, as autoras recomendam ser  

 
imprescindível, para que as respostas dos entrevistados sejam reais, que 
haja um acolhimento ou um contato inicial entre entrevistado ↔ 
entrevistador, fora do contexto da Entrevista, para que ambos adquiram 
afinidade e confiabilidade. É o momento da transferência do conhecimento 
mútuo. Com certeza, dessa forma, as respostas e os resultados finais fluirão 
com maior espontaneidade e rapidez. (ROSA; ARNOLDI, 2008, p. 40). 
 

Assim, Rosa e Arnoldi (2008) relacionam dois passos importantes para 

que a entrevista obtenha êxito: o primeiro diz respeito a elaboração de um Guia de 

Entrevistas, contendo temas e/ou subtemas relacionados aos objetivos da pesquisa, 

com o fito de estabelecer uma “motivação” entre entrevistador e entrevistado; e o 

segundo refere-se a um Protocolo de Entrevistas, com informações sobre os sujeitos 

da entrevista, à qualificação do entrevistador e a todas as instâncias responsáveis, 

no qual  

 
o entrevistador deve dar ciência ao entrevistado de todos os procedimentos 
a serem utilizados para a manutenção do sigilo, devendo também transmitir-
lhe tranquilidade a esse respeito, verificando quais as consequências se o 
sigilo não se mantiver. (ROSA; ARNOLDI, 2008, p. 42-43). 
 

Ambos os documentos foram elaborados pela pesquisadora, como já 

visto, na direção de uma entrevista segura para ambos, entrevistador e entrevistado; 

e, ao mesmo tempo, confiável nas informações coletadas. 

Quanto à apreciação dos dados coletados na entrevista semiestruturada, 

considerou-se a análise de conteúdo a técnica de pesquisa mais adequada à 

codificação e análise das mensagens, com vistas à compreensão e interpretação 

dos sentidos subjacentes a desvendar. Para Bardin (2011, p. 35), a análise de 

conteúdo traz os seguintes objetivos: 
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• a superação da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá 
efetivamente contido, podendo esta ‘visão’ muito pessoal ser partilhada por 
outros? Por outras palavras, será a minha leitura válida e generalizável? 
• E o enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo, é já 
fecundo, não poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e a 
pertinência? [...]. 

 

Bardin (2011) define, quanto ao funcionamento e ao objetivo, a análise de 

conteúdo como:  

 
Um conjunto de técnicas de análises de comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens. (p. 48, grifo da autora). 
 

A organização da análise de conteúdo seguiu as fases cronológicas: a 

análise prévia para a seleção de documentos a serem examinados, formulação de 

pressupostos e elaboração de indicadores que subsidiaram a interpretação final da 

pesquisa; a exploração do material e o tratamento dos resultados; a exploração do 

material que consistiu em intervenções de codificação do material coletado; e o 

tratamento dos resultados obtidos e a interpretação, fase que incidiu em transformar 

informações brutas em conhecimentos significativos e válidos. (BARDIN, 2011). 

Dessa forma, utilizou-se como normas para a validade qualitativa: a 

homogeneidade, haja vista a escolha criteriosa dos temas tratados, em harmonia 

com as técnicas e com os interlocutores da pesquisa; a exaustividade, pois todos os 

elementos foram levados em conta para a realização da análise, sem relegar 

nenhum dado; a representatividade do universo da pesquisa, levando-se em conta a 

escolha do conjunto de sujeitos participantes; e a pertinência dos instrumentos de 

coleta dos dados aos objetivos da pesquisa. (MINAYO, 2014). 

Utilizou-se, por isso, o software WebQDA (VANCOUVER, 2019), por 

constituir-se uma excelente ferramenta de trabalho para casos de exaustivo volume 

textual, a partir do qual a pesquisadora realizou inferências e interpretações, em 

diálogo com o referencial teórico e metodológico da pesquisa. 

A averiguação do material coletado foi realizada através da codificação e 

do agrupamento em categorias e unidades de registro, observando-se as 

características comuns dos elementos do fenômeno pesquisado. Para tal, haja vista 

o grande volume de material coletado, recorreu-se ao programa de análise de dados 

qualitativos, dado que “permite novas formas de administrar códigos e textos e as 
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conexões entre ambos, proporcionado novas formas de exposição.” (FLICK, 2009, p. 

330). 

Assim, quanto ao processo de categorização, adotou-se o procedimento 

por caixas, haja vista que o material coletado decorre dos fundamentos teóricos 

presumidos, a partir dos quais foram definidas categorias a priori para professores e 

para alunos, com suporte na modalidade de análise temática, cujo conceito de tema 

pode ser representado por palavras, frases ou resumos, inseridos em sua teia de 

relações dentro do assunto tratado. (MINAYO, 2014). 

As categorias a priori elencadas para os professores foram: 1. 

concepções de ensino e aprendizagem dos professores; 2. compreensão e 

utilização dos elementos da proposta da aprendizagem cooperativa; 3. facilidades na 

utilização da metodologia da aprendizagem cooperativa; 4. dificuldades na utilização 

da metodologia da aprendizagem cooperativa; 5. percepção da contribuição da 

proposta da aprendizagem cooperativa para a aprendizagem dos alunos. 

As categorias a priori elencadas para os alunos foram: 1. compreensão e 

utilização dos elementos da proposta da aprendizagem cooperativa; 2. facilidades na 

utilização da metodologia da aprendizagem cooperativa; 3. dificuldades na utilização 

da metodologia da aprendizagem cooperativa; 4. mudanças de postura frente a 

aprendizagem; e 5. contribuição da proposta da aprendizagem cooperativa para a 

construção da autonomia pedagógica e, consequentemente, para a aprendizagem. 

Ao iniciar a codificação do material coletado, contudo, verificou-se a 

necessidade de reorganizar as categorias anteriormente criadas, na qual algumas 

foram reagrupadas, excluindo-se a separação categorial entre professores e alunos, 

haja vista que o processo de ensino aprendizagem foi retratado por ambos os 

sujeitos da pesquisa de forma integral e indissociável; além disso, a categoria 

avaliação na aprendizagem cooperativa foi incluída, para atender às informações 

coletadas.  

As categorias definidas a posteriori se relacionam aos três objetivos 

específicos destacados, conforme agrupamento do quadro 7, abaixo: 
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Quadro 7 – Agrupamento entre objetivos específicos e categorias de pesquisa 

Objetivos específicos Categorias 

▪ Compreender as crenças e valores dos 
sujeitos que intervém na execução da 
proposta da aprendizagem cooperativa. 

1.  Concepções de ensino e aprendizagem. 
 
2.  Concepções de Avaliação da aprendizagem. 

▪ Verificar se os documentos de gestão da 
escola encontram sintonia com os 
documentos teórico-metodológicos da 
aprendizagem cooperativa, articulando-os 
com a prática pedagógica docente. 

3.  Compreensão dos elementos da proposta da 
aprendizagem cooperativa. 

 
4.  Utilização de estratégias e/ou técnicas da 

proposta da aprendizagem cooperativa. 

▪ Identificar os fatores contextuais que 
representam facilidades e dificuldades para 
a implementação e consolidação da 
aprendizagem cooperativa na escola. 

 
 
5.  Limites e possibilidades da aprendizagem 

cooperativa. 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As categorias, por sua vez, foram organizadas em unidades de registro, 

utilizando-se o entendimento de Bardin (2011, p. 134), no qual unidade de registro é 

uma “unidade de significação codificada e corresponde ao segmento de conteúdo 

considerado unidade de base, visando a categorização [...].” 

As codificações, por seu lado, atendem a critérios de ordem semântica, 

com base em análise temática, que “consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’ 

que compõem a comunicação” de modo significativo para a interpretação do objeto 

investigado. (BARDIN, 2011, p. 135). 

Isto posto, as categorias foram relacionadas a unidades de registro 

equivalentes, conforme retratado no quadro 8, a seguir:  
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Quadro 8 – Categorias e unidades de registro 

Categorias Unidades de registro  

1. Concepções de ensino e 
aprendizagem. 

▪ Concepção tradicional 
▪ Concepções construtivistas 

2. Concepção de Avaliação da 
aprendizagem. 

▪ Avaliação tradicional 

▪ Avaliação formativa 

 
3. Compreensão dos elementos da 
proposta da aprendizagem 
cooperativa.  
 

▪ Interdependência positiva 
▪ Interação promotora 
▪ Responsabilidade individual 
▪ Habilidades sociais 
▪ Processamento de grupo 

 
4. Utilização de estratégias e/ou 
técnicas da proposta da aprendizagem 
cooperativa  
. 

▪ Técnica ETMFA 
▪ Contrato de cooperação 
▪ Definição de papeis 
▪ Células cooperativas 
▪ Outras técnicas/estratégias 

 
 
5. Limites e possibilidades da 
aprendizagem cooperativa. 
 

▪ Facilidades na utilização da metodologia da 
aprendizagem cooperativa 

▪ Dificuldades na utilização da metodologia da 
aprendizagem cooperativa 

▪ Contribuição da proposta da aprendizagem 
cooperativa 

▪ Sugestões para melhorar a metodologia da 
aprendizagem cooperativa 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para preservar o rigor científico da pesquisa, deu-se especial atenção à 

análise de todo o material investigado, “pois à medida que informações obtidas são 

confrontadas com informações já existentes, pode-se chegar a amplas 

generalizações.” (GIL, 2008, p. 165). 

Esta pesquisa foi realizada com todo o rigor investigativo, mediante um 

planejamento criterioso, no qual a execução de cada etapa necessitou estar 

orquestrada e disciplinada, para que a rotina e os processos pedagógicos escolares 

pudessem ser não somente respeitados, mas, fundamentalmente, valorizados como 

importantes estratégias para a preservação do caráter científico. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Esta pesquisa científica foi empreendida através da metodologia do 

estudo de caso, com o congraçamento da abordagem qualitativa e quantitativa, 

cujas técnicas e instrumentos de recolha de dados tiveram o objetivo de avaliar  

como as estratégias teórico-metodológicas da aprendizagem cooperativa se 

estruturam para contribuir com a melhoria da aprendizagem dos alunos da segunda 

série do Ensino Médio de uma escola estadual de educação profissional do Ceará. 

Em vista disso, a análise e discussão dos dados da pesquisa foi 

conduzida de acordo com uma sequência de passos necessários à compreensão do 

objeto investigado e à construção de uma interpretação coesa e coerente, de 

maneira a culminar em resultados seguros e fidedignos. 

Assim, a coleta de dados seguiu a sequência parcialmente linear: 

a) análise documental;  

b) avaliação diagnóstica 1;  

c) aplicação dos questionários com professores e alunos;  

d)  avaliação diagnóstica 2;  

e) observações em sala de aula;  

f) avaliação formativa;  

g) entrevistas semiestruturadas com professores e alunos;  

h) avaliação somativa. 

Inicia-se, portanto, a apreciação dos instrumentos de coleta de dados, 

com a análise dos documentos de gestão da escola e dos instrumentos teórico-

metodológicos da aprendizagem cooperativa; em seguida se faz a análise dos 

questionários fechados, aplicados a professores e alunos; ato contínuo, averígua-se, 

de forma comparativa, a avaliação diagnóstica 1, a avaliação diagnóstica 2 e a 

avaliação somativa; depois se analisa a avaliação formativa; logo após, adentra-se a 

observação participante; e se completa a análise com as entrevistas 

semiestruturadas com professores e alunos. 

6.1 Análise documental 

 

A análise documental desta pesquisa se constitui como a linha inicial de 

pensamento para a coleta de dados na escola, na qual, foram recolhidos os 

documentos de gestão da escola e os instrumentos da aprendizagem cooperativa, 
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pois se trata de ”uma  fase  preliminar da constituição de um serviço de 

documentação ou de um banco de dados.” (BARDIN, 2011, p. 51). 

Por isso, para a escolha dos documentos apoiou-se na regra de 

pertinência, na qual “os documentos retidos devem ser adequados, enquanto fonte 

de informação, de modo a corresponderem ao objetivo que suscita a análise.” 

(BARDIN, 2011, p. 128). 

Dessa maneira, faz parte do escopo desta análise, inicialmente, os 

documentos de gestão: Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar e a 

Sistemática de Avaliação da escola; e, em seguida, os documentos teórico-

metodológicos utilizados na experiência da aprendizagem cooperativa: planos de 

aula em aprendizagem cooperativa, textos e materiais utilizados em oficinas com 

professores e alunos, dentre outros. 

É importante ressaltar que, ao longo do ano letivo, alguns desses 

documentos foram ajustados, sofrendo modificações, haja vista o fato de a escola 

ser nova, portanto, esses documentos ainda se encontram em processo de 

construção e/ou adaptação. 

Verificou-se, afinal, a coerência entre o PPP, o Regimento, o Sistema de 

Avaliação da escola e os documentos teórico-metodológicos da aprendizagem 

cooperativa, no que toca: 

a) aos princípios de gestão democrática; 

b) aos fundamentos cooperativos; 

c) à relação professor-aluno; 

d) ao protagonismo estudantil; 

e) à autonomia intelectual; e 

f) à utilização da avaliação mais formativa e menos classificatória. 

Esses aspectos congruentes entre os documentos serão evidenciados na 

análise e discussão a seguir. 

  

6.1.1 Análise dos documentos de gestão da escola 
 

 
Para aprofundar o conhecimento da EEEP Giselda Teixeira, quanto aos 

diversos processos organizacionais, que abrangem a macro e a micro estrutura da 

escola, desde a gestão administrativa, financeira, pedagógica, de recursos 

humanos, até os aspectos que envolvem a rotina de sala de aula, foi necessário 
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examinar os seus documentos de gestão, no caso o Projeto Político Pedagógico, o 

Regimento Escolar e o Sistema Avaliativo. 

O Projeto Político Pedagógico é o documento mais importante da 

instituição escolar, pois nele se traduz a identidade da escola e sua filosofia 

educacional: o tipo de mundo, sociedade e cidadão que almeja contribuir com seu 

trabalho educativo; o tipo de gestão que pretende empreender para estabelecer uma 

relação entre a situação ideal e a real; e que tipo de programas, projetos e ações 

projeta desenvolver, a partir do diagnóstico da realidade encontrada, para efetivar 

essa contribuição social, dado que 

 
O Projeto Político Pedagógico (ou Projeto Educativo) é o plano global da 
instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de 
um processo de Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se 
concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa 
que se quer realizar. (VASCONCELOS, 2000, p. 170). 
 

A EEEP Giselda Teixeira, portanto, estabelece no marco filosófico do seu 

Projeto Político Pedagógico, como visão, missão e valores: 

 
- VISÃO 
Ser uma instituição que prepara educandos comprometidos com a 
aprendizagem para obterem sucesso pessoal, acadêmico, social e 
profissional. 
- MISSÃO 
Integrar a formação escolar de nível médio com uma habilitação profissional 
técnica, através de uma educação acadêmica cooperativa e solidária de 
excelência, formação para o mundo do trabalho, práticas e vivências em 
protagonismo juvenil, numa perspectiva integral do ser. 
- VALORES 
Qualidade, Ética, Cidadania, Eficiência, Equidade, Cooperação, 
Solidariedade, Autonomia, Transparência. (PALMÁCIA, 2017). 
 

A definição de visão, missão e valores pela comunidade escolar instiga o 

compromisso coletivo com a função social da instituição, pois “os resultados do 

Projeto vão depender tanto do compromisso dos envolvidos (qualidade política), 

como do referencial teórico-metodológico adotado (qualidade formal).” 

(VASCONCELOS, 2002, p. 21). 

Ao analisar a visão de futuro estabelecida pela escola, verifica-se 

vinculação com os preceitos da aprendizagem cooperativa, no que se refere ao 

protagonismo estudantil e à constituição da autonomia intelectual dos alunos, haja 

vista que a proposta tem como objetivo formar jovens protagonistas cooperativos, 

que  
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sabem como agregar e mobilizar pessoas em prol de um mesmo propósito. 
É hábil em coordenar grupos, dividindo funções e delegando tarefas aos 
membros do grupo. Gosta de motivar o grupo a prosseguir e perseverar na 
obtenção de seus objetivos [...]. (PRECE, 2018a). 
 

Na missão da escola, por sua vez, verifica-se a pactuação coletiva em 

propiciar [...] “um ensino de qualidade, fazendo da escola um lugar de produção do 

conhecimento, de ideias, de expressões da realidade, sem esquecer as suas 

especialidades, o compromisso com a solidariedade, a participação e a equidade” 

(PALMÁCIA, 2017, p. 12), que congrega a todos em torno dos princípios 

cooperativos implementados. 

Assim, a missão da escola se propõe a formar os educandos do Ensino 

Médio por intermédio de uma educação cooperativa de excelência, em sintonia com  

a proposta da aprendizagem cooperativa, cuja intenção educativa é o sucesso 

acadêmico do aluno, além de proporcionar um ciclo virtuoso no qual há uma “relação 

recíproca entre rendimento acadêmico, ajustamento psicológico e qualidade dos 

relacionamentos.” (PRECE, 2018b). 

No que se refere aos valores estabelecidos pela escola, coadunam-se 

com os da aprendizagem cooperativa (PRECE, 2018): 

a) qualidade – um dos objetivos da aprendizagem cooperativa é colaborar 

com a qualidade da educação pública; 

b) ética – a aprendizagem cooperativa tem como um dos elementos 

basilares as habilidades sociais, para desenvolver relações sociais 

éticas entre professores e alunos; 

c) cidadania – a proposta cooperativa visa a formar cidadãos que sejam 

protagonistas de sua história, conscientes de seus direitos e deveres; 

d) eficiência – a estratégia da cooperação busca a eficiência acadêmica 

para alcançar o êxito educacional, tanto com relação a competências 

cognitivas como socioemocionais; 

e) equidade – uma das premissas da aprendizagem cooperativa é 

desenvolver a excelência acadêmica com equidade na escola;  

f) cooperação – configura-se premissa vital da proposta, para desenvolver 

a aprendizagem estudantil; 

g) solidariedade – trata-se de uma das premissas que estimula a geração 

de um clima emocional propício para a aprendizagem; e 
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h) autonomia – estimula-se na proposta cooperativa a autonomia 

intelectual dos alunos, para que participem ativamente do processo de 

aprendizagem; 

i) transparência – a aprendizagem cooperativa pressupõe relações sociais 

verdadeiras, pautadas na sinceridade e clareza de sentimentos e ações 

interpessoais. 

Quanto ao planejamento pedagógico dos docentes, o PPP indica como 

elemento essencial o diagnóstico do nível de aprendizagem dos alunos, para tomar 

ações corretivas, como também o delineamento das necessidades de recursos 

humanos no mercado de trabalho da região. 

No que respeita à metodologia dos educadores, esse importante 

documento prevê que 

 
o professor seja o mediador na interação dos alunos com o objeto de 
conhecimento, proporcionando-lhes situações em que irão exercitar a 
autonomia, diversidade, interação, cooperação e disponibilidade para a 
aprendizagem, além da organização do tempo e espaço, seleção de 
material, com atividades previamente organizadas. (PALMÁCIA, 2017). 
 

Faz-se mister considerar a influência da filosofia de gestão escolar da 

TESE12, desenvolvida pelas escolas de Pernambuco, no PROCENTRO, que, na 

experiência do Ceará, busca assegurar a qualidade da gestão das escolas 

profissionais, por intermédio da integração de tecnologias específicas, tendo como 

princípio fundante que 

 
A educação de qualidade deve ser o negócio da escola - o que ocupa a 
mente de cada um dos seus integrantes, de acordo com suas áreas 
específicas; deve gerar resultados – satisfação da comunidade pelo 
desempenho dos educandos, educadores e gestores. Todos estão a serviço 
da comunidade e dos investidores sociais e devem se sentir realizados pelo 
que fazem e pelos resultados que obtêm. (CEARÁ, 2019a, p. 8). 
 

Os pressupostos pedagógicos da TESE adotados pela escola são:  

a) protagonismo juvenil, através da “participação ativa e construtiva do 

jovem na vida da escola”;  

b) formação continuada, que diz respeito a “disposição dos 

educadores para um processo contínuo de aperfeiçoamento 

profissional e de compromisso com o seu autodesenvolvimento”;  

 
12 Para saber mais sobre TESE, acessar a página 48. 



136 

 

c)  atitude empresarial, com vistas a manter o “foco no alcance dos 

objetivos e resultados pactuados”; e,   

d) corresponsabilidade, “através da parceria entre educadores, pais, 

alunos, SEDUC e outros envolvidos comprometidos com a 

qualidade do ensino e da aprendizagem.” (PALMÁCIA, 2017).  

Dentre os pressupostos pedagógicos apregoados pela TESE, alinham-se 

com os da aprendizagem cooperativa, especialmente, os elencados nos itens a e d, 

que tratam do protagonismo estudantil e da corresponsabilidade com a qualidade 

educacional, por intermédio da parceria professor estudante, na qual “professores 

veem estudantes como parceiros vitais, os quais agem como eficientes 

colaboradores de seus mestres em sala de aula durante o empreendimento da 

jornada de aprendizagem.” (PRECE, 2018c, p.123). 

A escola trabalha com quatro cursos técnicos, de forma a atender às 

necessidades dos municípios circunvizinhos, no que toca aos arranjos produtivos 

locais, por isso, são ofertados os cursos técnicos de Administração, que prepara os 

alunos para atuar em “ações de planejamento, organização, direção, controle, e 

participa no processo de tomada de decisão, nas diferentes áreas organizacionais”; 

de Guia de Turismo, cujos alunos são preparados para “conduzir, organizar grupos 

de turistas visitantes, visando a prática turística para o desenvolvimento local”; de 

Rede de Computadores, cujos profissionais são qualificados para a “desenvolver 

serviços de manutenção preventiva e reativa”, relacionados a computadores e a 

informática de forma geral; e Segurança do Trabalho, cujo técnico tem como função 

resguardar a segurança do trabalhador no ambiente laboral, além de “compreender 

as relações de trabalho e a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos 

fatores que nela intervêm, como produtos da ação.” (PALMÁCIA, 2017). 

No que concerne à aprendizagem cooperativa, a escola recomenda 

dezessete procedimentos pedagógicos para dar suporte à aprendizagem dos 

alunos, dentre eles, destaca-se especialmente: 

 
1. propiciar condições para que o aluno possa ser um agente ativo nos 
processos de ensino e de aprendizagem [...]; 
2. criar ambiente em que os estudantes construam o conhecimento juntos, 
através da metodologia da Aprendizagem Cooperativa [...]; 
3. enfatizar, por meio de atividades cotidianas, a importância sobre o 
desenvolvimento das competências socioemocionais [...]; 
4. elaborar materiais impressos a serem trabalhados em aulas da 
aprendizagem cooperativa e solidária [...]; 
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5. ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, 
seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em grupo [...]. 
(PALMÁCIA, 2017). 

 

A sistemática de avaliação da aprendizagem escolar, por sua vez, deve 

“ser formativa, contínua, diagnóstica, sistemática e processual, contemplando as 

habilidades, competências e atitudes esperadas”, com base em: 

 
• adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa; 
• prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 
• inclusão de atividades contextualizadas; 
• manutenção de diálogo permanente com o estudante; 
• consenso dos critérios de avaliação a serem adotados e cumprimento do 
estabelecido; 
• disponibilização de apoio pedagógico para aqueles que têm dificuldades; 
• adoção de estratégias cognitivas e metacognitivas como aspectos a serem 
considerados nas avaliações; 
• adoção de procedimentos didático-pedagógicos visando à melhoria 
contínua da aprendizagem; 
• discussão, em sala de aula, dos resultados obtidos pelos estudantes nas 
atividades desenvolvidas; 
• observação das características dos estudantes, seus conhecimentos 
prévios, integrando-os aos saberes sistematizados do curso, consolidando o 
perfil do trabalhador-cidadão, com vistas à (re)construção do saber escolar. 
(PALMÁCIA, 2017, p. 15). 
 

Apreende-se que a sistemática de avaliação da escola considera os 

conteúdos13 conceituais, procedimentais e atitudinais, que envolvem: a) os fatos, 

conceitos e princípios,  relacionados aos compromissos científicos da escola, no que 

respeita a difusão dos conhecimentos  historicamente produzidos pela sociedade; b) 

as atitudes, normas e valores, relacionados aos compromissos filosóficos da escola, 

que dizem respeito à razão e sentido existencial humano; e c) os procedimentos, 

habilidades e estratégias, relacionados à articulação desses conteúdos na ação 

pedagógica, de forma triangular. (COLL, 2002). 

Nessa perspectiva a escola articula os conteúdos em dois campos: 1. As 

competências cognitivas (conteúdos conceituais e procedimentais); e 2. as 

competências socioemocionais (conteúdos atitudinais), ressaltando que “essa 

divisão é sistêmica, de caráter protocolar, mas que a dissociabilidade delas não 

acontece em termos práticos, pelo norte filosófico da escola.” (CAVALCANTE, 

2019). 

 
13 Utiliza-se aqui o sentido amplo de conteúdo adotado por Coll et ali (2000, p. 12), isto é, “Os 

conteúdos designam todos os conhecimentos ou formas culturais cuja assimilação e apropriação 
pelos alunos e alunas é considerada essencial para o seu desenvolvimento e socialização”. 
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Verifica-se, portanto, a coerência interna do PPP no que respeita ao ideal 

geral, expresso na dimensão filosófica e ao ideal específico, expresso na dimensão 

operativa da escola, no que concerne “a proposta dos critérios de ação para os 

diversos aspectos relevantes da instituição.” (VASCONCELOS, 2000, p. 183). 

O Regimento escolar da EEEP Giselda Teixeira, por seu lado, normatiza 

os princípios de gestão e pedagógicos; as competências e atribuições dos diversos 

segmentos da escola e dos ambientes de aprendizagem; os direitos e deveres de 

todos os sujeitos da comunidade escolar; e os procedimentos teórico-metodológicos 

de execução da proposta curricular nas diversas áreas e disciplinas, presentes no 

PPP, pois “o que se espera é que o regimento possa ser feito a partir do Projeto, 

qual seja, ter os parâmetros e princípios do projeto como referência para o 

detalhamento administrativo e jurídico [...].” (VASCONCELOS, 2000, p. 174). 

Assim, quanto aos princípios de gestão e pedagógicos, a escola 

intenciona “ministrar o ensino profissional técnico de nível médio integrado, 

proporcionando o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e a sua qualificação para o trabalho”, a partir dos princípios: 

 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - gratuidade do ensino; 
VI - valorização do profissional docente; 
VII - gestão democrática do ensino público, na forma da legislação em vigor; 
VIII - garantia de padrão de qualidade; 
IX - valorização da experiência extraescolar; 
X - cooperação como método de construção do conhecimento e 
solidariedade mútua; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
(PALMACIA, 2018, p. 5). 
 

São finalidades da EEEP Giselda Teixeira: 

 
I. garantia da qualidade do ensino e aprendizagem; 
II. ampliação das oportunidades oferecidas pela escola para apropriação do 
conhecimento historicamente produzido; 
III. gestão compartilhada como processo de construção do Projeto 
Pedagógico da Escola; 
IV. eficiência nos processos, métodos e nas técnicas de ensino e 
aprendizagem e eficácia nos resultados; 
V. inserção do aluno no mercado de trabalho; 
VI. exercício da profissão. (PALMACIA, 2018, 5 - 6). 
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No que se refere às competências e atribuições dos diversos segmentos 

da escola e ambientes de aprendizagem, o documento as descreve em relação ao 

núcleo gestor (diretor, coordenadores e secretária), professores, alunos, Professores 

Diretores de Turma (PDT), apoio administrativo, arquivo, centro de multimeios, 

laboratórios (informática, ciências e laboratórios específicos dos cursos técnicos) e 

auxiliares de serviço geral. 

Destaca-se também a existência de organismos colegiados: Congregação 

dos Professores, Conselho de Classe, Grêmio Estudantil, Conselho Escolar e 

Unidade Executora, além de apresentar os direitos e deveres de todos os sujeitos de 

cada segmento da comunidade escolar. Nesse contexto, observa-se a intenção da 

escola em instaurar uma gestão democrática em todas as instâncias educativas, 

alinhada com a prática de direitos e deveres da comunidade, pois 

 
com essa perspectiva, direitos e deveres são dois conceitos indissociáveis, 
de modo que, falando-se de um, remete-se ao outro necessariamente. E é 
nessa junção que se estabelece a verdadeira democracia, construída 
mediante participação qualificada pela cidadania e construção do bem 
comum. (LUCK, 2009, p. 70). 
 

Quanto ao regime escolar, são definidas normas para a organização do 

ensino, para a elaboração do calendário escolar, para a matrícula, transferência, 

regularização da vida escolar dos alunos, progressão parcial e aproveitamento de 

estudos. 

No que tange aos procedimentos teórico-metodológicos de execução da 

proposta curricular nas diversas áreas e disciplinas, ressalta-se que a escola segue 

as diretrizes curriculares nacionais e as estaduais quanto a educação profissional, 

porém, assumindo caminhos próprios, conforme a sua identidade filosófica, tendo 

“como referência básica a realidade concreta em que se encontra, fazendo suas 

opções e assumindo seus compromissos. O movimento de conquista da autonomia 

da escola deve se efetivar também no campo curricular.” (VASCONCELOS, 2002, p. 

134). 

Faz-se mister ressaltar as normas elencadas referentes ao processo de 

avaliação da escola se encontram em sintonia com o PPP, cujo princípio é o 

“aprimoramento e a qualidade do processo de ensino e aprendizagem”. Dessa 

forma, de acordo com o artigo 70 do Regimento, são características da avaliação 

subsidiar procedimentos de “observações e registros contínuos”; propiciar a 

“reflexão, a criticidade e a emancipação”; e acontecer de forma “contínua e 
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cumulativa com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.” 

(PALMÁCIA, 2018, p. 22). 

O ato de avaliar, com base nesse entrelaçamento curricular, “é um ato de 

investigar a realidade, produzindo sua compreensão, o que, como consequência, 

possibilita sustentar uma ação adequada e satisfatória à medida das amplitudes e 

limites desse conhecimento.” (LUCKESI, 2011, p.166). 

O processo de avaliação da escola, portanto, é composto por várias 

atividades apreciativas, assim como por provas formais que culminam em um 

rendimento escolar bimestral, no qual as competências cognitivas e socioemocionais 

são averiguadas por meio da composição de três tipos de notas: a nota (N1), (N2) e 

(N3), obtidas ao longo de cada bimestre. 

A primeira nota N1 é concebida de acordo com a proposta curricular de 

cada disciplina, por isso, vincula-se ao plano de curso de cada professor, compondo 

uma média de avaliações individuais dos alunos, em vista disso “a N1 varia entre as 

bases, entre as áreas de conhecimento, entre disciplinas, entre professores, mas 

sempre são alinhadas às metodologias de ensino [...].” (CAVALCANTE, 2019). 

A nota N1, portanto, é composta por meio de tarefas e atividades 

avaliativas individuais e coletivas, metas cooperativas e processamentos de grupo 

ao longo do bimestre, tendo como base o desempenho dos alunos dentro das 

células cooperativas. 

A segunda nota N2 é constituída por avaliações individuais, no modelo 

das avaliações de larga escala, com itens de múltipla escolha, para que os alunos se 

acostumem com esse tipo de prova, compondo uma média de avaliação global de 

conteúdos. 

E a terceira nota N3, é constituída por uma autoavaliação dos alunos, 

com posterior validação dos professores diretores de turma (PDT) e coordenadores 

de curso, elaborada com suporte em três eixos pertinentes aos elementos da 

proposta da aprendizagem cooperativa, integrados às competências 

socioemocionais relacionadas do Ensino Médio, conforme quadro 9, abaixo: 
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Quadro 9 – Integração entre os elementos da aprendizagem cooperativa e competências 
socioemocionais. 
 

Princípios AC competências socioemocionais 

1. Interdependência positiva ▪ Amabilidade 
 

2. Responsabilidade individual ▪ Autogestão 
▪ Abertura ao novo 

3. Interação promotora ▪ Engajamento com os outros  
▪ Resiliência emocional 

Fonte: elaboração própria. 

 

Para elaborar o questionário da autoavaliação, cada eixo se desdobra em 

cinco itens, utilizando a escala de Likert, com gradações de 1 a 5, em que 1 

representa a nota mínima (nunca) e cinco representa a nota máxima (sempre). 

Desse modo o aluno pode chegar a 25 pontos por competências socioemocionais 

social e ao total de 75, se acumular a nota máxima em cada item, conforme o 

quadro 10. 

 

Quadro 10 – Composição da nota N3 

Princípios AC competências 
socioemocionais  

Itens Gradação da 
escala 

Pontuação 

1. Interdependência 
positiva 

Amabilidade 
 

5 1 a 5 pontos Até 25 

2. Responsabilidade 
individual 

Autogestão 
Abertura ao novo 

5 1 a 5 pontos Até 25 

3. Interação promotora Engajamento com os outros 
Resiliência emocional 

5 1 a 5 pontos Até 25 

Total de pontos 15 Até 5 Até 75 

Fonte: elaboração própria.    

 

Para a composição da média final do bimestre, utiliza-se a média 

ponderada da N1, N2 e N3, porém se atribui pesos diferentes às avaliações, 

levando-se em consideração os seguintes aspectos, como justifica o documento 

sobre avaliação da escola (CAVALCANTE, 2019): 

a) a N1 tem peso 2 devido aos múltiplos instrumentos avaliativos 

utilizados pelos docentes na gestão de sua proposta curricular, o que 

dificulta uma padronização e, consequentemente, pode levar a 

possíveis distorções; 

b) a N2 tem peso 3 devido ao rigor metodológico e a possibilidade de 

padronização para todos as áreas e disciplinas, além da necessidade 

dos alunos se ajustarem às habilidades e competências medidas nas 

avaliações externas; 
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c) a N3 tem peso 1 devido ao cunho experimental, além da subjetividade, 

própria da autoavaliação. 

A média bimestral, portanto, é expressa através da fórmula 1: 

 
Fórmula 1 – Sistemática de avaliação (resumo) 

 
Nota Bimestral (NB): = 2N1 + 3N2 + N3                                                                                                                       (1)                                                                                                                                                               

     6 

        
A recuperação da aprendizagem, por sua vez, segundo o documento, é 

realizada de forma paralela, durante e ao final do ano letivo, quando necessário, fato 

que assegura o pacto dos educadores da escola em corrigir as deficiências 

educativas dos alunos, 

[...] dado o compromisso do educador com a aprendizagem dos 

educandos, a “recuperação”, mais do que uma estrutura da escola, deve 

significar uma postura do educador no sentido de garantir essa 

aprendizagem por parte de todos os alunos, especialmente daqueles que 

têm maior dificuldade em determinados momentos e conteúdos. 

(VASCONCELOS, 1995, p. 73).  

Com esse sistema avaliativo, enfim, a escola procura articular as 

avaliações formativa e somativa, de maneira a apreender os avanços e dificuldades 

dos alunos, nas múltiplas dimensões humanas, que envolvem conteúdos 

conceituais, atitudinais e procedimentais. 

 

6.1.2 Análise dos documentos da aprendizagem cooperativa  
 
 

Os documentos da proposta da aprendizagem cooperativa são 

produzidos e organizados por meio de oficinas pedagógicas, com o fito de serem 

utilizadas nas formações com gestores, professores e alunos, por meio de uma 

metodologia similar à experiência em salas de aula cooperativas, ou seja, através de 

células cooperativas, nas quais todos os participantes se tornam estudantes 

submetidos à lógica cooperativa.  

Considera-se, sendo assim, a oficina pedagógica a metodologia mais 

adequada aos princípios cooperativos, em função de vincular teoria e prática, por ser 

 
uma oportunidade de vivenciar situações concretas e significativas, baseada 
no tripé: sentir-pensar-agir, com objetivos pedagógicos. Nesse sentido, a 
metodologia da oficina muda o foco tradicional da aprendizagem (cognição), 
passando a incorporar a ação e a reflexão. Em outras palavras, numa 
oficina ocorrem apropriação, construção e produção de conhecimentos 
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teóricos e práticos, de forma ativa e reflexiva. (NEIRES; NIURA, 2009, p. 
77). 
 

Nos encontros formativos, os documentos estruturados permitem que os 

participantes vivenciam situações didáticas, enquanto aprendem os procedimentos 

teórico-metodológicos da aprendizagem cooperativa, no que respeita aos conceitos 

pedagógicos, elementos estruturantes, avaliação, organização das atividades, 

organização das células, dentre outras, correspondendo, então, a “uma pedagogia 

que articula os conhecimentos sistematizados, com as condições concretas de vida 

e trabalho dos alunos, suas necessidades, interesses e lutas.” (LIBÂNEO, 1994, p. 

39). 

As oficinas pedagógicas do PRECE, desse modo, versam sobre a História 

do PRECE e seus princípios fundantes, História de Vida, os Elementos da 

Aprendizagem Cooperativa (interdependência positiva, responsabilidade individual, 

interação promotora, habilidades sociais e processamento de grupo), Parceria 

Professor-Aluno, Coordenadores de Células Cooperativas, Habilidades Sociais, 

Vivência de Conflitos, Protagonismo Estudantil, Estrutura da ETMFA e Elaboração 

de Plano de Aula. 

Para tanto, são elaborados diversos documentos específicos, de acordo 

com a necessidade metodológica para o seu desenvolvimento, sendo planificadas 

dentro da metodologia ETMFA (Exposição - Tarefa individual - Meta coletiva - 

Fechamento - Avaliação), para as quais são preparadas apresentações em vídeos, 

músicas, projeções em powerpoint e/ou textos, que são trabalhados ao longo da 

oficina.  

Em cada oficina, o ambiente é organizado para que os participantes se 

acomodem em células e vivenciem a experiência da aprendizagem cooperativa, de 

forma a compreender a importância da proposta e sentir seus efeitos, pois “o 

trabalho em grupo pode ser usado para ensinar conceitos fundamentais que são 

difíceis de compreender somente por meio de leituras, palestras, pesquisas de 

informação na web ou discussões.” (COHEN; LOTAN, 2017, p. 65). 

A primeira oficina que trata da História do PRECE e seus princípios 

fundantes têm o objetivo maior de sensibilizar, mobilizar e apresentar a proposta a 

gestores, professores e alunos, de modo que possam realizar a adesão ao projeto, 

com base nas informações obtidas. 
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Após a adesão da escola é feita a oficina de História de Vida com 

professores e alunos, cujo objetivo é integrar as pessoas, por intermédio da empatia 

de cada um com a história do outro, gerando ou fortalecendo laços afetivos, como 

também aflorando o espírito cooperativo e solidário.  

Nesse sentido, as histórias de vida permitem criar vínculos solidários 

entre os participantes, a partir de suas singularidades, uma vez que 

 
O acesso à própria experiência emocional e à experiência emocional do 
outro permite compartilhar emoções e visões. É nesse espaço que é gerado 
um contato humano verdadeiro, é com esses encontros entre pessoas que 
são gerados vínculos que permitem interações com efeitos reais, é com isso 
que podemos aprender uns com os outros. (CASASSUS, 2009, p. 119). 

 

Quanto à oficina sobre os Elementos da Aprendizagem Cooperativa, é 

realizada, inicialmente, uma oficina com todos os elementos, e, posteriormente, uma 

oficina para cada um dos cinco elementos, de modo que os participantes possam 

compreendê-los e aplicá-los em sala de aula com segurança. 

A oficina sobre Parceria Professor/Aluno tem o intuito de mostrar aos 

professores e aos alunos a relevância dessa parceria para melhorar a gestão da 

sala de aula, já que o professor vai partilhar a sua autoridade com os coordenadores 

de célula. Assim, em vez de o professor administrar a sala de aula solitariamente, 

ele passa a dividir essa responsabilidade com os coordenadores de cada célula 

cooperativa, estimulando o protagonismo e a autonomia estudantil, 

 
o trabalho em grupo muda drasticamente o papel do professor. Com ele 
você não é mais um supervisor direto dos alunos, responsável por garantir 
que façam o trabalho exatamente como você os orienta. Não é mais sua 
responsabilidade buscar cada erro e corrigi-lo de imediato. Em vez disso, a 
autoridade é delegada aos alunos e a grupos de alunos, que são 
encarregados de garantir que o trabalho seja feito de maneira eficiente e 
eficaz e que seus colegas de turma recebam a ajuda necessária. (COHEN; 
LOTAN, 2017, p. 121). 
 

A oficina sobre a Metodologia ETMFA é planejada de modo a integrar 

teoria e prática, assim, ao mesmo tempo em que os participantes estudam cada 

etapa da técnica, também a vivenciam dentro das células cooperativas, o que facilita 

a sua apropriação. 

Em seguida, é realizada a oficina sobre como elaborar um Plano de Aula 

na estrutura da ETMFA (ANEXO E), cuja intenção é transformar os aportes teóricos 

cooperativos em situações didáticas de efetiva interação social e interdependência 

positiva, em razão do compromisso social mais amplo do professor, pois “sua 
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responsabilidade é preparar os alunos para se tornarem cidadãos ativos e 

participantes na família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e 

política.” (LIBÂNEO, 1994, p. 47).  

Para essa oficina, são utilizados os livros didáticos usados pelos 

professores cotidianamente, de acordo com cada disciplina curricular, para que, de 

forma simples e prática, os professores possam compreender como adaptar uma 

aula no modelo convencional, para uma aula no modelo da aprendizagem 

cooperativa. 

Conclui-se que os documentos teórico-metodológicos da aprendizagem 

cooperativa atendem aos objetivos propostos, ou seja, formar e instrumentalizar 

gestores, professores e alunos nos princípios cooperativos, a partir de estratégias 

pedagógicas vivenciais, nas quais os participantes são imersos à lógica cooperativa. 

Além disso, verifica-se o alinhamento entre os documentos da 

aprendizagem cooperativa e os de gestão da escola, nos quais se afere um 

entrecruzamento entre princípios e normas pedagógicas. 

6.2 Análise dos questionários para professores e alunos 

 
Os questionários foram aplicados aos professores e alunos com uma 

tripla finalidade: em primeiro lugar para apreender o perfil dos sujeitos da pesquisa; 

e em segundo lugar, para aferir a identificação com os preceitos da aprendizagem 

cooperativa; e em terceiro lugar, para delimitar dentre os docentes e discentes 

àqueles que deveriam participar das entrevistas semiestruturadas.  

Inicialmente serão analisados os dados fornecidos pelos questionários 

dos docentes referentes ao perfil, e, na sequência, serão analisadas as informações 

relacionadas às concepções pedagógicas sobre ensino e aprendizagem, bem como 

acerca da afinidade como os princípios e métodos cooperativos. O mesmo se fará 

posteriormente em relação as informações coletadas com os alunos.  

A análise dos questionários dos sujeitos da pesquisa foram fundamentais 

para adentrar ao lócus da pesquisa com maior conhecimento da realidade escolar, 

tanto no que respeita às características peculiares de professores e alunos como à 

trajetória dos mesmos nos primeiros meses de implementação da aprendizagem 

cooperativa na escola, suas concepções pedagógicas conceituais ou empíricas. 
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6.2.1 Análise do questionário dos professores 

 

Os questionários aplicados aos professores tiveram como um dos 

objetivos mapear o perfil profissional dos professores da escola, como quantidade 

de professores por área de atuação educacional, formação inicial, titulação, 

formação em temáticas com enfoques cooperativos ou afins e tempo de atuação 

docente, como se verifica no resumo explicativo do quadro 11, a seguir. 

 

Quadro 11 - Perfil dos professores participantes da pesquisa 

 
 

Área 

 
Total 
Área 

 
 

Formação 
Inicial 

 
Titulação 

acadêmica 

Formação 
em enfoques 
cooperativos 

ou afins 

 
Tempo de 
docência 

 

Total 
de 

professores 

Linguagens e 
Códigos e 

suas 
Tecnologias 

 

 
5 

 
 
 
 
 

Licenciatura – 18 
 
 
 

Bacharelado – 01 

 
 
 
 

Não possui – 08 
 

Especialização – 10 
 

Mestrado – 01 
 

Doutorado – 00 

 
 
 
 
 

Sim – 10 
 
 

Não – 09 

 
 
 

Até 4 anos – 08 
 

Até 12 anos – 
09 

 
Até 16 anos – 

00 
 

De 16 anos em 
diante – 02 

 

 
 
 
 
 
 
 

19 

Ciências 
Humanas e 

suas 
Tecnologias 

 

 
4 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias 

 

 
5 

Matemática 
e suas 

Tecnologias 

 

 
2 

Educação 
Técnica 

Profissional 
 

 
3 

Fonte: elaboração própria. 

 

No que toca ao perfil dos professores, verificou-se que os 19 professores 

possuem formação em nível superior, sendo 18 com licenciatura plena e 01 com 

bacharelado, destes, 5 professores atuam na área de Linguagens e Códigos, 5 na 

área de Ciências da Natureza, 4 na área de Ciências Humanas, 2 na área de 

Matemática e 3 nas disciplinas técnico-profissionais; quanto a cursos de pós-

graduação, 8 professores não possuem pós-graduação, 10 possuem especialização 

e 1 possui mestrado e nenhum possui doutorado. Esses dados iniciais demonstram 

que os professores da escola possuem a habilitação necessária para desempenhar 

suas funções no Ensino Médio.              

É importante registrar, outrossim, que 17 (89,5%) professores têm menos 

de 10 anos de experiência em sala de aula, o que demonstra a juventude do grupo 

no exercício da docência, podendo indicar um fator importante para a inserção de 
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propostas teórico-metodológicas mais modernas como a da aprendizagem 

cooperativa. 

Os questionários também tiveram o fito de apreender a identificação dos 

professores com a aprendizagem cooperativa, assim como o desenvolvimento 

profissional frente a essa experiência inovadora, cuja metodologia exige maior 

envolvimento e dedicação, uma vez que rompe com a estrutura convencional do 

cotidiano escolar e do fazer pedagógico docente. 

Assim, ao se posicionarem acerca da afirmação de que o principal sujeito 

do processo de ensino e de aprendizagem é o professor, pelo fato de  planejar, 

definir e organizar os conteúdos a serem transmitidos aos alunos, com base na 

proposta curricular de cada disciplina, 52,7% dos professores responderam que 

discordam ou discordam totalmente, isso demonstra que pouco mais da metade dos 

professores já consegue romper com a lógica tradicional, na qual professor é o 

detentor do conhecimento a ser repassado para os alunos; porém 42,1% dos 

docentes ainda encontraram ressonância no pensamento tradicional, pois 

concordam ou concordam plenamente com a afirmativa; e 5,3% demonstraram 

posicionamento de neutralidade, pois nem concordam, nem discordam, como 

demonstra o gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – O professor como principal sujeito do processo de ensino e de aprendizagem 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Essa transição da concepção tradicional da educação para uma 

concepção construtivista traduz um importante fator de abertura dos docentes para a 

proposta da aprendizagem cooperativa, visto que 
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A aprendizagem, à medida que se efetiva, garante o desenvolvimento, o 
que, por sua vez, se manifesta sempre como uma ampliação da 
consciência, um entendimento cada vez mais rico e mais amplo, o que, em 
si, também deverá possibilitar uma ação cada vez mais adequada em 
relação a si mesmo, aos outros, ao meio ambiente e ao sagrado. (LUCKESI, 
2011, p. 50). 
 

Desse modo, ao se depararem com a assertiva de que a aprendizagem 

escolar acontece através da relação entre o desempenho individual do aluno e suas 

interações sociais, em um movimento dinâmico, de interconexão, no qual ambos se 

influenciam e se alimentam mutuamente, todos os professores concordaram ou 

concordaram plenamente, evidenciando o efeito positivo da experiência em 

aprendizagem cooperativa no cotidiano escolar, como se evidencia no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – A aprendizagem escolar acontece através da relação entre o desempenho individual do 
aluno e suas interações sociais 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Considera-se a compreensão dos professores acerca da influência da 

interação social para a aprendizagem como um fator expressivo para a 

concretização da proposta cooperativa, posto que “a intervenção do professor 

aparece como essencial para a produtividade e a efetividade do trabalho cooperativo 

[...].” (COLL; MARCHESI; PALÁCIOS, 2004, p. 292). 

No mesmo sentido, 94,7% dos professores se posicionaram 

favoravelmente diante da declaração de que as concepções de educação com as 

quais comungam encontram ressonância na concepção teórica-metodológica da 

aprendizagem cooperativa, conforme o gráfico 3. 
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Gráfico 3 – As concepções de educação do professor comungam com a aprendizagem cooperativa  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Julga-se esse posicionamento docente fator basilar para o êxito da 

proposta, em razão de que 

 
Agir na prática educativa (tal como em qualquer outra prática) com 
consciência clara da teoria que sustenta nossa ação nos dá força, pois 
dessa forma não só temos ciência do que queremos, mas também sabemos 
para onde estamos querendo caminhar e como queremos caminhar para lá, 
o que implica ter clareza dos fins que desejamos atingir (nossos objetivos 
filosófico-políticos) e da metodologia que vamos utilizar para chegar aos 
resultados desejados (“como agiremos para que nossos resultados sejam 
positivos?”). (LUCKESI, 2011, p. 62, grifo do autor). 

 
Ao adentrar um pouco mais na proposta da aprendizagem cooperativa, no 

que respeita a sua contribuição para a construção da autonomia intelectual dos 

alunos, por intermédio da interação e da cooperação, 96,5% dos professores 

externaram concordar ou concordar plenamente, enquanto 10,5% mantiveram a 

neutralidade diante da afirmativa, como assinala o gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – A proposta de aprendizagem cooperativa contribui para a construção da autonomia 
intelectual, por intermédio da interação e cooperação  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  elaboração própria. 
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É importante salientar o grande passo dado pelos professores quanto à 

mudança de ótica, na qual a chave da aprendizagem não reside no professor, mas 

no aluno, “que emerge como verdadeiro agente, protagonista principal e principal 

responsável pela aprendizagem.” (COLL; MARCHESI; PALÁCIOS, 2004, p. 249). 

No que tange às metodologias da aprendizagem cooperativa, diante da 

declaração de que contribuem para a melhoria da aprendizagem, e, 

consequentemente, para o avanço do desempenho acadêmico dos alunos, os 

professores se manifestaram da mesma forma que no quesito anterior, expressando 

concordância e, portanto, coerência no entendimento da proposta em tela. 

Com relação ao enunciado de que às técnicas e instrumentais 

pedagógicos utilizados na aprendizagem cooperativa são adequados à 

aprendizagem dos alunos, 78,9% dos professores concordam ou concordam 

plenamente, enquanto 5,3% discordam e 15,8% manifestaram neutralidade, como 

se apresenta no gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – As técnicas e instrumentais pedagógicos da aprendizagem cooperativa são adequados à 
aprendizagem dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Esse resultado atesta um pouco de receio dos professores na utilização 

dos procedimentos didáticos utilizados pelo PRECE para captar a aprendizagem dos 

alunos, em consonância com o observado pela pesquisadora em sala de aula e nas 

entrevistas. 

Quanto à declaração de que a avaliação da aprendizagem escolar na 

proposta da aprendizagem cooperativa ocorre de forma contínua e sistemática, a fim 

de detectar avanços e dificuldades dos alunos, buscando a correção das 
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deficiências educativas, 84,3% dos docentes concordaram ou concordaram 

plenamente, como expressa o gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – A avaliação da aprendizagem escolar na proposta da aprendizagem cooperativa ocorre 
de forma contínua e sistemática e busca corrigir deficiências educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaboração própria. 

 

Essa manifestação docente assinala o compromisso com a avaliação 

como componente do ato pedagógico, na medida em que “subsidia a obtenção de 

resultados desejados e definidos e não quaisquer resultados que sejam possíveis.” 

(LUCKESI, 2011, p. 150, grifo do autor). 

Ao explorar a perspectiva de que a proposta da aprendizagem 

cooperativa colabora para uma relação mais democrática, por intermédio da parceria 

professor/aluno, aluno/aluno e/ou professor/aluno/gestão escolar, 94,7% dos 

docentes foram favoráveis à afirmativa, conforme o gráfico 7. 

 

Gráfico 7– A proposta da aprendizagem cooperativa colabora para uma relação mais democrática e 
solidária 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: elaboração própria. 
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 Isso traduz a percepção docente quanto ao movimento crescente de 

participação da comunidade, pois “exibem uma cultura do esforço mútuo das 

expectativas: confiança, interação entre funcionários e a participação na construção 

dos objetivos pedagógicos, curriculares e de prática em sala de aula.” (LUCK et al., 

2002, p. 29). 

Sobre a frequência com que trabalham com a metodologia da 

aprendizagem cooperativa em sala de aula, com segurança e domínio da proposta, 

somente 31,5% dos docentes concordaram com essa proposição, ao mesmo tempo 

em que 26,4% discordaram ou discordaram totalmente e 42,1% manifestaram 

neutralidade ao não concordarem, nem discordarem, demonstrando a dificuldade 

presente na execução da aprendizagem cooperativa no dia a dia da escola, como se 

constata  no gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Domínio do professor em trabalhar com a aprendizagem cooperativa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaboração própria. 

 

A última questão do questionário sobre a segurança dos professores 

quanto a possibilidade de a proposta da aprendizagem cooperativa se consolidar 

como forma definitiva de trabalho em sala de aula, 58% dos docentes manifestaram 

autoconfiança na solidificação dessa experiência na escola, enquanto 31,5% nem 

discordaram nem concordaram e 10,5% discordaram, como se apura no gráfico 9. 
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Gráfico 9 – O professor se sente seguro para consolidar a proposta da aprendizagem cooperativa 
como forma definitiva de trabalho em sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A resposta às duas questões finais sinaliza a insegurança de parte dos 

professores, relacionada a instabilidade da aprendizagem cooperativa, algo 

compreensível, tendo em vista o pouco tempo de estabelecimento da proposta na 

escola, juntamente com a adoção de procedimentos teórico-metodológicos 

inovadores, que solicitam tempo e paciência diante dos desafios do cotidiano 

escolar. 

Os resultados dos questionários, por fim, subsidiaram a pesquisadora 

com informações relevantes para a entrada no campo da pesquisa de forma mais 

segura; além de dar suporte à escolha dos professores participantes da entrevista 

semiestruturada, posto que dos 19 professores que responderam aos questionários, 

5 participaram da entrevista semiestruturada, sendo selecionado um professor por 

cada área do conhecimento e um da área técnica profissional, como já foi explicitado 

anteriormente, na seção que trata da amostragem da pesquisa. 

 

6.2.2 Análise dos questionários dos alunos 

 

Esses questionários procuraram apreender informações relacionadas ao 

perfil dos alunos, suas crenças e valores educacionais, além das impressões acerca 

da implementação da proposta da aprendizagem cooperativa, subsidiaram a seleção 

dos discentes que participaram das entrevistas semiestruturadas. 
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12 são do Curso de Rede de Computadores, 13 de Segurança do Trabalho, 6 de 

Guia de Turismo e 12 de Administração, conforme quadro 12, a seguir. 

 

Quadro 12 – Perfil dos alunos participantes da pesquisa 

Cursos Nº 
Alunos 

Gênero Origem 
escolar 

Frequência Reprovação Total 

Curso de 
Administração 

12  
 

Masculino 
51,2% 

 
Feminino 

48,8% 

 
 

Pública 
69,8% 

 
Privada  
30,2% 

 
Costuma faltar  

 9,3% 
 

Não costuma 
faltar  

91,7% 

 

Já repetiu de 
ano  

6,9% 
 

Nunca repetiu 
de ano 
 93,1% 

 
 
 
 

43 

Curso Guia de 
Turismo 

6 

Curso Segurança 
do Trabalho 

 
13 

Curso Rede de 
Computadores 

 
12 

Fonte: elaboração própria. 

 

A análise do perfil dos alunos detectou que 51,2% dos estudantes são do 

gênero masculino e 48,8% do gênero feminino, demonstrando um equilíbrio entre 

alunos nesse quesito. 

Quanto à vida escolar anterior, em torno de 70% dos alunos sempre 

estudaram em escola pública e 30% em escola privada, enquanto 99,7% e 93,1% 

dos alunos não tem o hábito de faltar a escola, nem repetiram de ano, 

respectivamente. 

No que se refere à trajetória escolar, ao serem indagados acerca do início 

do Ensino Médio, se trouxeram dificuldades do ensino fundamental, principalmente 

com relação aos conteúdos das disciplinas de português e matemática, 60,4% dos 

alunos admitiram essa deficiência, ao concordarem ou concordarem plenamente, em 

consonância com o SPAECE, cujos resultados históricos atestam que os alunos 

chegam ao Ensino Médio com significativas deficiências educacionais (CEARÁ, 

2019), embora 25,6% dos alunos tenham negado a assertiva, como demonstra o 

gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Percepção dos alunos sobre dificuldades oriundas do Ensino Fundamental, em 
Português e Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Adentrando à proposta da aprendizagem cooperativa, no que respeita às 

aulas serem mais motivadoras que as aulas de experiências escolares anteriores, 

apenas 44,2% dos alunos são favoráveis a essa afirmativa, enquanto 16,3% 

discordam e 39,5% permanecem neutros, já que nem concordam, nem discordam, 

como retrata o gráfico11. 

 

Gráfico 11 – Aulas na aprendizagem cooperativa são mais motivadoras que as experiências 
escolares anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Considera-se que essa manifestação de incerteza estudantil seja pelo 

momento inicial de implementação da proposta cooperativa, no qual os alunos se 

encontram em uma fase de transição entre a concepção convencional e a 

concepção construtivista da aprendizagem cooperativa. 
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Apesar da dúvida, ao serem confrontados acerca da possibilidade de a 

cooperação contribuir para a sensação de capacidade de estudar e aprender, 76,8% 

dos alunos concordam ou concordam plenamente, assinalando o sentimento de 

autoeficácia dos alunos a partir da aprendizagem cooperativa; ao mesmo tempo, 

porém, em que 13,9% discordam ou discordam plenamente, como se constata no 

gráfico 12. 

 
Gráfico 12 – A cooperação entre os alunos na proposta de aprendizagem cooperativa contribui para 
que você se sinta capaz de estudar e aprender    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Sobre a afirmativa de que as técnicas e instrumentais pedagógicos da 

aprendizagem cooperativa facilitam a aprendizagem, 58% dos alunos concordam ou 

concordam plenamente, 4,7% discordam e 37,2% são neutros, averígua-se, 

portanto, uma certa dificuldade dos alunos quanto a utilização dos instrumentos da 

metodologia da aprendizagem cooperativa, como demonstra o gráfico 13. 

 
Gráfico 13 – Técnicas e instrumentais da aprendizagem cooperativa como facilitadores da 
aprendizagem 

 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Do modo similar, no que se refere à compreensão e segurança em 

realizar as atividades, no dia a dia, na metodologia da aprendizagem cooperativa, 

somente 48,8% dos alunos responderam afirmativamente, enquanto 18,6% 

discordam e um percentual significativo de 32,6% nem concordam, nem discordam, 

conforme o gráfico 14.  

 
Gráfico 14 – Compreensão e segurança em realizar as atividades na metodologia da aprendizagem 
cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaboração própria. 

 

Essa manifestação dos alunos assinala a necessidade de realizar 

momentos formativos para orientá-los acerca das estratégias, técnicas e 

instrumentos cooperativos utilizados em sala de aula, de modo que possam atuar de 

acordo com as funções lhes atribuídas dentro das células cooperativas. 

De forma parecida, em se tratando de a proposta da aprendizagem 

cooperativa facilitar a aprendizagem nas demais disciplinas, 41,8% dos alunos 

concordaram, 32,6% demonstraram neutralidade e 25,6% discordarem ou 

discordarem totalmente, consoante o gráfico 15. 
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Gráfico 15 – A aprendizagem cooperativa facilita a aprendizagem de todas as disciplinas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Além de menos da metade dos alunos assinalar afirmativamente sobre a 

cooperação favorecer a aprendizagem, salta aos olhos o expressivo percentual de 

neutralidade dos alunos para com essa assertiva, apontando para a insegurança 

deles acerca dos efeitos da proposta, sinalizando a necessidade de investimento na 

compreensão sobre os processos cooperativos, já que  “nenhuma intervenção 

externa age se não for percebida, interpretada, assimilada por um sujeito.” 

(PERRENOUD, 1999, p. 96, grifo do autor). 

Ademais, os resultados em termos percentuais desses três itens 

anteriores do questionário, sob a ótica da pesquisadora, estão relacionados, devido 

à dificuldade encontrada pela escola em 2018, na qual os alunos não dispuseram de 

livro didático individual, fato que dificultou os processos pedagógicos da 

aprendizagem cooperativa (e dificultaria também em qualquer outra proposta 

pedagógica), porque na metodologia da proposta, cada aluno da célula tem acesso 

a apenas um fragmento do assunto abordado na aula e, somente com o 

compartilhamento de ideias, os alunos podem se apropriar do assunto em sua 

totalidade.  

Ocorre que, não tendo o livro didático para consulta e aprofundamento de 

estudos após a aula ou em casa, os alunos contavam apenas com o aporte do 

fragmento que recebiam do assunto e, para ter acesso ao conteúdo completo, 

dispunham tão somente com suas memórias relacionadas ao compartilhamento do 

assunto com os demais membros da célula. Este fato foi citado nas entrevistas, 

como se verá posteriormente. 
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Quanto à avaliação dentro da aprendizagem cooperativa, buscou-se 

averiguar se na proposta é possível captar melhor as facilidades e dificuldades 

educativas dos estudantes, o que 53,4% dos alunos responderam afirmativamente, 

porém, 9,4% discordam e um percentual expressivo de 37,2% manifestam não 

concordar, nem discordar, de acordo como gráfico 16. 

 
Gráfico 16 – A avaliação na proposta da aprendizagem cooperativa consegue apreender melhor as 
suas facilidades e dificuldades educativas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A neutralidade significativa dos alunos com relação a percepção dos 

resultados avaliativos demonstra a premência em um maior conhecimento deles 

sobre avaliação da aprendizagem, especialmente em se tratando de metacognição, 

em razão de que “os processos metacognitivos referem-se à capacidade que os 

alunos têm de pensar sobre seus percursos cognitivos e de analisar suas 

estratégias, aperfeiçoando-as e/ou modificando-as.” (LEÃO; CIASCA, 2017, p. 23). 

Posicionamento similar dos alunos também em relação à questão 

seguinte, na qual afirma-se que a avaliação na proposta da aprendizagem 

cooperativa é mais justa e democrática, haja vista que 48,8% dos alunos 

responderam afirmativamente, porém 18,7% discordaram ou discordaram totalmente 

e um percentual expressivo de 32,5% manifestaram não concordar, nem discordar, 

em consonância com o gráfico 17. 
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Gráfico 17 – A avaliação na proposta da aprendizagem cooperativa é mais justa e democrática 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: elaboração própria. 

A opinião neutra de considerável percentual de alunos acerca da 

avaliação na proposta cooperativa ser mais justa e democrática reflete o modelo 

ainda vigente de avaliação da aprendizagem, oriunda das nossas heranças 

pedagógicas tradicionais, que traz consigo um “disciplinamento social e psicológico”, 

arraigado na cultura escolar e difícil de modificar a curto prazo, porém é preciso 

avançar para práticas avaliativas mais emancipatórias, pois “trabalhar uma prática 

de avaliação em sala de aula, comprometida com uma pedagogia construtiva, é ato 

profundamente revolucionário do ponto de vista da vida e da sociedade, porque 

democrático e igualitário.” (LUCKESI, 2011, p. 261). 

Por outro lado, ao serem submetidos à afirmação de que a proposta da 

aprendizagem cooperativa contribui para estabelecer uma relação mais parceira e 

solidária entre professores e alunos; entre os próprios alunos; e entre professores, 

alunos e direção escolar, 83,7% dos alunos concordaram ou concordaram 

totalmente; enquanto 14% manifestaram neutralidade, como se atesta no gráfico 18.  
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Gráfico 18 – A aprendizagem cooperativa contribui para estabelecer uma relação parceira e solidária 
entre comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Essa posição favorável dos alunos é extremamente positiva para o 

fortalecimento da aprendizagem cooperativa, dado que “preparar a comunidade para 

a gestão democrática é a essência da transformação do sistema de ensino.” (LUCK 

et ali, 2002, p. 31). 

Finalmente, a última questão procura capturar se os alunos gostariam que 

a proposta da aprendizagem cooperativa fosse estabelecida como forma definitiva 

de trabalho em sala de aula, ao que somente 32,5% dos estudantes concordaram ou 

concordaram totalmente, em comparação a 41,9% que discordaram ou discordaram 

totalmente e 25,6% nem concordaram, nem discordaram, permitindo inferir que os 

alunos ainda não se sentem à vontade com a proposta recém implementada, 

conforme o gráfico 19. 

 

Gráfico 19 – Sobre a aprendizagem cooperativa se estabelecer como forma definitiva de trabalho em 
sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Esse posicionamento dos alunos é esperado, haja vista que a proposta de 

aprendizagem cooperativa estava com apenas seis meses de execução quando 

foram aplicados os questionários, nessas condições 

 
Os pesquisadores e autores de propostas pedagógicas renovadoras não 
conseguiram tornar vigente uma consciência que efetivamente confronte as 
arraigadas crenças do tradicionalismo, presentes no dia a dia familiar, 
religioso e pedagógico por meio de um senso comum que passa de geração 
para geração, sucessivamente. (LUCKESI, 2011, p. 67). 
 

É importante destacar, portanto, que os questionários, tanto para 

professores como para alunos, foram aplicados com o fito de ter um diagnóstico 

inicial que permitisse à pesquisadora se situar na experiência da aprendizagem 

cooperativa na escola, para, a partir de então, dar sequência à investigação de 

forma mais confiável. 

Além disso, os questionários também tinham como objetivo selecionar os 

alunos que participariam da entrevista semiestruturada, a partir dos critérios de 

menor e maior compreensão e aceitação da proposta da aprendizagem cooperativa. 

Assim, dentre os 43 alunos da 2ª série do Ensino Médio que assinaram  o 

termo de assentimento e responderam ao questionário, foram escolhidos 8 alunos 

para participarem da entrevista semiestruturada, dentre os quais, 2 do curso de 

Administração, 2 do curso de Guia de Turismo, 2 do curso de Segurança do 

Trabalho e 2 do curso de Rede de Computadores, cujos critérios de seleção já foram 

referendados na subseção 6.3, que trata da amostragem da pesquisa. 

 

6.3 Análise das avaliações diagnóstica, formativa e somativa 

 
As avaliações diagnóstica, formativa e somativa foram realizadas no 

início, ao longo e no final do ano letivo de 2018, com o fito de averiguar o nível de 

desempenho acadêmico dos alunos da 2ª série do Ensino Médio da EEEP Giselda 

Teixeira. 

No que respeita a abordagem quantitativa, as avaliações de entrada e 

saída (diagnóstica e somativa) foram realizadas de forma externa à escola, 

elaboradas pela SEDUC e aplicadas pela própria escola. E a avaliação formativa, 

realizada ao longo do ano letivo, pelos professores. 
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Assim, essa seção será dividida em duas partes: na primeira se analisará 

as avaliações diagnósticas e somativa; e na segunda se analisará a avaliação 

formativa. 

 

6.3.1 Análise das avaliações diagnóstica e somativa 

 

A metodologia da pesquisa no que concerne à abordagem quantitativa 

pressupunha, inicialmente, uma avaliação diagnóstica e uma somativa, de forma a 

efetuar a sondagem de entrada e o resultado de saída dos alunos.  

Para proceder com a feição diagnóstica da pesquisa se optou pela 

utilização de uma avaliação diagnóstica da SEDUC, criada para a “obtenção de um 

retrato da realidade da escola e do desempenho dos alunos”, tendo como objetivo 

subsidiar os gestores e comunidade escolar de informações que os ajudem a tomar 

decisões acerca de um planejamento curricular adequado à situação encontrada e 

que propicie a evolução dos alunos a níveis desejados de desempenho acadêmico. 

(CEARÁ, 2017, p. 5). 

A avaliação diagnóstica da SEDUC é aplicada duas vezes ao ano, no 

início de cada semestre letivo. Assim, com a decisão de utilizar as duas avaliações 

diagnósticas da SEDUC, para manter o padrão da prova, foi necessário negociar a 

elaboração de uma terceira avaliação externa à escola, que a SEDUC denominou de 

avaliação diagnóstica extra, para efeitos da pesquisa, avaliação somativa.  

Isto posto, cumpre explicar que a avaliação externa da SEDUC é 

elaborada com base na matriz de competências do SPAECE, nas disciplinas de 

português e matemática, sendo realizada nas três séries do Ensino Médio, duas 

vezes ao ano, na primeira quinzena de abril e na primeira quinzena de agosto. 

As avaliações poderiam ser realizadas on line, direto em uma plataforma 

específica para tal; ou off line, de forma impressa (neste caso, a escola se 

responsabiliza pela alimentação dos dados no sistema).  

Para a elaboração da prova, são escolhidos cinco descritores de 

português e cinco de matemática, sendo que para cada descritor são elaborados 3 

itens com graus de dificuldades considerados fáceis, médios e difíceis, totalizando 
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15 itens para cada disciplina.  Os dados são analisados por intermédio da Teoria 

Clássica de Testes (TCT14). 

Os descritores das avaliações de 2018 tiveram como base os resultados 

do SPAECE de 2016 e 2017, dos quais foram selecionadas “habilidades descritas na 

Matriz de Referência do SPAECE que apresentaram baixo nível de domínio 

constatado na aplicação do 9º ano do EF.” (CEARÁ, 2018). 

Devido a quadra chuvosa do início do ano letivo, que obstruiu as estradas na 

região da escola, interrompendo as aulas, a primeira avaliação diagnóstica  foi 

realizada somente em abril de 2018; como também a segunda avaliação 

diagnóstica, devido a uma avaliação de fluência leitora inserida pela SEDUC no mês 

de agosto, foi adiada para setembro do mesmo ano; a avaliação somativa ocorreu 

normalmente, na data prevista, conforme quadro 13: 

 

Quadro 13 – Datas de realização das avaliações diagnóstica e somativa 

Ordem Tipo de avaliação Data de aplicação 

2018.1 Avaliação Diagnóstica 1 16 de abril de 2018 

2018.2 Avaliação Diagnóstica 2 13 de setembro de 2018 

2018.3 Avaliação Somativa 05 de dezembro de 2018 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Participaram das três versões avaliativas os alunos das quatro turmas da 

segunda série do Ensino Médio da escola, isto é, as turmas de Guia de Turismo, 

Administração, Segurança de Trabalho e Rede de Computadores, conforme gráfico 

20, referente à participação. 

 

  

 
14 A TCT diz respeito a correção de avaliação por simples média aritmética (nota da pesquisadora). 
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Gráfico 20 – Participação dos alunos da 2ª série nas avaliações 2018.1, 2018.2 e 2018.3 

Fonte: Elaboração própria com base em Ceará (2018). 

 

Os dados confirmam um percentual de participação acima de 85% nas 

três aplicações das avaliações, o que sinaliza elevada confiabilidade nos resultados, 

pois quando poucos alunos participam, infere-se possível distorção das informações, 

sobretudo quanto a seletividade dos melhores alunos, elevando os resultados; e 

quanto mais próximo de 100% de participação, menor exclusão de alunos com 

deficiências educativas, portanto, maior fidedignidade dos resultados. 

Analisar os resultados com o olhar voltado para os itens por nível de 

complexidade, em fáceis, médios e difícies, nas duas disciplinas avaliadas consiste 

em importante perspectiva para compeender os dados. Inicia-se a apreciação, 

portanto, com o gráfico 21, que traz o percentual de acerto por grau de dificuldade 

em Língua Portuguesa. 
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Gráfico 21 – Resultados de Língua Portuguesa nas três avaliações por grau de dificuldade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Ceará (2018). 

 

Com relação a português, na primeira avaliação os alunos acertaram 

48,54% dos conteúdos fáceis, porém decresceram para 37,68% de acertos na 

segunda avaliação e apresentaram uma ligeira retomada na terceira avaliação, com 

38,12% de acertos, demonstrando um dominio moderado nas habilidades 

abalizadas como elementares nesta disciplina.  

Os itens de média dificuldade apresentaram, inicialmente, um percentual 

de 32,72% de acertos, aumentando para 34,42% na segunda avaliação e evoluindo 

para 36,14% na última avaliação, evidenciando uma ascenção contínua de acertos 

neste tipo de item, o que representa uma tendência favorável na aprendizagem dos 

alunos. 

Quanto aos itens de alta dificuldade, na primeira avaliação os alunos 

apresentaram um percentual de acerto na ordem de 18,73%, obtendo um 

crescimento na segunda avaliação, com 27,9% de acertos e aumentando para 

28,15% na última avaliação. 

Na segunda avaliação, ocorrida em setembro, constata-se um maior 

equilíbrio nos acertos, quanto ao grau de dificuldade, em razão de que os itens 

médios e difíceis avançaram em 1,7% e 9,17%, respectivamente, atestando uma 

maior segurança dos alunos nas competências e habilidades mais complexas que 

envolvem os conhecimentos testados. 

Na terceira avaliação, aplicada em dezembro, confirma-se o avanço nos 

três graus de dificuldade, comparando-se o resultado da segunda para a terceira 

48,54%

32,72%

18,73%

37,68%
34,42%

27,90%

38,12% 36,14%

28,15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FÁCIL MÉDIO DIFÍCIL

Língua Portuguesa - Acertos por Dificuldade - Série Histórica

2018.1 2018.2 2018.3



167 

 

avaliação, com um leve avanço nos acertos dos itens fáceis, de 0,44% e consecutivo 

progresso dos itens com médio e difícil graus de complexidade, na ordem de 1,72% 

e 0,25%, o que indica modesta, porém signiicativa evolução dos alunos nas 

competências e habilidades examinadas. 

É importante frisar que os dados da terceira avaliação apontam para um 

maior equilíbrio de acertos nos três graus de dificuldade, ou seja, fáceis (38,12%), 

médios (36,14%) e difíceis (28,15%), isso demonstra maior confiabilidade nos 

resultados no que toca a efetivas aprendizagens dos alunos, uma vez que as 

competências são interligadas e àqueles conhecimentos mais complexos exigem 

outros mais simples como prerrequisitos. 

Ao analisar os resultados de matemática, por sua vez, usando como 

critérios os graus de dificuldade, averígua-se evolução dos alunos nos descritores 

fáceis e difíceis e pequeno decrécimo nos itens de média dificuldade, como se 

expressa no gráfico 22 a seguir: 

 
Gráfico 22 – Resultados de Matemática nas três avaliações por grau de dificuldade 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Ceará (2018). 

 

Em matemática, nos itens mais fáceis, verifica-se um pequeno 

decréscimo da primeira para a segunda avaliação, na ordem de 1,31%, porém há 

uma retomada na terceira avaliação, com um crescimento total, da primeira para a 

última avaliação, na ordem de 5,66%. Os itens de média dificuldade, por seu lado, 

apresentam inicial crescimento, dado que da primeira para a segunda avaliação 

exibe 4,34% de acréscimo, porém revela redução de 11,15% na última avaliação. Já 

os itens considerados difíceis, mesmo tendo um recuo de 3,03% da primeira para a 
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segunda avaliação, conseguem retomar o crescimento na última avaliação, com 

aumento de 4.36% nos acertos.  

Quanto aos resultados gerais das três avaliações, constata-se a evolução 

dos alunos tanto em português como em matemática, como atestam os dados 

expressos no gráfico 23, a seguir: 

 

Gráfico 23 – Resultados Gerais das avaliações 2018.1, 2018.2 e 2018.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Ceará (2018). 

 

Com base nos dados, apura-se que em português há uma manutenção 

no percentual de acertos da primeira para a segunda avaliação, porém, um 

significativo crescimento da segunda para a terceira avaliação, na ordem de 4,6%, o 

que indica a evolução dos alunos nas competências e habilidades avaliadas.  

Em matemática, por sua vez, detecta-se um crescimento sucessivo, da 

primeira para a segunda avaliação, de 4,6%; e da segunda para a terceira avaliação, 

de 10,6%, o que representa um grande feito, em se tratando das competências e 

habilidades sondadas. 

É importante esclarecer que se considera o espaço de tempo entre a 

aplicação de cada uma das avaliações (abril, setembro e dezembro) limitado para a 

correção de deficiências educativas acumuladas ao longo da escolaridade, portanto, 

a expectativa quanto a melhoria da aprendizagem dos alunos é moderada, 

especialmente em se tratando de avaliações externas, como é o caso em tela. 

Cumpre esclarecer, ainda, que não se recomenda aos professores 

abandonarem o desenvolvimento de suas propostas curriculares, para preparar os 
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alunos para as avaliações externas, pois “a escola não deve focar seu trabalho 

pedagógico apenas nestes descritores, mas que considere, de uma forma 

abrangente, todas as habilidades necessárias à ampliação do desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno ao longo de todo o Ensino Médio.” (CEARÁ, 2017a). 

Nessa ótica, as avaliações foram elaboradas com base em um recorte de 

descritores do ensino médio, como já dito, o que limita o ângulo de conhecimento 

analisados, além do mais 

 
[...] qualquer atividade de avaliação, é, por princípio, parcial quanto à 
natureza e amplitude das relações entre significados que explora e, 
sobretudo, que há sempre a possibilidade de que os alunos tenham 
estabelecido relações que as atividades e os instrumentos de avaliação que 
estamos utilizando não consigam detectar. Isto significa, em suma, que 
muito provavelmente os alunos sempre aprendam muito mais do que aquilo 
que somos capazes de captar com as atividades de avaliação em que 
propomos que participem. (COLL et al., 2006, p. 209). 
 

Considera-se, por conseguinte, os resultados positivos, tanto de 

português, como de matemática, ainda mais quando articulados aos resultados da 

avaliação formativa, haja vista a abrangência das competências analisadas ao longo 

do ano, por intermédio de múltiplas atividades avaliativas. 

Assim, a escola, por ter uma proposta curricular que visa à construção de 

competências e habilidades e atitudes mais amplas e que preparem de forma 

integral, efetuou-se o congraçamento entre as avaliações diagnóstica, formativa e 

somativa, em vista disso, insere-se a seguir a análise da avaliação formativa. 

 

6.3.2 Análise e discussão da avaliação formativa 

A análise e discussão da avaliação formativa tem como base as 

atividades e exercícios realizados ao longo do ano letivo, dentro da proposta da 

aprendizagem cooperativa, , especialmente nas aulas observadas pela 

pesquisadora, mas também, mediante os depoimentos de professores e alunos nas 

entrevistas semiestruturadas e por meio dos documentos, atividades e instrumentais 

avaliativos, colhidos junto à coordenação pedagógica e aos professores. 

É importante destacar, inicialmente, que as avaliações de cunho formativo 

estão inseridas dentro do sistema de avaliação da escola, no que toca à composição 

das médias de atividades avaliativas individuais e grupais que integram a avaliação 

N1, tendo em vista que esta delineia o “processo evolutivo do aluno ao longo de um 
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bimestre” (CAVALCANTE, 2019), como já se assinalou na análise documental da 

escola. 

Apesar de a nota N1 ser composta por todas as atividades avaliativas 

realizadas ao longo do bimestre (tarefas individuais, metas coletivas, avaliações 

individuais, metas cooperativas e processamentos de grupo), ela tem peso 2, inferior 

ao peso da avaliação global N2, cujo peso é 3, sendo que esta se caracteriza por ser 

elaborada com itens de múltipla escolha, no modelo de avaliações externas, tendo 

20 questões para as disciplinas da base técnica e 10 para as disciplinas da base 

comum.  

A justificativa da escola para a diferença entre os pesos nas duas 

avaliações, com superioridade para a N2, em detrimento da N1, é que a N2 por 

seguir o modelo padrão das avaliações externas, exige a “habilidade dos 

professores na elaboração desses instrumentos e a urgente necessidade dos 

estudantes entrarem em contato com de descritores, habilidades e competências de 

matrizes de avaliações externas”, enquanto a N1 é constituída por uma “pluralidade 

de instrumentos e estratégias de ensino empregados no contexto de sala de aula, 

fato que dificulta uma normalização dessa nota.” (CAVALCANTE, 2018, p. 2). 

A análise da pesquisadora é que a lógica da escola quanto à importância 

dos dois modelos avaliativos é inversamente proporcional à intenção educativa, pois 

deveria valorizar o processo de construção da aprendizagem por intermédio da 

cooperação e não o seu resultado estanque e final. 

Para compreender a avaliação formativa, por conseguinte, é necessário 

explicar o desenvolvimento da proposta curricular nas diversas disciplinas, realizado 

por meio da técnica ETMFA, cuja estrutura metodológica estimula a pôr em prática 

os princípios da aprendizagem cooperativa, através das várias situações didáticas a 

serem avaliadas: as competências cognitivas observadas na construção da 

aprendizagem em ação; as competências socioemocionais oriundas da acentuada 

interação entre os alunos; e as habilidades, verificadas nas atividades práticas 

realizadas pelos alunos.  

Desse modo, após a exposição inicial do professor, o assunto é 

desmembrado em três partes para ser estudado pelos alunos, em formato de tarefa 

individual, visando a aprofundar e/ou consolidar a compreensão sobre o tema 

tratado; em seguida os alunos devem compartilhar os seus aprendizados individuais 

com os colegas de célula, para que todos tomem conhecimento do conteúdo em sua 
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totalidade; após o compartilhamento, o professor apresenta uma atividade coletiva à 

célula, a meta coletiva, que deve ser realiza em conjunto, a fim de fomentar a 

cooperação entre os estudantes; no final da aula o professor realiza uma rápida 

avaliação individual, com o fito de averiguar se os alunos de fato aprenderam o 

conteúdo em sua integralidade, ação que só é possível se tiverem compartilhado as 

suas tarefas individuais com êxito. 

Os professores devem reservar tempo para realizar a avaliação individual 

dos alunos dentro das células cooperativas; a avaliação grupal, na qual os docentes 

ou membros das células (ou ambos) avaliam o desempenho das células em sua 

totalidade; a coavaliação, na qual os alunos avaliam uns aos outros; e  a 

autoavaliação, na qual os alunos avaliam a si mesmos. (JOHNSON; JOHNSON, 

2014).    

Todo esse passo a passo compõe a avaliação formativa dos professores, 

para tal, eles circulam pela sala, acompanham as células, conversam com os alunos 

e esclarecem dúvidas, no entanto é preciso deixar os alunos à vontade, para que 

tomem decisões sozinhos, mesmo correndo o risco de errar, isto também é salutar, 

como orientam Cohen e Lotan 

 
Eles são responsáveis perante você pelo trabalho que executam. Deixe os 
alunos livres e permita que os grupos trabalhem sem que você fique 
supervisionando cada etapa. Confie que eles estarão à altura da ocasião e 
resolverão alguns problemas por conta própria [...]. Esse tipo de supervisão 
direta irá enfraquecer o sistema de gerenciamento que você se esforçou 
para implantar. (2017, p. 124). 
 

Isto posto, os professores utilizaram, em diversos momentos, a tarefa 

individual e/ou a atividade de meta coletiva como instrumentos avaliativos dos 

alunos e da célula, embora o objetivo seja potencializar a responsabilidade 

individual, a interdependência positiva e a interação promotora e não as usar como 

avaliações formais, como advertem Cohen e Lotan 

 
Nem sempre é necessário avaliar se os alunos compreenderam as ideias 
após cada atividade. Alguns podem ainda não ter entendido o conceito 
principal ao terminar uma tarefa, mas podem de repente começar a 
entendê-la em outro contexto. Se durante o processo você se tornar 
excessiva e prematuramente preocupado em saber se cada aluno está 
dominando o conteúdo de cada tarefa do trabalho em grupo, você se verá 
insistindo para que eles tenham a resposta certa, e portanto, provocando 
um curto-circuito no processo de indagação necessário. (2017, p. 75). 
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Receber e avaliar cada atividade das células cooperativas, especialmente 

a tarefa individual e a meta coletiva como instrumentos formais avaliativos 

sobrecarrega o professor, além de incorrer na transformação da avaliação formativa 

em avaliação tradicional, se não for possível retornar os resultados para os alunos 

em prazo hábil, tampouco não regular as aprendizagens.  

Hofmann (2010) alerta os educadores para o equívoco em acreditar que a 

avaliação formativa se reduz à observação contínua e sistemática dos alunos, por 

intermédio de atividades avaliativas, como alerta 

 
a denominação “formativa”, muitas vezes vem atrelada a processos que 
são, na verdade, classificatórios e somativos (caráter terminal/setencivo). 
Sob a roupagem de uma avaliação formativa, a avaliação classificatória 
ainda predomina em muitas escolas, substituindo-se os golpes únicos 
(antigos provões) por “provinhas” e tarefas que, no entanto, não têm a 
finalidade de acompanhar a evolução dos estudantes [...]. (HOFFMANN, 
2010, p. 102) 
 

Ainda com relação às atividades avaliativas, algumas vezes foram 

utilizadas de forma excessiva, verificou-se, por exemplo, em determinada aula 

observada, além da tarefa individual e da meta coletiva serem utilizadas como 

atividades avaliativas formais, ainda foi criado um outro exercício avaliativo para o 

momento do compartilhamento, que somando-se à avaliação individual e ao 

processamento de grupo, contabilizou 5 avaliações em uma só aula. 

Com relação ao tipo de itens, utilizam-se de uma a cinco questões, com 

suporte no livro didático, tanto para a tarefa individual, como para a meta coletiva; e 

em outras ocasiões são entregues pelo professor, em forma de targetas. 

O objetivo é que as atividades avaliativas diárias na proposta cooperativa 

sejam rápidas, para otimizar o tempo pedagógico, por isso, muitas vezes os 

professores utilizaram itens objetivos convencionais, simples e que não causam 

dúvidas (DEPRESBITERIS, ROSSI, 2009), como: itens de lacuna ou 

completamento; itens de associação ou correspondência; itens de múltipla escolha; 

ou itens do tipo verdadeiro ou falso (certo/errado), como se exemplifica quadro 14: 
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Quadro 14 - Avaliação individual 

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 

Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas 

AFIRMATIVAS DICOTÔMICAS OBJETIVOS 

[   ] o cone obliquo tem geratriz igual a sua altura. 01 

[   ]o volume de um cone é igual a área de um setor circular cujo raios mede g. 02 

[   ] o volume do cone é igual a 1/3 de 𝜋. 𝑟2.h. 02 

[  ] o cone equilátero é um cone reto cuja seção mediana é um triângulo equilátero. 03 

[  ] a seção meridiana de um cone é a interseção dele com um plano que contém o 
segmento do vértice a origem. A seção meridiana de um cone reto é um triângulo 
escaleno. 

03 

Fonte: elaboração própria, com base na atividade coletada do Prof. D. 

 

Verificou-se, também, atividades avaliativas com base nas provas 

operatórias de Ronca e Terzi, cujo objetivo é “verificar a capacidade adquirida pelos 

alunos para aplicar conteúdos aprendidos” (DEPRESBITERIS, ROSSI, 2009, p. 93), 

conforme o exemplo do prof. C: “Durante uma chuva forte houve deslizamentos de 

barreiras. Na opinião de vocês, futuramente, para que isto não volte a ocorrer é 

melhor fazer plantios de monocotiledôneas ou dicotiledôneas nessas áreas?”15. 

Outra forma avaliativa usada pelos docentes foi o mapa conceitual (que 

também pode ser um esquema ou diagrama conceitual), que se conceitua de 

significativa riqueza pedagógica, pois “o mapa expressa uma rede de conceitos, uma 

estrutura do pensar.” (DEPRESBITERIS, ROSSI, 2009, p. 98), como se demostra na 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Mapa conceitual do Primeiro Reinado – abdicação de D. Pedro I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte:  Plano de Aula do prof B. 

 

 

 
15 Atividade extraída do plano de aula da prof. C. 
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O mapa conceitual, segundo as autoras, pode ser utilizado tanto 

individualmente, como em grupo, neste caso “possibilita a discussão conjunta, com 

maior amplitude e diversidade de interpretações sobre o mesmo assunto” 

(DEPRESBITERIS, ROSSI, 2009, p. 101). 

Evidenciou-se, também, provas situacionais que se caracterizam pelo 

ensaio de situações que acontecem na vida real, como método de avaliação 

formativa, no que toca à educação profissional, devido à necessidade de  simulação 

de circunstâncias concretas a serem enfrentadas no mundo do trabalho, em virtude 

de que 

 
ao ter como objetivo medir o grau em que essas pessoas são capazes de 
colocar em pratica os conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidos 
no transcurso da formação, deve-se recriar uma situação que simule as 
condições e requisitos solicitados pela atividade real. (DEPRESBITERIS; 

ROSSI, 2009, p. 131). 

. 

 Nesse cenário, o professor E aplicou uma atividade com características 

de prova situacional na disciplina de finanças, cujo conteúdo versava sobre 

empreendedorismo, na qual cada célula iria montar uma empresa e seria necessário 

solicitar um empréstimo a um banco. Os alunos foram levados ao laboratório de 

informática, para simularem o empréstimo, em planilha de excel, com base em 

alguns valores informados pelo professor, como câmbio do dia, juros, dentre outros. 

Verificou-se uma acentuada interação e interdependência positiva, tendo 

em vista que os alunos se organizaram de forma diferente ao habitual, devido à 

disposição dos computadores no laboratório, isto é, sozinhos, em duplas, em trios ou 

mais alunos; e aqueles que conseguiam realizar a atividade com mais rapidez, 

ajudavam os outros colegas que apresentavam dificuldades. 

Outra atividade avaliativa formativa vivenciada pela pesquisadora foi na 

aula do prof. A, sobre interpretação de letras de músicas, na qual o professor 

cantou, com o auxílio dos alunos e de um violão, três músicas: Tocando em Frente, 

de Almir Sater e Renato Teixeira; Amor pra Recomeçar, de Frejat; e Trevo, de Ana 

Vitória. Em seguida, cada aluno das células escolheu uma música para analisar, 

extraindo a ideia principal e ideias secundárias e depois compartilhou com os 

colegas de célula suas descobertas. 

Outras formas de atividades avaliativas também foram observadas, como 

seminários, projetos, palavras cruzadas, dissertações, questões abertas, dentre 

outras, que tinham como intuito acompanhar a aprendizagem dos alunos em suas 

https://www.sinonimos.com.br/circunstancias/
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complexidades, isto é, na articulação entre conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais. 

Além disso, os alunos foram submetidos a autoavaliação 

sistematicamente, para que pudessem ajuizar a sua trajetória educativa, no que 

respeita às competências socioemocionais, em articulação com os elementos da 

aprendizagem cooperativa, como se evidencia pelo instrumental da figura 5: 

 
Figura 5- Questionário socioemocional da EEEP Giselda Teixeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: EEEP Giselda Teixeira 

 

 Mais uma vez se menciona a questão do peso das avaliações, haja vista 

que a escola adotou peso 1 para a autoavaliação, por seu caráter experimental, 

apesar de que “os estudos apontam para uma crescente fidedignidade do 

questionário ao longo dos quatro períodos de aplicação do ano letivo de 2018.” 

(CAVALCANTE, 2018, p. 2).  

Um dos objetivos da aprendizagem cooperativa é a formação integral do 

aluno, por isso se destaca a autoavaliação como uma importante estratégia 

metacognitiva de aprendizagem, dentre as modalidades de avaliação da proposta 
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cooperativa, pois objetiva “ajudar os alunos a apreciar o que fazem bem, o que eles 

compreendem e o que não, a validade de suas crenças e opiniões, e o grau de 

habilidade que possuem em várias áreas.” (JOHNSON; JOHNSON, 2014, p. 157, 

tradução nossa). 

Um outro momento em que os alunos puderam se autoavaliar foi por 

ocasião do processamento grupal, considerando-se que esse elemento da 

aprendizagem cooperativa é, ao mesmo tempo, estratégia metodológica para a 

promoção de outras modalidades avaliativas, como a avaliação individual, grupal, e 

a coavaliação, conforme a definição dos objetivos pedagógicos específicos, pois 

“quando os alunos trocam ideias, se autoavaliam como grupo e como indivíduos e 

avaliam o trabalho de seus colegas, a qualidade do produto aumenta.” (COHEN; 

LOTAN, 2017, p. 86). 

Apesar de sua importância, os professores não exploram essa ferramenta 

em todo o seu potencial, seja porque têm dificuldades em compreender seus 

objetivos e operacionalização, seja por não dispor de tempo adequado dentro da 

carga horária disponível para a disciplina, seja por não perceber a sua importância 

para a formação dos estudantes, como também para a gestão da sala de aula e 

para o êxito da aprendizagem cooperativa, o que torna complexo mensurar o 

desenvolvimento dos alunos no que toca as competências socioemocionais, posto 

que 

 
a análise do desenvolvimento humano, visto como trajetória não linear de 
mudanças ao longo do ciclo vital, enfatiza os processos dinâmicos de 
construção, reconstrução e plasticidade das características individuais em 
transação contínua com as características do ambiente. (DEL PRETTE; 
DEL PRETTE, 2014, p. 37). 

 

Conclui-se, afinal, que a proposta da aprendizagem cooperativa 

oportuniza situações sistemáticas de avaliação formativa, considerando sua função 

de regulação da aprendizagem, embora os instrumentos avaliativos não tenham 

sofrido grandes alterações, o que indica a mudança da postura docente frente ao 

processo de avaliação da aprendizagem escolar. 

6.4 Análise da observação participante 

 
 

A observação participante é um importante instrumento de recolha de 

dados dentro da metodologia de estudo de caso, em virtude de ser uma “técnica 
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pela qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele 

mesmo.” (GIL, 2008, p. 103).  

Nesse sentido, buscou-se apreender evidências importantes para a 

pesquisa no espaço onde os fatos ocorrem – a sala de aula – lócus da 

aprendizagem cooperativa. Inicialmente, planejou-se observar 3 aulas de cada 

professor, totalizando 15 aulas, porém, devido à necessidade de conhecer melhor a 

dinâmica de alguns professores, foram acrescentadas algumas observações 

complementares, totalizando 18 aulas assistidas. 

As observações participantes ocorreram nas aulas dos 5 professores 

selecionados para as entrevistas semiestruturadas, denominados pelos símbolos 

alfabéticos Prof. A, B, C, D e E. 

Foram elencados 5 aspectos a serem observados em sala de aula: 

e) Os professores conseguem desenvolver as atividades pedagógicas 

conforme os preceitos teórico-metodológicos que amparam a 

aprendizagem cooperativa; 

f) Os alunos, ao serem submetidos à lógica da aprendizagem 

cooperativa, a assimilam e respondem positivamente; 

g) As estratégias e os instrumentos pedagógicos utilizados na 

metodologia da aprendizagem cooperativa estimulam colocar em ação 

os elementos expressos na proposta; 

h) A avaliação da aprendizagem escolar, na aprendizagem cooperativa, 

assume o caráter formativo. 

f) Quais os fatores contextuais que representam facilidades ou 

dificuldades para a implementação e consolidação da aprendizagem 

cooperativa na escola. 

A seguir será relatado como se deu a observação de sala de aula de cada 

professor, em consonância com cada aspecto elencado, tendo em vista atender aos 

objetivos da pesquisa. 

 

6.4.1 Análise da observação na sala de aula do Prof. A 

 
O professor A ministra aulas de Arte Educação e Projeto de Vida, ambas 

possuem uma carga horária de 50 minutos.  
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Foram observadas aulas de Arte Educação nos dias 28 de junho,  12 e 19 

de setembro de 2018 na turma de Rede de Computadores II e aula de Projeto de 

Vida, na turma de Guia de Turismo II, no dia 24 de setembro de 2018, cujo método 

didático utilizado pelo docente se ancora na técnica ETMFA, a qual mescla a 

metodologia convencional de ensino e a aprendizagem cooperativa, ou seja, a aula 

é iniciada por um momento destinado ao professor, para depois continuar nas 

células cooperativas, conduzidas a partir do que está expresso no modelo do Plano 

de Aula da aprendizagem cooperativa. 

Dessa forma, o Plano de Aula se apresenta muito bem elaborado, 

abrangendo a definição do conteúdo da aula, os objetivos acadêmicos, seguidos de 

cada etapa da aula cooperativa, com orientações e tempos muito bem delineados: a 

metodologia inicial do professor, com explicações de recursos a serem utilizados; 

orientações para a elaboração do contrato de cooperação e para a divisão de 

funções entre os alunos, com dicas para um bom desempenho da célula; tarefa 

individual dos alunos dentro das células, com instruções sobre o compartilhamento 

da tarefa entre os alunos; diretrizes para a meta coletiva das células; descrição 

sobre o fechamento da aula; e prescrições para o processamento de grupo. 

Destaca-se a importância do planejamento pedagógico docente para 

subsidiar sua ação pedagógica, por ser 

 
uma especial forma de antecipar as necessidades dos alunos durante o ano 
letivo, tanto no que tange à definição dos objetivos educacionais adequados 
à série/ano em questão, como em relação à proposta curricular a ser 
desenvolvida, à seleção de conhecimentos, competências, habilidades e 
atitudes necessárias à formação discente, à projeção dos métodos e 
recursos materiais e imateriais correspondentes ao bom desenvolvimento 
das atividades, à forma como se dará a relação professor/aluno e à 
avaliação do ensino e da aprendizagem; tudo isso mediante uma 
perspectiva de transformação social. (LEÃO; CIASCA, 2016). 

 
Nas aulas de Arte, por conseguinte,  o professor atribui um enfoque maior 

ao componente de música, utilizando para desenvolver a proposta curricular de sua 

disciplina, no tempo determinado para a exposição inicial, músicas tocadas por ele 

mesmo, com o apoio de um violão e em parceria com os alunos; assim como vídeos 

educativos e motivacionais, com a temática das aulas, mediante os quais impõe um 

ritmo alegre e envolvente às aulas, sempre com uma metodologia participativa, que 

suscita a reflexão e o compartilhamento de opiniões, potencializando a construção 

da aprendizagem pelos alunos, pois  
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quando têm a oportunidade de acessar a tarefa e trabalhar nela com 
diferentes materiais e diversas maneiras, muitos alunos que são 
desencorajados pelas tarefas tradicionais apresentam melhoras não apenas 
na compreensão e na análise, mas também em algumas das habilidades 
básicas de leitura e escrita. (COHEN; LOTAN, 2017, p. 83). 

 

No que respeita ao componente curricular Projeto de Vida o professor 

trabalha de forma dinâmica, com vivências que buscam suscitar a reflexão e o 

posicionamento dos alunos, por meio de temáticas atuais e pertinentes à formação 

de competências pessoais e sociais, o que é extremamente positivo para a 

construção da autonomia intelectual e para a formação de uma consciência crítica 

do aluno. 

Ademais, as atividades do Projeto de Vida apesar de não fazerem parte 

da proposta da aprendizagem cooperativa, coadunam-se com um de seus 

elementos basilares, as habilidades sociais, promovendo a educação emocional dos 

alunos, necessária à construção de relacionamentos saudáveis dentro e entre as 

células cooperativas, bem como se faz imperativa à vida em sociedade, porque a 

“educação emocional consiste no processo de tomarmos consciência das nossas 

próprias emoções e gerenciá-las em proveito próprio e das pessoas com quem se 

interage.” (PRECE, 2018, p. 31, grifo do autor). 

Embora o plano de aula contemple todas as estratégias pedagógicas da 

aprendizagem cooperativa, nas aulas observadas houve fragilidade em sua 

aplicabilidade, no que respeita ao desenvolvimento de algumas estratégias pelas 

células, como a sistematização do contrato de cooperação; a aplicação da 

interdependência de papéis, que se refere ao desempenho de papéis pelos alunos 

como coordenador, relator e guardião do tempo; e a realização do processamento 

de grupo, cuja intenção pedagógica é a avaliação de desempenho dos e pelos 

alunos, no interior das células, ao final de cada aula. Sobre a atuação dos grupos de 

forma mais eficaz, Cohen e Lotan orientam 

 
Quando o trabalho de cada pessoa recebe um nome e é acompanhado por 
uma lista de comportamentos esperados, os membros do grupo “recebem 
papéis específicos a serem desempenhados”. Os membros se sentem 
muito satisfeitos com sua parcela no processo, em grupos com diferentes 
papéis e/ou com trabalhos a fazer. Tais grupos podem trabalhar de maneira 
eficiente, sem sobressaltos e de modo produtivo. (2017, p. 107). 
 

Com relação à organização da sala de aula, as carteiras escolares são 

dispostas em células cooperativas de aprendizagem, nas quais deveriam ter três 
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alunos em cada uma, porém, esta regra não é seguida de forma sistemática e linear, 

uma vez que algumas células trabalham com menos de três, enquanto outras com 

mais de três alunos. 

Essa mudança do número de alunos dentro das células provoca uma 

ruptura na estratégia didática do professor, no que toca à interdependência positiva 

de tarefas, haja vista que o assunto da aula é dividido em três fragmentos, um para 

cada aluno da célula, com o fito de que os alunos compartilhem seus conhecimentos 

uns com os outros, e, assim, gere a interdependência positiva, elemento basilar da 

aprendizagem cooperativa.  

Além do mais, se a célula passa a funcionar com um número superior de 

alunos, torna-se necessário uma quantidade maior de interações entre eles para que 

todos se apropriem do assunto em sua inteireza, devido ao compartilhamento do 

tópico de cada um dentro das células, comprometendo o tempo previsto para a 

tarefa. (SLAVIN, 2002; VIEIRA; CIASCA, 2015).  

Um outro fator a considerar é a diminuição da responsabilidade individual 

dos alunos, permitindo que um ou outro membro passe despercebido dentro da 

célula, ao mesmo tempo em que aumenta o esforço de outros membros para dar 

conta da meta coletiva. Isso gera uma insatisfação tanto quando o grupo fracassa, 

pois todos perdem, mesmo com o esforço de alguns alunos; como quando o grupo 

obtém êxito, pois todos ganham, mesmo sem o esforço de alguns alunos. 

(JOHNSON; JOHNSON, 1999). 

A elevação da quantidade de alunos nas células, por conseguinte, pode 

diminuir a motivação e ampliar os conflitos entre os alunos, em virtude de que 

 
Quanto mais numeroso for um grupo, menor será a quantidade de 
integrantes que poderá participar, menor será a importância que cada um 
de seus membros dará a suas próprias contribuições, mais habilidades para 
o trabalho em equipe serão necessárias e mais complexa será a estrutura 
do grupo. (JOHNSON; JOHNSON, 1999, p. 114). 
 

Por outro lado, nas células com menos de três alunos, as interações 

sociais se tornam muito restritas, diminuindo a variedade de pontos de vista e, em 

consequência, limita a polinização de ideias, imprescindível à construção da 

aprendizagem. (PRECE, 2018). 

Outro fator importante a ser reportado é a necessidade de um maior  

reforço ao uso dos instrumentos pedagógicos utilizados na metodologia da 

aprendizagem cooperativa para a promoção da interação promotora, especialmente 
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mediante à orientação e acompanhamento da tarefa individual para cada aluno, com 

tempo definido para o compartilhamento das tarefas por cada um dentro da célula, 

bem como para realização da meta coletiva, de maneira a dar maior organicidade ao 

funcionamento das células cooperativas, porque “regras internalizadas produzem 

não apenas o comportamento desejado, mas um desejo de reforçar as expectativas 

sobre o comportamento dos outro no interior do grupo.” (COHEN; LOTAN, 2017, p. 

40). 

Apesar disso, enquanto a maior parte das células interage 

satisfatoriamente, algumas interagem muito pouco, em razão de alguns alunos 

permanecerem indiferentes, apáticos, mesmo o professor circulando entre as 

células, na tentativa de engajar a todos na atividade cooperativa, sem êxito. Nesses 

casos, “[...] é necessário planejar uma experiência de acompanhamento se os 

grupos estiverem apresentando problemas de ausência de sensibilidade e 

disposição para compartilhar.” (COHEN; LOTAN, 2017, p. 42). 

Quanto à avaliação da aprendizagem escolar, na aprendizagem 

cooperativa, evidenciou-se o caráter sistemático e formativo, haja vista ser utilizado 

como ação de formação, contribuindo para promover a aprendizagem dos alunos, 

ultrapassando assim a característica usual da pedagogia tradicional de apenas 

constatar a realidade e nela não intervir, entendendo que  

 
A ação pedagógica produtiva assenta-se sobre o conhecimento da 
realidade da aprendizagem do educando, conhecimento este que subsidia 
decisões, seja para considerar que a aprendizagem já está satisfatória, seja 
para reorientá-la, se necessário, para a obtenção de um melhor 
desempenho. (LUCKESI, 2011, p. 176). 
 

Nessa lógica, verifica-se que o professor consegue promover os preceitos 

da aprendizagem cooperativa nos termos defendidos pelo PRECE, embora precise 

de maior investimento na preparação dos alunos, para assegurar a prática habitual 

do contrato de cooperação, do cumprimento dos papéis definidos para cada aluno 

dentro das células e para a realização do processamento de grupo. (PRECE, 2018). 

Averígua-se, outrossim, tendo em vista o pouco tempo de implementação 

da aprendizagem cooperativa na escola, que os alunos, em sua maioria, respondem 

positivamente à lógica da aprendizagem cooperativa, situação evidenciada através 

dos dispositivos didáticos trabalhados, para estimular e fomentar a construção da 

autonomia dos estudantes, embora se perceba que alguns alunos ainda recorram 
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em demasiado ao professor, demonstrando que o protagonismo estudantil e a 

autonomia intelectual ainda precisam ser reforçados. 

 

6.4.2 Análise da observação na sala de aula do Prof. B 

 

O prof. B leciona a disciplina de História, dispondo de 90 minutos de aula 

em cada turma, as quais foram observadas aulas na turma de Rede de 

Computadores II, nos dias 28 de junho e 14 de setembro de 2018 e na turma de 

Administração II, no dia 24 de setembro de 2018. 

O plano de aula do professor é muito bem estruturado, pois desenvolve os 

passos importantes para propiciar a aprendizagem cooperativa, iniciando suas aulas 

com a exposição resumida dos conteúdos planejados, porém, mantendo um diálogo 

construtivo com os alunos. Julga-se esse momento significativo, especialmente “se 

os alunos precisam desenvolver níveis consideráveis de conhecimento prévio factual 

antes que possam realizar a tarefa de grupo [...].” (COHEN; LOTAN, 2017, p. 67). 

O professor empreende um planejamento de aula rigoroso, no sentido de 

seguir todos os passos da técnica ETMFA, portanto, após a exposição inicial,  a aula 

continua nas células cooperativas, para as quais são distribuídas targetas com as 

atividades a serem realizadas por cada aluno, acompanhadas de orientações 

suplementares sobre a tarefa individual, o compartilhamento e a meta coletiva; e, ao 

final da aula, aplica a avaliação individual. 

Destaca-se a precisa elaboração da tarefa individual para cada um dos três 

alunos de cada célula, seguida de técnicas que promovem a interação promotora, 

explorando a condição socializadora do ensino, pois “isso leva a caracterizar os 

conteúdos do ensino em sua relação com a cultura, e também a estruturar a 

construção pessoal do aluno no seio da interação social de caráter educativo.” 

(COLL et al., 2006, p. 24). 

Apesar disso, a definição de distribuição do tempo das atividades é 

exposta na lousa pelo professor, no início da aula, contudo não é acompanhada pelo 

guardião do tempo dentro da célula. Desse jeito, não há marcação de tempo entre a 

tarefa individual e o compartilhamento, o que compromete a participação equitativa 

de todos os alunos na célula e, consequentemente, a efetivação da cooperação, 

pois os tempos desiguais facilitam que os alunos mais tímidos ou menos 
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participativos ou com maiores deficiências educativas calem sua voz, prejudicando-

se e afetando todos da célula. Nesse aspecto, é preciso que o professor assegure 

que 

 
os alunos ouçam com atenção e expliquem cuidadosamente uns para os 
outros, façam perguntas e deem alguns retornos construtivos (e, quando 
necessários, corretivos). Os alunos também precisam participar das 
conversas de forma igualitária e ter acesso equitativo aos recursos para 
trabalhar na atividade. (COHEN; LOTAN, 2017, p. 13). 
 

No que toca às atividades relacionadas a metas coletivas, consideram-se 

adequadas e estimulantes, utilizando linguagens didáticas alternativas, como a 

elaboração de mapas mentais e palavras cruzadas. Observa-se intensa participação 

da maior parte dos alunos, porém uma pequena parcela de discentes se mantém 

apática ou fazendo a tarefa individualmente.  

Não há intervenção do coordenador de célula, nem do professor para 

envolver esses alunos na tarefa cooperativa, o que lhes afeta a aprendizagem, dado 

que “a interação, a conversa, o trabalho conjunto favorece aos alunos oportunidades 

de participar e agir como membros de uma comunidade de aprendizagem.” 

(COHEM; LOTAN, 2017, p. 11). 

No fechamento da aula, etapa importante da técnica ETMFA, o professor 

faz um resumo da aula na lousa, usando como recurso didático um organograma, 

que vai elaborando, ao mesmo tempo em que dialoga com os alunos, enquanto 

estes se envolvem ativamente, anotando e tirando dúvidas, sendo assim “o 

professor se torna um participante ativo do processo de construção do 

conhecimento, cujo centro não é a matéria, mas o aluno e a aluna que atuam sobre 

o conteúdo que devem aprender.” (COLL et al., 2006, p. 87). 

Quanto ao contrato de cooperação, não é elaborado nas aulas do 

professor, nem pela célula em cada aula (ou, pelo menos, reafirmado pela célula em 

cada aula), como é orientado pela proposta cooperativa do PRECE. O contrato de 

cooperação é realizado a cada 15 dias, nas aulas do Professor Diretor de Turma, 

quando as células são trocadas. Nessas ocasiões, após a composição das novas 

células, os alunos reelaboram o contrato de cooperação, que passa a valer para 

todas as disciplinas daquela turma.  

Inicialmente a pesquisadora estranhou este procedimento, divergente do 

modelo padrão estipulado pelo PRECE, porém, ao conversar com o professor, este 

explicou não haver necessidade do contrato aula a aula, pois os alunos internalizam 
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o contrato e passam a cobrá-lo diariamente, fazendo algum ajuste quando sentem 

necessidade. 

Um ponto de atenção é o funcionamento das funções do coordenador, do 

guardião do tempo e do relator dentro das células cooperativas, cuja função é 

desenvolver a interdependência positiva de papéis entre os alunos, no qual “cada 

membro tem um papel complementar e interconectado com os outros, o que 

especifica as responsabilidades que o grupo precisa para realizar uma tarefa 

conjunta.” (JOHNSON; JOHNSON, 1999, p. 11, tradução nossa). 

Averígua-se que, apesar de esses papéis serem delimitados para cada 

membro das células cooperativas, são praticados de forma inconstante pelos alunos, 

isso acontece porque “em geral os alunos não se sentem confortáveis ou capazes 

de se comportar de acordo com as novas e diferentes maneiras específicas de sua 

posição”, por isso, precisam ser mais explorados e acompanhados pelo professor,  

dado que “a utilização de papéis exige muito mais desenvolvimento e aprendizagem 

do que a maioria dos professores pode imaginar.” (COHEN; LOTAN, 2017, p. 116). 

Com relação ao controle do tempo, por exemplo, que deve ser realizado 

pelo guardião do tempo, o professor anota os tempos de cada etapa da atividade na 

lousa, para que o guardião do tempo possa fazer o controle ao longo da aula. No 

entanto, o professor não acompanha a atuação dos guardiões do tempo, para que 

assumam de fato o seu papel, por isso os alunos agem de forma muito espontânea 

nas células, sem obedecer aos horários estabelecidos.  

No final das contas, por vezes o professor controla tempo, em outras, 

etapas importantes para promover os elementos da aprendizagem cooperativa ficam 

desproporcionais, pois em determinado momento da aula têm alunos fazendo a 

tarefa individual, outros compartilhando suas tarefas com os colegas vizinhos e 

outros resolvendo a meta coletiva. Não há uma sincronia na realização das tarefas 

nas células, quando deveriam ser sequenciadas e concatenadas. 

No que respeita ao processamento de grupo, que diz respeito à avaliação 

que o próprio grupo deve fazer acerca da sua eficácia na realização das atividades 

na célula, assim como no cumprimento das metas da aula, a orientação do professor 

é que os alunos o realizem à medida em que forem concluindo a meta coletiva, por 

isso, há tempo suficiente para algumas células fazerem o processamento, outras 

não.  
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Essa é mais uma importante estratégia para que a aprendizagem 

cooperativa se fortaleça e, também, para a construção de competências individuais 

e sociais, posto que “a crítica e a avaliação dos outros nunca são facilmente 

recebidas, mas são essenciais para um bom produto final.” (COHEN; LOTAN, 2017, 

p. 120). 

Apesar desses pontos a serem nutridos, os alunos respondem 

promissoramente à metodologia, mantendo um ritmo significativo de cooperação em 

sala de aula e dentro das células, demonstrando que a interação é importante 

ferramenta para a aprendizagem e para a compleição da autonomia intelectual. 

No que tange à avaliação da aprendizagem escolar, apresenta caráter 

formativo, pois é realizada a cada momento em sala de aula pelo professor, com a 

participação atuante dos alunos, no decorrer das atividades e ao final da aula, por 

meio da avaliação individual. As intervenções regulatórias também foram realizadas, 

como já explicadas na seção 6.3.2, que trata sobre a análise e discussão da 

avaliação formativa. 

 

6.4.3 Análise da observação na sala de aula do Prof. C 

O Prof. C leciona a disciplina de Biologia, com aulas de 90 minutos em 

cada turma, tendo sido observadas nos dias 26 de junho de 2018, na turma de Rede 

de Computadores II e nos dias 12 e 26 de setembro de 2018, na turma de 

Segurança do Trabalho II. 

As aulas do professor são estruturadas por meio do Plano de Aula 

adaptado à aprendizagem cooperativa, disponibilizado pelo PRECE, que segue o 

passo a passo da técnica ETMFA, com todas as atividades e orientações da aula 

acopladas. 

Nessas condições, as aulas se iniciam com a exposição dos conteúdos 

planejados, conforme a necessidade de cada aula, de forma dialogada e com 

demonstrações práticas e experienciais, muito bem recebidas pelos alunos, que 

participam com empolgação, por certo, “diferentes recursos e materiais práticos 

atraem mais os alunos e os estimula a participar, abrindo desse modo vias 

adicionais para obter acesso à tarefa de aprendizagem.” (COHEN; LOTAN, 2017, p. 

83). 
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Pelo fato de os alunos demonstrarem grande interesse, essa etapa inicial 

das aulas do professor ultrapassa o tempo previsto, levando em até 45 minutos para 

tal fim, em consequência, induz à redução do tempo pedagógico a ser utilizado nas 

atividades cooperativas. 

 No que toca à tarefa individual, o professor C entrega frações de um 

texto para cada membro das células, juntamente com questões a serem respondidas 

individualmente. Ocorre que os alunos iniciam a atividade de forma inversa, isto é, 

em vez de lerem o texto, para então responderem às questões, os alunos vão direto 

consultar as questões, para tentar localizar as respostas no texto, rompendo com a 

lógica da técnica, que visa à construção de aprendizagens significativas. Deduz-se 

que essas atitudes dos alunos tendem a acontecer devido à fase iniciante da 

proposta da aprendizagem cooperativa, como se explica 

 
Não se pode pretender que os alunos interajam fortemente com o conteúdo, 
que o relacionem com conhecimentos anteriores, que extraiam conclusões, 
que compreendam, e que tudo isso seja feito imediatamente. Nesse caso, o 
sensato é dar conta das exigências, mesmo se não se sabe muito bem o 
que se está fazendo. (COLL et al., 2006, p. 36). 
 

Para o compartilhamento é utilizada outra atividade individual, quando 

deveria ser a mesma atividade, o que toma um tempo maior de aula, desnecessário 

à técnica ETMFA. Algumas células fazem o compartilhamento, outras não.  Não há 

tempo definido para a leitura dos textos individualmente, por isso, enquanto alguns 

alunos leem, outros explicam, tudo acontece simultaneamente, demonstrando que 

os alunos ainda não internalizaram a sequência da aula na técnica ETMFA e, 

sobretudo, a sua importância para a aprendizagem cooperativa. 

O Prof. C, por sua vez, durante o compartilhamento entre os alunos, 

acompanha o desenrolar das atividades nas células e esclarece dúvidas individuais, 

além de recorrer, em certos momentos, à explicação coletiva para esclarecer 

aspectos que apresentam maiores dificuldades para os alunos, assim como para 

introduzir novos elementos sobre o assunto. Entretanto, os professores devem 

deixar os alunos mais livres, pois  

 
se você estiver disponível para resolver todos os problemas, os alunos não 
confiarão em si mesmos ou no grupo. Em função de experiências anteriores 
com supervisão, sempre que os alunos virem você rondando por perto, eles 
deixarão de falar uns com os outros e olharão para você em busca de 
orientação. (COHEN; LOTAN, 2017, p. 124, 125). 
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Por outro lado, alguns alunos que terminam suas tarefas 

antecipadamente saem de suas células para interagir e ajudar outras células, o que 

indica a constituição do protagonismo estudantil e do espírito solidário para além dos 

muros da célula, evidenciando o interesse dos alunos em “dar suporte aos colegas 

que não estão conseguindo avançar na aprendizagem.” (PRECE, 2018). 

Em se tratando de meta coletiva, o Prof. C utiliza o livro didático para a 

fundamentação, porém a atividade coletiva é entregue separadamente. Não é 

estabelecido tempo para os alunos realizarem a atividade, que ao ser concluída é 

entregue ao Prof. C por cada célula, para posterior correção.  

O Prof. C, durante o tempo destinado à meta coletiva, aproveita para dar 

exemplos e inserir curiosidades sobre o assunto tratado, o que dá dinamicidade a 

aula, mas, absorve para si o tempo que deveria ser reservado aos alunos, para o 

despertar do conhecimento, por intermédio da interação promotora.  

Esses equívocos foram identificados pela equipe do PRECE (2018, p. 

26), em etapas iniciais de outras experiências de implementação da aprendizagem 

cooperativa, esclarecendo que são “inerentes à transição de uma abordagem 

expositiva para uma abordagem mais participativa [...]”, porém precisam ser 

corrigidos. 

O processamento de grupo é feito coletivamente pelo Prof. C, em 

plenária, que iniciou o feedback perguntando sobre o que os alunos acharam da 

aula, incitando a reflexão dos alunos sobre a aula como um todo; em seguida, 

aprofundou o feedback acerca das posturas, comportamentos, facilidades e 

dificuldades na aula. O processamento coletivo, desse modo, é uma importante 

ferramenta para o crescimento individual e grupal, uma vez que 

 
Ao fornecer feedback aos grupos a respeito de seu funcionamento, você 
pode mostrar que pretende que eles assumam responsabilidade pelo que 
ocorre enquanto trabalham. Simultaneamente, você pode corroborar suas 
realizações, recomendar a utilização de estratégias mais efetivas utilizadas 
em outros grupos ou destacar as dificuldades que exigirão alguma atenção. 
(COHEN; LOTAN, 2017, p. 129). 
 

Em relação ao enceramento da aula, com as considerações finais sobre 

o assunto abordado ou resoluções de exercícios, nem sempre esse momento é 

realizado pelo Prof. C, atribui-se ao fato de que ele mantém um diálogo com os 

alunos ao longo da aula, considerando desnecessário essa última etapa da aula; em 

outros casos, não resta tempo para a sua realização. 
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Os alunos respondem positivamente à lógica da aprendizagem 

cooperativa, porém, verifica-se, na aplicação da técnica ETMFA, a utilização 

inconstante de algumas estratégias didáticas que intencionam dar voz aos 

elementos da aprendizagem cooperativa, como o contrato de cooperação, o 

desempenho das funções de cada membro da célula e o processamento de grupo 

dentro das células, embora este tenha sido realizado em plenária pelo Prof. C. São 

estratégias que objetivam dar uma maior organicidade às células cooperativas, “pois 

essas ferramentas irão proporcionar aos estudantes que estes consigam 

gradativamente estabelecer estratégias que melhorem o rendimento de suas 

equipes.” (PRECE, 2018). 

Diante disso, verifica-se um maior esforço do Prof. C para implementar a 

proposta da aprendizagem cooperativa, pois ele absorve a responsabilidade em 

cuidar de todos os aspectos envolvidos em um tipo de aprendizagem dinâmico, 

dialogado, ativo, sem o suporte de regras a serem cuidadas pelos próprios alunos, 

sem o apoio desses mesmos alunos na gestão da sala de aula e sem a realização 

sistemática do processamento de grupo, ferramentas criadas para a construção de 

valores e atitudes éticas, cooperativas e solidárias, porém, “os professores devem 

ser capazes de perceber as causas da falta de eficiência em um grupo e eliminá-las. 

Fatores perturbadores podem ser eliminados seguindo os princípios fundamentais 

da cooperação.” (JOHNSON; JOHNSON, 1999, p. 115, tradução nossa). 

Por outro ângulo, a metodologia da aprendizagem cooperativa, 

especialmente no que toca a organização dos alunos em células, propicia vigorosa 

interação social, na qual a maior parte os alunos se envolve plenamente nas 

atividades. Nesse caminho, ocorre o compartilhamento de saberes teóricos, em 

consonância com as experiências práticas da aula em curso, mediante as quais 

novos construtos são realizados, tendo em conta que 

 
Para a concepção construtivista, aprendemos quando somos capazes de 
elaborar uma representação pessoal sobre o objeto da realidade ou 
conteúdo que pretendemos aprender. Essa elaboração implica aproximar-se 
de tal objeto ou conteúdo com a finalidade de apreendê-lo; não se trata de 
uma aproximação vazia, a partir do nada, mas a partir das experiências, 
interesses e conhecimentos prévios que, presumivelmente, possam dar 
conta da novidade. (COLL et al., 2006, p. 19, 20). 
 

No que se refere à avaliação da aprendizagem escolar, o Prof. C realiza 

diversas atividades avaliativas em cada aula, as quais alguma vezes as corrige de 

imediato, em outras, são recolhidas para avaliação posterior. A sistematicidade 
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avaliativa tem um impacto positivo, pois não se acumulam conteúdos a serem 

avaliados, contudo, mantém-se a lógica tradicional na qual o Prof. C é a único a 

avaliar os alunos, quando poderia aproveitar os grupos cooperativos para ampliar os 

métodos avaliativos e seus efeitos. 

Em suma, os procedimentos pedagógicos utilizados pelo professor na 

metodologia da aprendizagem cooperativa, referentes à organização dos alunos em 

célula, à definição de três alunos em cada célula, à divisão de tarefas, ao 

compartilhamento das tarefas individuais e realização da meta coletiva e à avaliação 

individual são importantes ferramentas para estimular a interação e a autonomia 

pedagógica do aluno. 

Porém outras três importantes estratégias precisam de reforço 

pedagógico para serem exploradas adequadamente: o contrato de cooperação; a 

definição de funções, dentro das células, concernente a interdependência de papéis; 

e o processamento de grupo. 

 

6.4.4 Análise da observação na sala de aula do Prof. D 

 
O professor D leciona matemática, com tempo de 90 minutos, cujas aulas 

foram observadas nos dias 11, 12, 18 e 26 de setembro e 23 de outubro de 2018, na 

turma de Guia de Turismo II, desenvolvendo o plano de aula em aprendizagem 

cooperativa com suporte no livro didático, utilizando-o adequadamente para 

organizar as atividades da ETMFA, com a diferença de que o ciclo da ETMFA, que 

normalmente dura uma aula, o professor fracionou em três aulas de 90 minutos. 

Dessa forma, o Plano de aula do Prof. D se apresenta bem estruturado, 

com detalhamento de cada etapa da aula, no que respeita à definição do conteúdo a 

ser abordado, com objetivos acadêmicos e extra acadêmicos, seguidos de cada 

etapa da aula cooperativa, cujas instruções acerca de procedimentos e 

demarcações de tempo se encontram definidas com riqueza de detalhes. 

 As células cooperativas se encontravam formadas quando o professor 

entrou na sala, porém agrupadas com dois, três e quatro alunos, quando deveriam 

estar organizadas com apenas três alunos, conforme a estrutura da técnica ETMFA 

prevista no Plano de Aula. 

 O professor não demonstrou perceber a alteração, pois não interveio 

para redistribuir as células. No entanto, antes de os alunos iniciarem as atividades, o 
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professor deve “decidir sobre o tamanho dos grupos, como dividi-los e a disposição 

física da sala. Se não planejar com antecedência, logo você se verá tentando estar 

em seis lugares ao mesmo tempo, corrigindo vários problemas.” (COHEN; LOTAN, 

2017, p. 66). 

O Prof. D inicia a aula orientando os alunos a fazerem uma leitura 

individual e silenciosa do assunto da aula, no livro didático, enquanto escreve um 

resumo do assunto na lousa. Ao terminar o resumo, inicia explicações, com 

demonstrações práticas, fazendo perguntas aos alunos, que demonstram estar 

atentos e afiados, respondendo e fazendo novas perguntas, as quais o professor 

responde prontamente. 

O contrato de cooperação não é construído pelos alunos dentro da célula, 

porém ao questionar o professor, este explica que o contrato é feito na 

(re)constituição das células, que acontece com uma periodicidade aproximada de 

quinze dias a um mês, pelo Professor Diretor de Turma, ocasião em que o 

coordenador permanece na célula e os outros dois alunos passam a compor outras 

células, como já explicado anteriormente. 

Em seguida, o professor passa as tarefas individuais, elaboradas 

corretamente para serem realizadas por células com três componentes, porém, 

ajustadas pelo professor para células com dois ou quatro alunos. Dessa forma, nas 

células com apenas dois alunos, um deles assume a questão que seria do terceiro 

aluno ou cada aluno faz as três questões; e nas células com quatro alunos, dois 

alunos dividem a mesma questão. Essa mutação do número de alunos nas células 

compromete a estratégia pedagógica planejada para a aula, no que toca a 

interdependência de tarefas, e, consequentemente, diminue a interdependência 

positiva.  

Em algumas células os alunos leem e compartilham simultaneamente, ou 

seja, a atividade é realizada coletivamente; em outras células, enquanto um ou dois 

alunos leem individualmente, os outros dois compartilham em ações paralelas e 

concomitantes. Durante todo o tempo o professor circula entre os alunos 

esclarecendo dúvidas, porém sem intervir no desenvolvimento indevido das etapas 

do dispositivo didático, quando a chave para o sucesso de uma proposta cooperativa 

“[...] se baseia na clareza – a compreensão detalhada por parte dos alunos sobre 

como devem se comportar, o que devem fazer e com que devem buscar ajuda para 

os problemas que aparecem.” (COHEN; LOTAN, 2017, p. 123). 
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Para o fechamento da aula, o professor faz a correção da atividade na 

lousa, solicitando que alguns alunos, por adesão, resolvam algumas questões, 

demostrando para a sala as estratégias que usaram para a solução dos problemas. 

Os alunos resolvem, explicam, interagem com a sala toda e o professor 

complementa as explicações, esclarecendo os raciocínios que ficaram difusos.  Esse 

momento de encerramento da aula demonstrou haver uma grande integração da 

turma com o professor e dos alunos entre si, por isso, o fechamento da aula 

constituiu etapa essencial para o trabalho realizado em grupo (COHEN; LOTAN, 

2017). 

Ao conversar com o professor sobre as estratégias didáticas da 

aprendizagem cooperativa usadas de forma inadequadas, ele esclareceu que não 

tem domínio dos princípios cooperativos, pois não participou de nenhuma formação 

com a equipe do PRECE, assim como não houve momentos formativos com a 

coordenação pedagógica da escola, por isso não conhece as estratégias prescritas 

para que os elementos da aprendizagem cooperativa sejam potencializados.  

Sobre a necessidade de momentos formativos na escola para subsidiar o 

fazer pedagógico dos professores, Leão e Ciasca (2016) defendem que 

 
Entende-se que abrir espaço na escola, no tempo destinado ao 
planejamento, para momentos de estudos, com temáticas relacionadas às 
necessidades e dilemas educativos dos professores, em articulação com o 
próprio planejamento de projetos, ações, estratégias, metodologias e 
processos avaliativos, permite aos docentes relacionarem teoria e prática, 
isto é, a teoria estará sempre mediada pela prática, e vice-versa. (p. 120). 
 

Apesar do exposto, os alunos respondem favoravelmente à lógica da 

aprendizagem cooperativa, porquanto se auxiliam de forma intuitiva, constatando-se 

forte espírito cooperativo e solidário dentro e entre as células, apesar de algumas 

estratégias metodológicas para impulsionar os elementos ficarem difusas.  

A aprendizagem cooperativa, por conseguinte, contribui para a construção 

da aprendizagem pelo aluno, mediante sua interação social, já que os alunos se 

ajudam e são ajudados pelo professor, que passa nas células tirando dúvidas. Isso 

permite que alunos com mais dificuldades aprendam, nestes casos, o professor 

pode “intervir para aprofundar ou estender o pensamento sobre o tópico específico. 

Perguntar e fazer conexões são maneiras excelentes de alcançar esse objetivo [...].” 

(COHEN; LOTAN, 2017, p. 127). 



192 

 

Com relação ao processo avaliativo na aula do professor D, assume o 

caráter formativo, haja vista que ao longo das aulas são realizadas diversas 

atividades avaliativas, como tarefas individuais, metas coletivas a serem resolvidas 

pelo grupo e avaliações individuais, que são corrigidas de imediato pelo professor, 

além de serem retificados raciocínios enviesados e esclarecidas dúvidas, com 

intensa participação dos alunos, isso significa que o professor cumpre a finalidade 

da avaliação que  

 
não é a de descrever, justificar, explicar o que o aluno alcançou em temos 
de aprendizagem, mas a de desafiá-los todo o tempo a ir adiante, a 
avançar, confiando em suas possibilidades e oferecendo-lhes, sobretudo, o 
apoio pedagógico adequado a cada um. (HOFFMAN, 2010, p. 103). 
 

Por fim, verifica-se a presença constante e intensa de interação entre os 

alunos, assim como a autonomia pedagógica, uma vez que os alunos se ajudam 

mutuamente, dentro e fora das células cooperativas, apesar dos desvios observados 

na aplicação de algumas estratégias e instrumentos relacionados à técnica ETMFA. 

 

6.4.5 Análise da observação na sala de aula do Prof. E 

 

O professor E ministra as disciplinas de Gestão Organizacional e 

Finanças, cujas aulas duram 90 minutos. Foram observadas aulas nos dias 11 e 26 

de setembro e 23 de outubro de 2018, na turma de Administração II. 

As aulas do professor E não seguem a metodologia do PRECE de forma 

sistemática, no que respeita a técnica ETMFA, nem utiliza o instrumental de Plano 

de Aula, disponibilizado pelo programa, mas se enquadra como aprendizagem 

cooperativa, visto que os alunos são agrupados em células e são utilizadas outras 

técnicas cooperativas. Suas aulas são dinâmicas e extremamente interativas. 

Sobre o fato de não realizar o planejamento utilizando a técnica ETMFA, o 

professor justificou que as disciplinas do eixo profissional que leciona têm um 

currículo muito extenso e não há tempo suficiente para realizar o planejamento 

pedagógico usando a técnica ETMFA, pois a considera muito complexa. Analisando 

por esse prisma, em uma pedagogia diferenciada, como é o caso da aprendizagem 

cooperativa, os exemplos de dispositivos didáticos nem sempre podem ser 

reproduzidos, haja vista que 
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as competências requeridas dos professores ultrapassam, pois, o mero uso 
inteligente de um instrumento. Pode-se lamentar isso, porque exige deles 
um investimento considerável. Ou pode-se ficar satisfeito, pois é aí que se 
justifica e se define a profissionalização de seu ofício. (PERRENOUD, 1999, 
p. 65). 
 

Nas duas primeiras aulas observadas pela pesquisadora, portanto, a 

metodologia de trabalho docente foi organizada através de Seminários, nos quais as 

células cooperativas conduziram cada aula, sob a supervisão do professor. Os 

alunos, no entanto, utilizaram a técnica ETMFA para estruturar as atividades do 

Seminário, cujo assunto versava sobre a apresentação de modelos de negócio para 

criar uma empresa. 

Os alunos, destarte, ao assumirem a gestão da sala de aula para a 

apresentação dos seminários, demonstraram dominar os temas tratados, 

envolvendo ativamente os demais alunos das células na dinâmica da aula, isso 

acontece porque  

 
a atividade desenvolvida pelo aluno na construção dos conhecimentos não 
pode ser realizada de forma solitária, justamente pela natureza dos saberes 
culturais. O aluno precisa do auxílio de outros, que o ajudam no processo 
de representação ou atribuição de significados. (COLL et al., 2006, p. 92). 
 

Quanto à terceira aula observada pela pesquisadora, foi realizada na 

disciplina de finanças, na área de empreendedorismo, ocorrida no laboratório de 

informática, onde os alunos ficaram organizados individualmente, em dupla, em trios 

ou em grupos maiores, utilizando o computador como suporte pedagógico. 

Inicialmente o professor expôs uma simulação de empréstimo e, na sequência, os 

alunos foram realizar os cálculos em planilha de excel, na qual deveriam simular os 

custos de um empréstimo para abrir uma empresa. 

Interessante atividade, tendo em vista que alguns alunos não dominavam 

o excel, enquanto outros não dominavam os cálculos necessários à atividade, então 

houve uma profunda interação promotora, na qual os alunos acudiram uns aos 

outros, permutando de lugar no laboratório de forma quase que frenética, 

objetivando concluir a tarefa com êxito e dentro do tempo estipulado. 

Verifica-se, por essas ações, que os alunos respondem afirmativamente à 

lógica da aprendizagem cooperativa, manifestando entusiasmo nas atividades 

relacionadas à metodologia do professor, que extrapola a técnica ETMFA, 

demonstrando a mudança de paradigma, na qual o educando deixa de ser uma 

“embarcação passiva que é preenchida com o conhecimento do professor”, para ser 
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um “construtor ativo, descobridor, transformador do próprio conhecimento.” 

(JOHNSON; JOHNSON, 2014, p. 240). 

Observou-se no decorrer dos seminários, por seu turno, o 

desenvolvimento dos elementos da aprendizagem cooperativa: interdependência 

positiva, responsabilidade individual, interação promotora e habilidades sociais. Não 

houve tempo para a realização do processamento de grupo. Verificou-se, sendo 

assim, uma intensa dinamicidade e interatividade nas aulas, além de evidente 

protagonismo estudantil, isso acontece porque 

 
Quando é delegada a autoridade para que os grupos gerenciem a si 
mesmos, os alunos passam a fazer muitas coisas que você costuma fazer: 
organizar os materiais, responder às perguntas uns dos outros, manter uns 
aos outros envolvidos na tarefa, ajudarem-se mutuamente a iniciar o 
trabalho e na limpeza do material.  (COHEN; LOTAN, 2017, p. 125). 

 

Sobre a maneira em que o professor E conduz a avaliação da 

aprendizagem, a pesquisadora não presenciou avaliações formais, no entanto, as 

atividades realizadas nos seminários apresentados pelos alunos e as suas práticas 

de laboratório assumem o caráter avaliativo formativo, pois foram desenvolvidas sob 

a supervisão atenta do professor. Nessa mesma ótica, Perrenoud considera que 

 
Quando a avaliação é contínua, feita ao longo de todo do ano pelos 
professores, ela se dilui no fluxo do trabalho cotidiano em aula. Ela não 
escapa, portanto, ao cálculo intuitivo dos custos e benefícios que está no 
princípio de qualquer investimento dos alunos na escola. (1999, p. 43). 

 

Conclui-se, afinal, que embora o Prof. E não adote a proposta 

metodologia cooperativa do PRECE, no que respeita à utilização da técnica ETMFA, 

suas aulas transpiram cooperação de forma profunda e vivaz, enquadrando-se, 

portanto, na aprendizagem cooperativa nos padrões estabelecidos por Johnson e 

Johnson e outros estudiosos na temática. 

 

6.4.6 Observação participante: uma síntese 

 

A observação participante se constituiu como uma das técnicas 

imprescindíveis para a pesquisa, pois buscou apreender informações relacionadas 

aos sujeitos analisados em sua ação pedagógica, isto é, na realidade do contexto da 

sala de aula, de forma a estabelecer um entrelaçamento com as demais técnicas da 



195 

 

pesquisa e, assim, possibilitar o atendimento aos objetivos investigativos e à 

validação dos pressupostos elencados sobre a proposta de implementação da 

aprendizagem cooperativa. 

O primeiro pressuposto analisado diz respeito à vinculação entre os 

enfoques teóricos dos documentos de gestão da escola e da aprendizagem 

cooperativa, com a prática pedagógica de sala de aula, no qual se constatou o 

compromisso dos docentes acompanhados em implementar a aprendizagem 

cooperativa, conforme, especialmente, três de seus elementos basilares: a 

interdependência positiva, a responsabilidade individual e a interação promotora. 

Quanto ao uso das estratégias e técnicas da aprendizagem cooperativa 

do PRECE, observou-se, inicialmente, que, com exceção de um professor, os 

demais elaboram o Plano de Aula de acordo com a proposta, elencando cada passo 

da técnica ETMFA, além de prever as estratégias complementares como contrato de 

cooperação, desempenho de papéis e processamento de grupo. 

Entretanto, a transposição didática do plano de aula para a prática 

pedagógica apresenta alguns problemas, por diversas razões, uma dela diz respeito 

à organização das células cooperativas, que não seguem a formatação de três 

alunos por célula, para a qual foi estruturado o plano de aula, funcionando com 

menos ou mais de três alunos, quebrando o objetivo didático de gerar 

interdependência de tarefa entre os alunos. 

Além disso, nem todas as células cooperativas têm seus membros 

atuantes nos papéis definidos pelo programa - coordenador, guardião do tempo e 

relator - de forma a assegurar a autogestão da própria célula e o seu bom 

funcionamento.  Essa é uma importante ferramenta cooperativa sob a ótica de 

Cohen e Lotan, haja vista que 

 
A utilização de papéis minimiza problemas de não participação ou de 
domínio por um único membro. Os papéis, como as regras de cooperação, 
contribuem para o funcionamento tranquilo dos grupos, permitindo, desse 
modo que os professores observem, forneçam feedback e estimulem os 
alunos a pensar colocando questões desafiadoras. (2017, p. 107). 
 

Um outro aspecto relevante para a atuação dos alunos dentro das células 

cooperativas é realização ou repactuação no início de cada aula do contrato de 

cooperação, como o fito de que suas regras sejam observadas ao longo da aula, 

potencializando os esforços cooperativos. Esse contrato por realizado 

quinzenalmente durante a mudança de alunos nas células cooperativas, não é 
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reafirmado de forma sistemática por cada célula, em cada aula, perdendo a sua 

força no dia a dia escolar.   

A estratégia do processamento de grupo, por seu lado, também é 

subutilizada, uma vez que deve ser realizada ao final da aula e, não raro, acaba não 

restando tempo suficiente para sua execução, comprometendo essa poderosa 

estratégia, porquanto “um erro muito comum é não dar aos alunos tempo suficiente 

para processar a qualidade de sua cooperação. Os alunos não aprendem com 

experiências que não refletem.” (JOHNSON; JOHNSON, 2006, p. 131, tradução 

nossa). 

Além do mais, quando o processamento ocorre, é efetuado de forma 

superficial ou acelerada, sem uma condução elaborada para realmente contribuir 

com a melhoria do desempenho individual e grupal. Nesse sentido, o professor tem 

importante papel para a qualidade do processamento de grupo, como: 

 
• verificar se cada aluno e cada grupo recebe (e dá) feedback sobre a 
eficácia da execução de tarefas e do trabalho em equipe; 
• verificar se os alunos e os grupos analisam e refletem sobre o feedback 
que recebem; 
• ajudar os alunos e grupos a fixar objetivos para melhorar seu trabalho; 
• Incentivar os alunos a festejarem o bom desempenho de seus grupos. 
(JOHNSON; JOHNSON, 2006, p. 132, tradução nossa). 
 

Essas estratégias têm uma dupla função dentro da proposta da 

aprendizagem cooperativa: a primeira é contribuir para bom desempenho das 

células cooperativas e, sobretudo, para a aprendizagem; e a segunda empoderar os 

alunos, potencializando o protagonismo estudantil, a parceria professor-aluno e a 

construção de habilidades sociais. Então, os desvios na execução delas podem 

diminuir os efeitos da aprendizagem cooperativa, sendo necessário preparar os 

alunos para o exercício dos princípios e estratégias cooperativas, porque “o 

treinamento cooperativo permite que você obtenha os benefícios da educação em 

grupo – benefícios em termos de aprendizagem ativa e da melhoria dos resultados 

alcançados.” (COHEN; LOTAN, 2017, p. 54). 

Quanto ao segundo pressuposto, no qual a proposta da aprendizagem 

cooperativa precisa encontrar acolhimento conceitual e empírico nos sujeitos 

envolvidos para se desenvolver adequadamente, os professores se colocam em 

confluência com os enfoques construtivistas e, em consequência, com os princípios 

cooperativos, defendendo uma educação interacionista, na qual o aluno seja 

protagonista na construção da aprendizagem. 
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Entretanto, no confronto com a realidade escolar, não raro, manifestam 

posturas tradicionais incoerentes com o discurso defendido, mas congruente com 

suas trajetórias educativas convencionais, haja vista que embora os preceitos 

construtivistas sejam plenamente alicerçados em pesquisas, é difícil “discernir com 

clareza o papel que desempenham na gestão do processo de 

ensino/aprendizagem.” (COLL et al., 2006, p. 10). 

Ao conversar sobre as falhas nos princípios e  estratégias cooperativas, 

os professores justificaram que, apesar de todo o empenho e compromisso, muitas 

vezes, a ação pedagógica se torna limitada frente às complexas situações que 

surgem no cotidiano de sala de aula; como também, devido à inexperiência e à 

incipiente formação que possuem na proposta teórico-metodológica da 

aprendizagem cooperativa.  

Por esses motivos, reputa-se como a solução possível a união de todos em 

torno do enfrentamento das complexidades que envolvem o fazer pedagógico 

inovador da aprendizagem cooperativa, em razão de que “cada problema, cada 

conflito e cada crise são oportunidades para aprender a funcionar de forma 

conjunta.” (PERRENOUD, 2001, p. 49, grifo do autor). 

É importante frisar, por conseguinte, que houve acompanhamento da 

coordenação pedagógica aos docentes, o que contribuiu para apoiar e fortalecer os 

professores, amparando-os nos desafios da prática, assim “o trabalho em equipe 

pedagógica transforma-se em uma necessidade, em um modo de funcionamento 

sem o qual a mudança não é possível.” (PERRENOUD, 2001, p. 125, grifo do autor). 

Apesar disso, seria fundamental proporcionar momentos de estudos e 

reflexões, unindo a teoria que fundamenta a aprendizagem cooperativa e sua efetiva 

prática em sala de aula, a serem inseridos na carga horária destinada aos 

planejamentos pedagógicos dos professores, porque 

 

Participar de um grupo de análise das práticas constitui uma forma de 
treinamento, a qual permite interiorizar posturas, procedimentos, 
questionamentos, que se poderão transferir no dia em que nos 
encontrarmos sós em nossa classe, ou melhor, ativos em uma equipe ou 
um grupo de trocas. (PERRENOUD, 1999, p. 160, grifo do autor). 
 

Sob essa ótica, os encontros pedagógicos específicos para estudar 

temáticas educacionais relacionadas à aprendizagem cooperativa foram 

insuficientes para subsidiar o fazer pedagógico, levando os professores a improvisar 
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soluções ante às dificuldades vivenciadas em sala de aula, o que, muitas vezes, 

induziu ao afastamento dos princípios cooperativos. 

Quanto a avaliação da aprendizagem escolar, a pesquisadora constatou 

que embora os instrumentos avaliativos muitas vezes sejam os mesmos usados na 

pedagogia tradicional, há mudança na postura dos professores quanto à sua função 

classificatória e punitiva, caminhando para uma avaliação mais contínua, sistemática 

e formativa, pois “o valor da avaliação não está no instrumento em si, mas no uso 

que se faz dele.” (DEPRESBITERIS; ROSSI, 2009, p. 38, 39). 

Além disso, averiguou-se a busca dos docentes pela diversificação dos 

instrumentos avaliativos, conforme às necessidades metodológicas da situação de 

aprendizagem e às finalidades a que se destinam, com o entendimento de que os 

recursos metodológicos avaliativos são usados para a 

 
1) coleta de dados relevantes sobre a realidade do objeto investigado da 
avaliação mediante algum meio consistente de observação; 
2) qualificação do objeto de avaliação por meio da comparação de sua 
descrição com um critério; 
3) e, no caso da avaliação de acompanhamento, intervenção, se 
necessária. (LUCKESI, 2011, p. 300). 
 

Nessa acepção, os professores articulam as três funções da avaliação da 

aprendizagem escolar, diagnóstica, formativa e somativa, atendendo às 

necessidades educativas dos alunos e às exigências do sistema educacional, no 

sentido de lançar notas ao concluir cada bimestre e ao no final do ano letivo. 

Essas considerações levam ao terceiro pressuposto da pesquisa, no qual 

se julga que a aprendizagem cooperativa contribui com a melhoria do desempenho 

acadêmico dos alunos, sobre isso, a princípio é imperioso destacar que os alunos, 

ao participarem da aprendizagem cooperativa, assinalam um novo comportamento 

frente à aprendizagem, no qual atuam com muito mais entusiasmo, pela 

possibilidade de interagir com os colegas, por poder expressar suas opiniões com 

liberdade e resolver os problemas cognitivos com o apoio dos colegas. 

Isso acontece porque a organização pedagógica em sala de aula mudou 

em relação ao que os alunos vivenciaram no ensino fundamental, quando ficavam 

enfileirados uns atrás dos outros, passando a estudar em grupos, nos quais todo o 

processo pedagógico é elaborado com base na interação social e, sobretudo, em 

princípios cooperativos. 
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os alunos têm muito a ganhar a partir da participação na resolução criativa 
de problemas em grupo. Eles aprendem uns com os outros, são 
estimulados a raciocinar em altos níveis cognitivos e experimentam o 
orgulho intelectual autêntico por produzirem algo que é muito maior do que 
qualquer membro do grupo produziria sozinho. (COHEN; LOTAN, 2017, p. 
14). 
 

Além do mais, as relações pedagógicas entre professores e alunos se 

tomaram mais horizontalizadas, havendo um diálogo aberto e construtivo, mediante 

o qual se procura estabelecer uma parceria entre os dois sujeitos do processo 

educativo para a gestão da sala de aula e, sobretudo, para a aprendizagem. 

Essas duas ações somadas, o funcionamento didático da aula em células 

cooperativas e as relações mais democráticas entre professores e alunos, 

impulsionam os educandos a se tornarem mais protagonistas em sua atuação social 

e educacional e, consequentemente, autônomos na construção do conhecimento. 

Nessa perspectiva, quanto a participação dos alunos na aprendizagem 

cooperativa, verificou-se, em sua maioria, abertura e ânsia em colaborar com a 

proposta, haja vista que  “atribuir funções aos alunos é uma das formas mais 

eficazes de garantir que os membros do grupo trabalhem juntos de forma 

harmoniosa e produtiva” (JOHNSON; JOHNSON, 2006, p. 53), porém, constatou-se 

a carência deles em receber orientações seguras sobre como atuar nas situações 

didáticas cooperativas. 

Dessa maneira, a pesquisadora detectou fragilidade dos alunos nas 

estratégias teórico-metodológicas da aprendizagem cooperativa, tanto no que 

respeita a entender o sentido de seguir cada passo da técnica ETMFA quanto nas 

estratégias da proposta, relacionadas à formação das células cooperativas com 

somente três alunos, ao contrato de cooperação, ao desempenho de papéis nas 

células e ao processamento grupal. 

É preciso considerar que os alunos não têm o hábito de estudar 

coletivamente, portanto, não sabem trabalhar em equipe de forma construtiva, então, 

ao inseri-los em atividades cooperativas é necessário prepará-los, pois  

 
Alunos que estão preparados para a cooperação saberão comportar-se em 
situações de trabalho em grupo sem a supervisão direta do professor. É 
necessário introduzir novos comportamentos cooperativos em um programa 
de preparação intencional. (COHEN; LOTAN, 2017, p. 40). 
 

Em vista disso, assim como é necessário realizar encontros para 

formação continuada com os professores, também são fundamentais os momentos 
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formativos com os estudantes, para que possam compreender os enforques 

pedagógicos que subsidiam as estratégias cooperativas e como executá-las, a 

serem realizados ao longo do ano letivo, por meio de reuniões e/ou oficinas 

pedagógicas, posto que “é evidente que o planejamento e a implantação de tais 

tarefas exigem especialização considerável e investimento significativo de tempo e 

esforço.” (COHEN; LOTAN, 2017, p. 89). 

Face ao exposto, a pesquisadora infere que a aprendizagem cooperativa 

contribui para a constituição da aprendizagem dos alunos, tanto no que se refere às 

competências cognitivas como no que respeita às competências socioemocionais, 

apesar dos desafios apresentados, inerentes à fase inicial de implementação da 

proposta na escola. 

6.5 Análise e discussão das entrevistas semiestruturadas 

 

As entrevistas semiestruturadas aconteceram após encerrar as 

observações em sala de aula de cada docente, no período de setembro a novembro 

de 2018, na própria escola, sempre em um local reservado, com a presença da 

investigadora e de cada entrevistado individualmente. 

Os sujeitos da pesquisa foram identificados por codinomes, com base nos 

símbolos alfabéticos, de forma a manter suas identidades sob sigilo, a saber: 

a) os professores foram denominados pelas letras do alfabeto A, B, C, D e 

E, seguindo a designação da observação participante; 

b) os alunos foram identificados pela primeira letra do curso técnico que 

participam, associada ao número cardinal 1 ou 2, assim, os alunos do 

curso de turismo são denominados T1 e T2; os alunos do curso de 

administração são denominados A1 e A2; os alunos do curso de rede 

de computadores são denominados C1 e C2; e os alunos do curso de 

segurança do trabalho são denominados S1 e S2. 

Os agendamentos das entrevistas foram realizados com bastante 

antecedência e sempre com a conveniência dos sujeitos da pesquisa, que podiam 

alterar as datas, se preciso. 

Todas as entrevistas seguiram um roteiro flexível de 10 questões, tanto 

para os professores, como para os alunos, com duração de 20 a 60 minutos cada, a 
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depender do entrevistado, pois o teor das questões se relacionava com a 

especificidade dos sujeitos, de forma a atender aos objetivos da pesquisa.  

As entrevistas foram gravadas, para garantir a apreensão de todos os 

aspectos relevantes à pesquisa, pois “só mediante a gravação é que se torna 

possível captar as falas do entrevistado em suas múltiplas dimensões e proceder à 

verificação do que realmente foi dito durante a conversa.” (GIL, 2009, p. 68). 

Após as entrevistas, a própria investigadora realizou a escuta e fez a 

transcrição do material coletado, de maneira a assegurar com o máximo de 

fidedignidade a lógica argumentativa dos sujeitos, tanto nas informações expressas 

claramente, como naquelas ditas em figuras de linguagem, que necessitavam ser 

compreendidas no contexto em que estavam inseridas. 

Após esta etapa, os textos transcritos de todos os entrevistados foram 

inseridos na plataforma do WebQDA para a definição de categorias de análise e 

suas respectivas unidades de registro, atendendo ao escopo das informações 

coletadas, expressas no Quadro 15: 

 
Quadro 15 – Resumo das categorias codificadas pela análise qualitativa do WebQDA 
 
Categoria Qde Fonte Unidades de registro Qde Fonte 

1. Concepções de ensino  
e aprendizagem. 

 
7 

 
5 

1.1 Concepção tradicional 28 8 

1.2 Concepção sociocultural 35 11 

2. Concepções de avaliação  
da aprendizagem. 

8 4 2.1. Avaliação tradicional 3 3 

2.2 Avaliação formativa 17 7 

 
3. Compreensão dos elementos da 
proposta da aprendizagem 
cooperativa. 
 

 
 

34 

 
 
9 

3.1 Interdependência positiva 13 6 

3.2 Interação promotora 13 5 

3.3 Responsabilidade individual 5 3 

3.4 Habilidades sociais 5 4 

3.5 Processamento de grupo 43 11 

 
4. Utilização de técnicas/estratégias 
da proposta da aprendizagem 
cooperativa. 

 
 

12 

 
 

7 

4.1 Células cooperativas   26 11 

4.2 Definição de papeis 26 10 

4.3 Contrato de cooperação 42 10 

4.4 Técnica ETMFA 17 9 

4.5 Outras técnicas/estratégias 16 8 

 
 
 
 
5. Limites e possibilidades da 
Aprendizagem cooperativa. 
 

 
 

 
 

8 

 
 
 
 

2 

5.1 Facilidades na utilização da 
metodologia da aprendizagem 
cooperativa 

 
24 

 
11 

5.2 Dificuldades na utilização da 
metodologia da aprendizagem 
cooperativa 

 
70 

 
13 

5.3 Contribuição da proposta da 
aprendizagem cooperativa  

49 13 

5.4 Sugestões para melhorar a 
metodologia da aprendizagem 
cooperativa 

 
9 

 
6 

Total 69 13 18 438 13 

Fonte: elaboração própria. 



202 

 

 

Para melhor compreensão do quadro 14, faz-se necessário esclarecer 

que as quantidades relacionadas às categorias, em um total de 69 referências, 

dizem respeito a depoimentos mais gerais, sem especificação que se pudesse 

relacionar às unidades de registro daquela categoria, contudo a pesquisadora 

considerou relevante incluir na análise e discussão dos dados. 

Após as associações possíveis dos depoimentos, as unidades de registro 

foram agregadas e reduzidas a 18, totalizando 438 referências, somando-se os 13 

sujeitos da pesquisa, isto é, professores e alunos. 

Para que se compreenda o caminho metodológico seguido pela 

pesquisadora, no que tange às entrevistas semiestruturadas, faz-se uma síntese dos 

objetivos específicos, com suas respectivas categorias e unidades de registro, no 

quadro 16 a seguir: 

 
Quadro 16 – Relação dos objetivos específicos, categorias e unidades de registro  
 

Objetivos específicos Categorias Unidades de Registro 
 

 
Compreender as crenças e valores 
dos sujeitos que intervém na 
execução da proposta da 
aprendizagem cooperativa. 

1. Concepções de ensino 
e aprendizagem. 

▪ Concepção tradicional 
▪ Concepções construtivistas 

2. Concepção de 
Avaliação da 
aprendizagem. 

▪ Avaliação tradicional 
▪ Avaliação formativa 

 
 

Verificar se os documentos de 
gestão da escola investigada 
encontram sintonia com os 
documentos teórico-metodológicos 
da aprendizagem cooperativa, 
articulando-os com a prática 
pedagógica docente. 
 

 
3. Compreensão dos 
elementos da proposta da 
aprendizagem 
cooperativa.  
 

▪ Interdependência positiva 
▪ Interação promotora 
▪ Responsabilidade individual 
▪ Habilidades sociais 
▪ Processamento de grupo 

 
4. Utilização de 
estratégias e/ou técnicas 
da proposta da 
aprendizagem 
cooperativa. 
. 

▪ Técnica ETMFA 
▪ Contrato de convivência 
▪ Definição de papeis 
▪ Células cooperativas 
▪ Outras técnicas/estratégias 

 
 

Identificar os fatores contextuais que 
representam facilidades e 
dificuldades para a implementação e 
consolidação da aprendizagem 
cooperativa e solidária na escola. 

 
 
5. Limites e possibilidades 
da aprendizagem 
cooperativa. 
 

▪ Facilidades na utilização da 
metodologia da 
aprendizagem cooperativa 

▪ Dificuldades na utilização da 
metodologia da 
aprendizagem cooperativa 

▪ Contribuição da proposta da 
aprendizagem cooperativa 

▪ Sugestões para melhorar a 
metodologia da 
aprendizagem cooperativa 

Fonte: Elaboração própria. 
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Cada categoria será analisada e discutida em seção específica, 

entretanto, para as unidades de registro não serão criadas subseções, tendo em 

vista otimizar o texto, ao mesmo tempo em que se mantêm sua unidade conceitual e 

se zela pelo aprofundamento das interpretações dos depoentes.  

 

6.5.1 Concepções de ensino e aprendizagem  

 

A categoria que trata das concepções de ensino e aprendizagem atende 

ao objetivo específico estabelecido pela pesquisa que busca compreender as 

crenças e valores dos sujeitos, que intervém na execução da proposta da 

aprendizagem cooperativa de professores e alunos, porém, subdividindo-a em duas 

unidades de registro: concepção tradicional e concepção construtivista, haja vista 

que esses pontos de vista foram evidenciadas implícita ou explicitamente nas falas 

de alunos e professores. 

Dessa forma, procurou-se apreender as compreensões dos sujeitos 

acerca de como acontece o processo de construção da aprendizagem escolar, 

assim como a influência dessas visões na implementação da proposta da 

aprendizagem cooperativa, em suas práticas usuais na sala de aula,  

Verifica-se, por conseguinte, que a concepção tradicional de ensino e 

aprendizagem ainda é muito presente nas falas e comportamentos de alguns 

entrevistados, embora haja um esforço tanto de professores, como de alunos, para 

que a aprendizagem cooperativa dê certo na escola, como se explicita nos 

depoimentos: 

 
[...] por incrível que pareça, olhar o celular, querer ir ao banheiro [...], 
acontece quando eu estou fazendo a explanação, que eu aí exijo a atenção 
deles e eu sempre paro a minha explicação pra dizer: “olha para mim, eu tô 
falando, agora sou eu que estou falando”. Eu sempre uso essa frase: “agora 
sou eu que tô falando, depois são vocês.” (PROF. C). 

 
[...] para mim, de certa forma se perde um pouco o papel do professor 
nessa aprendizagem porque vai tá passando mais o conteúdo pra gente, 
para a gente tentar aprender e não ele tentar ficar ensinando, mas eu acho 
que todos os métodos praticados na aprendizagem cooperativa contribuem 
pro nosso o nosso conhecimento, que eu acho que é o que mais importa. 
(ALUNO C2). 

 

 Nesse cenário, quanto mais arraigada a concepção tradicional de 

educação dos professores e/ou alunos, maior é a dificuldade em adotar a proposta 
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da aprendizagem cooperativa, pois as ações educativas cotidianas refletem toda a 

experiência de vida de cada ser, nos diversos contextos sociais, logo 

 
Não há como realizar nosso movimento de autotransformação sem tomar 
por base nossas origens, bem como os acontecimentos verificados no 
decorrer de nossa existência. Somos resultantes de tudo o que herdamos e, 
ao longo da vida, integramos num todo, que constitui a forma como nos 
apresentamos hoje e poderá ser diferente amanhã, em decorrência do 
nosso próprio caminhar pela vida. (LUCKESI, 2011, p. 80).  

 

 Diante disso, constata-se uma certa rejeição à proposta da aprendizagem 

cooperativa, em sua busca por romper com a lógica estabelecida pela pedagogia 

tradicional, cujo professor é o detentor do conhecimento, que deve ser repassado 

para o aluno mediante uma relação de poder, na qual o professor é o sujeito e o 

aluno o objeto da ação educativa. (BECKER, 2018). Com essa acepção, se 

expressa o Aluno A2:  

 

Na escola tradicional era diferente, o professor, ele mesmo dava o conteúdo 
e eu mesmo aprendia sozinho, sem precisar compartilhar com ninguém, eu 
acho que o momento que eu estou compartilhando, eu deveria aprender 
muito mais, [...] eu aprendo pouco e aprendia muito mais na outra 
metodologia. 

 

Assim sendo, a experiência tradicional, construída ao longo da trajetória 

educacional de cada um, vem à tona nas situações conflitantes, nos momentos de 

insegurança, frente aos novos desafios impostos pelo cotidiano escolar, como se 

evidencia na fala dos depoentes 

 
[...] ah o professor pode dar carão em mim porque é professor, apesar de a 
gente seguir o Ensino Médio, a gente ainda está com essa cabeça de que 
só quem pode dar um conselho para gente melhorar é o professor e não 
aquele que está no mesmo nível da gente, né... porque, apesar da gente 
seguir o método cooperativo, a nossa cabeça já está de certa forma, meio 
formada né, a gente já veio para o método cooperativo com as ideias já 
feitas, a gente vê ainda o professor como um ser que pode... (ALUNO A1). 

 
[...] logo de início o professor fala logo, tipo, como se fosse uma 
ameaça...olha se eu “ver” o celular, eu vou tomar o celular, se o aluno 
estiver fazendo zoada, eu vou ter que pedir para o aluno se retirar da sala... 
porque vai atrapalhar os outros que querem aprender, sempre é assim... 
(ALUNO S1). 

 

Apreende-se, portanto, que tanto professores como alunos se encontram 

em um período de transição entre as duas abordagens pedagógicas, a tradicional, 

por fazer parte de seu percurso educacional e a construtivista, que se harmoniza 
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com a proposta da aprendizagem cooperativa, na qual os alunos aprendem em sua 

interação com os colegas, como se testemunha nos depoimentos: 

 
eu acho que no geral o professor hoje tá numa transição, tem momentos 
que é muito tradicional, tem outros momentos que aborda um currículo mais 
crítico, [...] a gente vivenciou isso enquanto aluno e isso tá enraizado na 
gente e se a gente for fraco né a gente acaba voltando essa metodologia. 
(PROF. B). 
 
eu acho que eu aprendia mais antes [...], eu sempre fui uma pessoa muito 
atenta, mas eu percebo que aquelas pessoas que não tem um desempenho 
tão bom, não tem tanta capacidade de concentração, elas realmente 
melhoraram muito, mas eu... eu acho que eu aprendi mais com o método 
anterior, porque precisava só do meu esforço... [...] mas agora tá 
melhorando, acho que tem muita questão com adaptação. (ALUNO A1). 

 

Apesar disso, destacam-se comportamentos significativos dos docentes e 

discentes quanto a importância da interação social para a construção da 

aprendizagem, por intermédio da experiência vivenciada da cooperação, como 

atestam os depoimentos 

 
[...] quando ele discute ou debate com um colega ou com vários colegas ou 
com o professor, com outras pessoas, [...] aí o colega dele vai trazer outros 
argumentos, então nesse embate é que o conhecimento é construído e que 
de fato fica ali gravado, fica ali como se fosse tatuado, porque ele forçou, 
ele marcou a mente dele, quando ele tá querendo mostrar para o colega a 
forma como ele pensa [...]. (PROF. E). 
 
Bom, eu acho uma proposta boa e que a gente tem a possibilidade de 
aprender mais um pouco do que ser aquela coisa monótona, tipo professor-
aluno, a gente consegue aprender com o colega, né, porque às vezes o 
colega tem mais facilidade de aprender aquele conteúdo, enquanto você 
fica com dificuldade, aí às vezes, o colega te ajuda. (ALUNO T1). 
 

Na aprendizagem cooperativa, portanto, as relações pedagógicas entre 

professores e alunos se tornam mais horizontalizadas, pois há a necessidade de os 

professores abrirem mão do seu poder como autoridade máxima do processo 

educativo, uma vez que 

 
o trabalho em grupo muda completamente o papel do professor. Com ele 
você não é mais o supervisor direto dos alunos, responsável por garantir 
que façam o trabalho exatamente como você orienta. Não é mais sua 
responsabilidade buscar cada erro e corrigi-lo de imediato. Em vez disso, a 
autoridade é delegada aos alunos e grupos de alunos, que são 
encarregados de garantir que o trabalho seja feito de maneira eficiente e 
eficaz e que seus colegas de turma recebam a ajuda necessária. (COHEN; 
LOTAN, 2017, p. 121). 

 

Assim, empodera-se os alunos, que passam a agir como sujeitos 

protagonistas de suas aprendizagens, confirmadas nas observações de sala de 
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aula, por suas atitudes nas células cooperativas, como o compartilhamento do 

conhecimento, o conflito cognitivo, a tomada de decisão e a realização das 

atividades. 

Nessa nova abordagem pedagógica, os professores continuam a exercer 

sua autoridade docente, porém, ressignificando a autoridade historicamente 

estabelecida, para uma característica de liderança que coordena, organiza, delega, 

orienta e compartilha a gestão de sala de aula com os alunos, como defende o 

professor A 

 
[...] no caso da aprendizagem cooperativa, eles tem uma missão de eles 
buscaram o conhecimento, de eles procurarem entender o conhecimento 
um pouco até antes do professor repassar tudo... o professor não tem que 
repassar tudo, ele deixa o aluno digerir, pensar, refletir e compartilhar e só 
então ele vai, junto com os estudantes, continuar esse processo, aprofundar 
esse processo e avaliar. 

 

Os depoimentos de professores e alunos, isto posto, apontam para a 

crescente evolução da aprendizagem cooperativa na escola, à medida que a lógica 

tradicional se distancia cada vez mais do cotidiano escolar, sendo aos poucos 

substituída pela lógica da cooperação como princípio da aprendizagem, 

impulsionada pela interação social. 

 

6.5.2 Concepção de avaliação da aprendizagem  

 

A análise das informações coletadas junto aos sujeitos da pesquisa, 

levaram à inclusão de uma categoria não prevista inicialmente: a categoria 

concepção de avaliação da aprendizagem, que se alinhou ao objetivo específico no 

qual se intenciona compreender as crenças e valores dos sujeitos que intervém na 

execução da proposta da aprendizagem cooperativa. 

Em função disso, para dar conta das informações coletadas, dentro desta 

categoria que trata das concepções de professores e alunos acerca da avaliação da 

aprendizagem, destacaram-se duas unidades de registro: avaliação tradicional e 

avaliação formativa. 

Procurou-se averiguar, por conseguinte, se a avaliação da aprendizagem 

está alinhada à abordagem cooperativa, quanto ao seu objetivo formativo, no qual a 

avaliação se encontra no centro da ação de formação, regulando a aprendizagem, 

isto é, retroagindo, caso os objetivos educacionais não tenham sido alcançados e os 
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alunos não tenham obtido o desempenho esperado; ou prosseguindo para novas 

aprendizagens, caso os objetivos pretendidos tenham sido alcançados e os alunos 

tenham adquirido às competências esperadas para o período analisado. 

O processo de avaliação do ensino e aprendizagem na escola foi 

analisado, destarte, sob à ótica da aprendizagem cooperativa, na gestão pedagógica 

da sala de aula, nas situações didáticas das células cooperativas, inseridas na 

técnica ETMFA. 

Nessa técnica, existem duas atividades avaliativas, uma coletiva, na qual 

a célula é avaliada pelo desempenho grupal; e uma individual, na qual cada aluno é 

avaliado particularmente. Os dois procedimentos avaliativos, contudo, tem como 

base as informações globais do conteúdo estudado, que só podem ser conhecidas, 

se cada aluno tiver compartilhado a sua parte da tarefa com os colegas de célula, 

haja vista que cada um só teve acesso a uma parte do assunto tratado. 

Inicialmente, averiguou-se os instrumentos avaliativos, se houve mudança 

ou adaptações em relação à avaliação tradicional, ao que os professores 

consideraram ser praticamente os mesmos, como se acentua nas falas dos 

docentes 

 

[...] eu acredito que avaliação de certa forma é quase igual a convencional, 
só não pela questão da célula, acho que a avaliação tem que ser adaptada 
ainda, tem que em ser feita alguma mudança... realmente, parando para 
pensar, de certa forma ainda está quase da mesma forma, só não por que 
tem a questão da avaliação por célula, de aula em aula. (PROF. D). 
 
[...] e quem me garante que a minha prova, a prova que eu elaborei está 
correta? quem garante que ela é um instrumento que de fato avalia se o 
estudante sabe ou não? Então, eu não tenho essa certeza. [...] a forma 
como a avaliação é aplicada ainda, eu ainda tenho dificuldade, eu ainda 
estou no processo de aprendizado [...] eu vou confessar que eu tenho 
diversas dificuldades ainda com avaliação, é o gargalo para mim ainda [...] 
mas eu aplico provas, inclusive eu tô dentro de um sistema que me orienta 
a aplicar provas e enfim... essas provas tradicionais... (PROF. E). 
 
[...] a gente aprende na universidade que é processual, mas quando a gente 
chega na prática, a gente acaba envolvido com aquele processo, aquele 
método avaliativo tradicional e às vezes acaba se resumindo ao instrumento 
da prova. (PROF. B). 

 

Apesar dos instrumentos avaliativos não terem sofrido grandes 

alterações, as formas de utilização mudaram, assim como a postura dos professores 

frente à avaliação, não somente pelo aspecto contínuo e sistemático, mas por, 
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realmente, serem usados para subsidiar a intervenção pedagógica, como apontam 

os depoimentos 

 

[...] a avaliação na aprendizagem cooperativa é constante, aula a aula, 
então eu acho que é uma avaliação mais real, porque você tá sempre 
testando seus conhecimentos, tá sempre vendo se sabe, tá sempre 
resolvendo exercícios... então essa avaliação continuada, que existe dentro 
da aprendizagem cooperativa é um diferencial, não existe só uma avaliação 
pontual, em que você vai fazer naquele dia, aquela avaliação, dentro do 
método tradicional e do que a gente faz aqui existe essa avaliação, é uma 
delas, mas não é aquela única, porque dentro do trabalho que a gente faz 
toda aula o aluno está sendo avaliado. (PROF. A). 
 
 [...] falando de instituição é um número que é importante para escola, mas 
direcionado ao corpo discente é verificar se o aluno de fato tá aprendendo 
aquele conteúdo, aquele assunto abordado e no instrumento da prova e das 
atividades coletivas e individuais, a gente percebe isso, se eles estão 
aprendendo ou não. (PROF. B). 
 
 [..] Eu acho que eu mudei muito nesses oito meses de aprendizagem 
cooperativa, não é, eu tenho outra visão do que seja ensino e aprendizagem 
realmente, principalmente na parte da avaliação, não é, eu avaliava de um 
jeito e hoje eu já consigo ver realmente o que é fazer uma avaliação [...]. 
(PROF. C). 
 
[...] eu avalio por célula, o desenvolvimento deles, tem aquela avaliação que 
eu faço no final e também tem a avaliação das atividades, se eu perceber 
que eles estão fazendo a atividade, eu automaticamente entendi que ele 
aprendeu o conteúdo. (PROF. D). 
 
[...] eu faço coisas diferentes, eu tento estimular o trabalho em equipe, eu 
tento estimular a coesão da turma, então é mais importante para mim ter 
uma turma coesa [...] então a avaliação ela fornece esse subsídio, ela indica 
quais áreas do conhecimento os estudantes precisam dedicar um pouco 
mais de atenção e esforço; e um outro ponto é se o estudante está apto, se 
o conhecimento naquele assunto é satisfatório, já que aqueles assuntos 
foram determinados com base numa ementa, nas habilidades que são 
necessárias ou para o mercado de trabalho ou para o Enem. Então ela me 
indica esses dois pontos: se está apto e em que ponto precisa melhorar. 
(PROF. E). 

 

Apura-se a preocupação dos professores com a variedade de 

procedimentos avaliativos a serem utilizados nas diversas atividades individuais e 

grupais, como meio de tornar a avaliação contínua e sistemática, sobrecarregando 

os alunos e, especialmente, os próprios professores. Sobre isso, Cohen e Lotan 

(2017, p. 78) defendem que algumas atividades necessitam tão somente de 

feedback, sem a necessidade de avaliação por notas, diminuindo a sobrecarga, 

assim “o feedback muitas vezes pode ser feito pelos colegas, bem como pelos 

professores. Pode ocorrer enquanto os grupos trabalham, em reuniões individuais 

com o professor, ou durante o relatório de fechamento.” 
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Dentre as características da avaliação na aprendizagem cooperativa, 

destaca-se a regulação da aprendizagem, tendo em vista o acompanhamento da 

aprendizagem em tempo real, para detectar avanços e dificuldades, com o fito de 

intervir e promover a evolução do aluno, como destaca o Prof. A 

 
[...] eu sempre vi nesse trabalho de avaliação, esse trabalho continuo, por 
exemplo, você tá sempre em contato com o aluno, vendo a evolução dele... 
no caso da aprendizagem cooperativa tem esses instrumentais de avaliação 
que são feitos aula a aula, então você vai vendo o desenvolvimento do 
aluno.  

 

Outro aspecto de singular importância e ainda explorado pelos 

professores de forma moderada é a autoavaliação, realizada pelos alunos nas 

células, como forma de percepção do crescimento atitudinal individual e grupal, 

assim como da evolução conceitual, por processos de metacognição, como advoga 

o professor 

 
[...] aqui a gente tem uma avaliação mais comportamental, uma avaliação 
com uma questão mais das habilidades pessoais, do protagonismo deles, 
das habilidades sociais... [...] tem uma avaliação mais de como essa pessoa 
está se comportando, de como ela está evoluindo, então o estudante 
mesmo vê vários itens, nessa questão de habilidades sociais e 
socioemocionais que ele se autoavalia. (PROF. A). 

 

A autoavaliação dos alunos é também autorregulação da aprendizagem, 

dessa forma “apostar na autorregulação, em sentido mais estrito, consiste aqui em 

reforçar as capacidades do sujeito para gerir ele próprio seus projetos, seus 

progressos, suas estratégias diante das tarefas e dos obstáculos.” (PERRENOUD, 

1999, p. 97, grifo do autor). 

A avaliação tradicional, longe disso, condena o erro dos alunos, como 

algo a ser combatido, contudo em processos avaliativos emancipatórios, ajuíza-se o 

erro como caminho virtuoso de construção de hipóteses que conduzem ao acerto, 

essa última acepção é adotada na proposta da aprendizagem cooperativa, como se 

averigua 

 
[...] aqui se o professor passou uma atividade, por exemplo... toda prova 
que o professor passa pra gente, quando ele leva uma prova com a nota da 
gente, a questão que a gente errou... ele pede para gente escolher uma 
questão que a gente errou pra comentar na sala, aí vai a célula comentar: 
se eu errei e meu companheiro de célula acertou, a gente vai debater o 
porquê que a gente errou e onde foi que a gente não entendeu... (ALUNO 
S1).  
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O relato do aluno acerca de como o professor aborda o erro em sala de 

aula encontra ressonância na teoria construtivista do ensino e da aprendizagem, já 

que 

 
introduz a perspectiva da imagem positiva do erro cometido pelo aluno 
como mais fecundo e produtivo do que o acerto imediato. O indivíduo é 
entendido como um ser ativo que vai paulatinamente selecionando 
melhores estratégias de ação que o levem a alcançar êxito em alguma 
tarefa proposta, para algum desafio que se lhe apresente. (HOFMANN, 
1993, p. 76). 
 

Quanto à existência da recuperação paralela, estratégia necessária aos 

alunos com deficiências educativas, os professores relatam manter uma constante 

sistemática de retomada dos conteúdos que os alunos não conseguem apreender 

no decorrer do ano letivo, como argumentam 

 

[...] o currículo do Ensino Médio é muito vasto, muito grande, então 
realmente existe uma certa defasagem de a gente poder voltar atrás e rever 
aquele estudante que não acompanhou aquilo... então no processo é mais 
fácil, porque se o processo é mais lento, se o processo é mais cuidadoso, 
ficam menos estudantes pra trás... (PROF. A) 
 
[...] eu estou escolhendo conteúdos que eu posso retomar e de uma certa 
forma revisar aqueles conteúdos que não ficaram tão compreendidos por 
aqueles que têm dificuldade... é uma estratégia...  [...] tem a recuperação 
paralela proposta pela escola, aquela data fixa, mas a gente também faz a 
nossa individualmente, o professor tem essa autonomia para ficar 
recuperando aqueles alunos, propondo atividades... mas eu acho que a 
seleção do conteúdo e essa interligação do conteúdo, eu acho que é 
importante. (PROF. B) 
 
[...] E aí eu retomo, por exemplo, nas provas que eu aplico, a prova 
tradicional, então eu faço um mapeamento de quais questões tem maior 
percentual de erros e aí eu trabalhar em cima daqueles pontos e aí eu 
retomo o conteúdo e inclusive, eu elaborei uma planilhazinha [...] que já 
gera um gráfico e já geram os percentuais e quais questões... e se você 
colocar o assunto cada questão, a tabelazinha já pode indicar quais 
assuntos se deve trabalhar... e então eu faço isso... ou por exemplo, as 
aulas seguintes, como eu ministro aqui mais de uma disciplina, eu tento 
fazer alguns ajustes, se eu percebo que uma disciplina está precisando de 
mais atenção e eu percebo que outra disciplina está um pouco mais 
tranquila o aprendizado, então eu faço esse remanejamento de carga 
horária das disciplinas, porque eu estou privilegiando a aprendizagem. 
(PROF. E). 

 
É perceptível o esforço dos professores em promover uma recuperação 

paralela que realmente oportunize a melhoria da aprendizagem ao longo dos 

períodos letivos, mediante uma articulação entre conteúdos novos e os conteúdos já 

trabalhados, mas que não foram apreendidos pelos alunos. Em sintonia com essa 

compreensão, Hoffmann argumenta que 
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Desenvolver estudos paralelos de recuperação significa propor aos alunos, 
permanentemente, gradativos desafios e tarefas articuladas e 
complementares às etapas anteriores, visando sempre ao maior 
entendimento, à maior precisão de suas respostas, à maior riqueza de seus 
argumentos. O que deve acontecer a partir de tarefas coletivas, 
preferencialmente, porque os próprios alunos irão atuar como elementos 
desafiadores à superação das dificuldades dos colegas (Inserem-se aí os 
trabalhos em parceria, pequenos grupos, monitorias). (2001, p. 34). 
 

Averígua-se, portanto, no que respeita a avaliação da aprendizagem, o 

compromisso e o empenho dos docentes em articular o sistema de avaliação da 

escola e, consequentemente, de sua proposta curricular, com os preceitos da 

proposta da aprendizagem cooperativa, embora também de verifique os dilemas e 

os desafios encontrados na caminhada, oriundos da fratura radical e brusca com o 

enfoque tradicional da avaliação. 

 

6.5.3 Compreensão dos elementos da aprendizagem cooperativa  

 

Um dos objetivos definidos na pesquisa foi verificar se os documentos de 

gestão da escola encontram sintonia com os documentos teórico-metodológicos da 

aprendizagem cooperativa, articulando-os com a prática pedagógica docente. Parte 

deste objetivo já foi atendido na análise documental e a outra será atendida nesta e 

na próxima seção, tendo em vista compreender a articulação entre teoria e prática. 

Esta análise se faz necessária porque o trabalho em grupos cooperativos 

é completamente diferente do trabalho realizado em grupos tradicionais, comuns nas 

experiências educativas de professores e alunos, tendo em conta que nestes os 

alunos estão juntos, mas não cooperam entre si, na verdade competem uns com os 

outros ou atuam individualmente, gerando uma interdependência negativa ou uma 

ausência de interdependência. (JOHNSON; JOHNSON, 1999). 

Esses autores defendem, então, que para a aprendizagem ser construída, 

tendo como esteio o princípio da cooperação, é preciso que estejam presentes 

alguns elementos fundantes da proposta, como já explicitado anteriormente: 

interdependência positiva, responsabilidade individual, interação promotora, 

habilidades sociais e processamento de grupo. 

Por isso, essa categoria da pesquisa procurou apreender a percepção 

dos entrevistados acerca dos elementos da aprendizagem cooperativa, devido a sua 
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importância para o estabelecimento da cooperação em sala de aula, pois 

professores e alunos só podem aplicar a aprendizagem cooperativa se 

compreenderem seus elementos e os colocarem em prática.  O que se averigua, 

preliminarmente, é uma compreensão geral, no que toca ao formato cooperativo, 

como explicam os depoentes 

 
[...] acho que o foco da aprendizagem cooperativa, o próprio nome diz, é na 
aprendizagem, aprendizagem que se dá de forma cooperativa, você tem 
vários momentos dentro da aula, não é um só momento, não é só com um 
professor, não são só dois momentos, o professor fala e você faz o 
exercício, são muitos momentos que você tem, para você ler, fazer 
exercício, explicar, ouvir o professor, fazer uma plenária, avaliar aquilo, 
então são muitos momentos de aprendizagem. (PROF. A). 
 
[...] é assim... porque no modelo de célula, a gente vai interagir o conteúdo 
todo que a gente sabe... compartilhar ...e no fundamental não era assim, a 
gente fazia atividade sozinho... já não... se a professora Dóris acertou uma 
questão que eu errei... aí você vai me explicar, como é a questão para mim 
entender... você não vai ficar para você, você vai ter que compartilhar com 
os membros da célula, Por que a mesma pessoa da minha célula acertou e 
eu errei? aonde foi que eu não entendi? eu vou ter que entender o conteúdo 
dessa parte deles. (ALUNO S1). 
 

 

Desse modo, para que os trabalhos em grupos sejam de fato 

cooperativos, é necessário que haja a interdependência positiva, isto é, que os 

alunos dependam uns dos outros e se ajudem mutuamente, gerando um resultado 

em que todos saiam ganhando. Esse é um elemento fundamental para que haja 

aprendizagem cooperativa, como defendem os sujeitos entrevistados 

 
 [...] na aprendizagem cooperativa, parece que as pessoas se veem mais 
numa obrigação: “eu faço parte da equipe” ... que eu acho que esse negócio 
de célula deu muito sensação de pertencimento a uma equipe, [...] mas eu 
acho que dá uma sensação de que a pessoa é importante para a 
construção do conhecimento do outro, por isso que no grupo ela fica mais 
presente [...]. (ALUNO A1). 
 
[...] o que eu gosto mais é na hora de colocar em prática, né que aí se eu 
não tiver de fato entendido realmente, aí o meu colega vai me ajudar [...], na 
cooperação a gente consegue muito mais, porque vai ter não só uma, como 
duas pessoas lhe ajudando... naquilo que você não sabe, no que você não 
entendeu [...]. (ALUNO T2). 

 
[...] eu me preocupo com meu grupo todo, eu me coloco no lugar deles e 
busco para que todos consigam atingir aquela meta que precisa. (ALUNO 
S2). 
 
[...] como elas aprenderam a conviver, então elas vão ter uma visão da 
sociedade como algo cooperativo, como algo que é interdependente, a 
interdependência é uma coisa que é fundamental para gente compreender a 
realidade, [...] essa interdependência é fundamental para gente viver em 
sociedade e dentro de uma escola de tempo integral ainda mais. (PROF. A). 
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A interdependência positiva, nesse caso, manifesta-se tanto nos 

depoimentos de professores e alunos entrevistados, como na prática observada em 

sala de aula, apresentando sinais positivos do princípio cooperativo em 

funcionamento. 

Quanto ao elemento da responsabilidade individual e grupal, os alunos 

demonstraram ter assimilado a sua relevância dentro da proposta, relatando o 

esforço em estudar com mais afinco, tanto dentro da escola, como em casa, para 

dar conta da sua parte do conteúdo, de forma a ajudar os colegas e não prejudicar a 

célula cooperativa como um todo, como se evidencia nos depoimentos: 

 

[...] eu acho que responsabilidade com outro, né. Porque se você não 
souber o conteúdo, você não souber lidar com ele, você não vai saber 
explicar o conteúdo para o seu colega. Então você tem uma 
responsabilidade de aprender, de também ouvir, né. (ALUNO T1). 
 
 [...] ajudou a aprender só, ajudou, porque, eu acho que é uma forma mais 
fácil, porque na hora do estudo todo mundo fica em silêncio para estudar, 
para poder cooperar e eu acho que isso ajuda. (ALUNO S2). 

 
[...] eu conversava bastante... só fazia a atividade quando era necessária... 
agora não... eu faço com frequência, [...] se eu não entender alguma coisa, 
quando eu chego em casa, eu vou pesquisar, que é para próxima aula que 
a professora for passar de novo, eu explicar aquele conteúdo do jeito que 
aprendi, eu vejo vídeo aula, tento pesquisar alguma questão... pra mim 
resolver... (ALUNO T2). 
 

É interessante ressaltar com base nos depoimentos dos alunos, que eles 

se tornaram mais responsáveis individualmente pelo senso de responsabilidade com 

os demais membros da célula, pelo compromisso com a aprendizagem de todos e 

não apenas consigo mesmos, desenvolvendo, para tal, a autonomia intelectual, 

como prevê a proposta cooperativa. 

No que respeita à interação promotora, relacionada ao movimento de 

diálogo produtivo dentro da célula, fundamental para a cooperação, infere-se que os 

alunos a veem positivamente, haja vista que “[...] agora com aprendizagem 

cooperativa a gente pode ficar aberto a algumas discussões, discutir novas ideias 

sobre assunto, o que agrega ainda mais algo ao nosso conhecimento.” (Aluno C2). 

 A interação face a face permite aos alunos discutir os conteúdos das 

diversas disciplinas curriculares, fortalecendo a sensação de confiança em si e nos 

outros, como ratificam os depoentes 
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Olha, para mim, o meu ponto mais fácil, é de interagir... e também de saber 
responder as perguntas [...], de ensinar, eu gosto mais de interagir, de 
socializar (o conhecimento). (ALUNO S2). 
 
[...] a grande diferença que teve foi, principalmente esse negócio de interagir 
o que eu sei pro o meu colega, porque ... ah o meu colega tem um jeito de 
resolver a prova e eu tenho outra, cada qual tem suas estratégias, cada 
qual adota suas estratégias de responder a prova, a gente conversando [...] 
a gente junta a ideia de todo mundo e se torna muito mais fácil. (ALUNO 
S1). 
 
[...] eu acho que tem também o modo que elas explicam para você, porque 
eu acho mais fácil, assim do modo que elas me explicam. Eu confio nelas! 
(ALUNO T1). 

 

Os relatos dos alunos dialogam com os estudos acerca da performance 

que a interação e a comunicação possibilitam para a elaboração dos processos 

cognitivos, por intermédio de atividades cooperativas, destacando-se especialmente 

três pontos: o conflito cognitivo oriundo de pontos de vista diferentes, que causam  

do desequilíbrio e o reequilíbrio, resultando no remodelamento dos esquemas 

mentais; a regulação e autorregulação da aprendizagem, com suporte na 

similaridade da linguagem dos estudantes; e os aspectos afetivos, motivacionais e 

relacionais que envolvem e contribuem com a aprendizagem. (COLL; MARCHESI; 

PALÁCIOS, 2004). 

Além do mais, observa-se pelo depoimento dos alunos, a autonomia 

constituída, lhes permitindo assumir a gestão pedagógica da sala de aula, como 

forma de promover a aprendizagem. Para que isso aconteça, destaca-se o relevante 

papel do professor, uma vez que 

 
O trabalho cooperativo entre alunos se apoia precisamente na delegação da 
autoridade por parte do professor e na cessão aos alunos de uma parte 
essencial do controle e da responsabilidade sobre o que ocorre na sala de 
aula e sobre o processo de ensino e aprendizagem. (COLL; MARCHESI; 
PALÁCIOS, 2004, p.292). 
 

As habilidades sociais, entremente, foram elencadas como elementos 

importantes devido à necessidade de os alunos conviverem de forma respeitosa e 

amigável, potencializando a troca fecunda de conhecimentos, assim como o 

fortalecimento de laços de confiança e afetividade nas células cooperativas, 

culminando na construção de competências socioemocionais.  

Por esse ângulo, os alunos relatam o caminhar da construção de 

habilidades interrelacionais, como se exemplifica 
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[...] porque facilita mais o entendimento, porque conflito sempre vai ter, mas 
se a gente puder resolver, vai ser muito bom, porque se tiver um conflito... 
[...] por exemplo, eu tô tendo um conflito com um colega meu, que ele faz 
célula comigo, não vai ser a mesma forma que ele vai explicar, não vai ser 
um clima amistoso. E aí você... é bom aprender num clima amistoso, que 
você se sente bem, eu acho que ela ajuda bastante nesse quesito. (ALUNO 
C2). 
 
[...] porque a gente incorporou, mas tem muito aluno ainda que é tímido, não 
gosta de falar, a gente não pode tratar esse aluno de forma, assim: “_ ahh, 
fala, deixa de besteira”, não, a gente passa energia positiva para ele, dá 
total segurança para ele falar o que ele sabe. (ALUNO S1). 
 
[...] eu gosto mais de explicar eles, deles me explicarem... assim, da 
socialização, tipo, eu não tenho muita intimidade, aí na aprendizagem 
cooperativa, a pessoa consegue falar com gente, que a gente não tem 
afinidade, aí tem um relacionamento bom. (ALUNO S2). 
 

Apesar de se ter evidenciado a interação promotora e as habilidades 

sociais no cotidiano escolar, no desenrolar das atividades dos alunos nas células 

cooperativas, não se detectou nas entrevistas e muito pouco nas observações em 

sala de aula, o desenvolvimento de atividades específicas para estimular esses dois 

elementos entre os alunos, que devem ser inseridos nas tarefas individuais e 

coletivas.  

A pesquisadora inferiu, não obstante, através da triangulação dos dados, 

que a interação promotora e as habilidades sociais foram assinaladas entre os 

alunos devido a um efeito escola, isto é, à estruturação de projetos e estratégias de 

gestão  pedagógica, que subsidiaram a constituição dos elementos, como o Projeto 

Professor Diretor de Turma (PPDT), que individualiza o atendimento aos alunos, nos 

múltiplos aspectos que envolvem o processo de ensino e aprendizagem; além dos 

componentes curriculares Projeto de Vida, Mundo do Trabalho e Formação para a 

Cidadania, nos quais são exploradas as competências socioemocionais, por 

intermédio de atividades metodológicas apropriadas, como dinâmicas, vivências e 

estudos de casos. 

O processamento grupal, último elemento basilar da aprendizagem 

cooperativa, foi relatado por professores e alunos como algo importante para o 

crescimento dos alunos, mas, especialmente, para o funcionamento das células 

cooperativas, sendo realizado com suporte no contrato de cooperação elaborado 

pelas células, com a ajuda dos professores, como argumentam 

 

[...] eles se percebem se tão crescendo ou não [...], mas na hora que eles 
param para fazer o processamento, é que eles vão notar e identificar os 
elementos que já melhoraram e o que pode ser melhorado. (PROF. B). 
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[...] a gente fala o que aconteceu de bom, dentro da célula, se alguém 
conseguiu compartilhar o conteúdo... a gente é bem sincero, se teve algum 
aluno que não queria alguma coisa, a gente coloca.... se deu bom, a gente 
coloca, se todo mundo conseguiu cumprir, a gente também coloca, se todo 
mundo conseguiu cumprir com o contrato de cooperação, a gente coloca, é 
assim, a gente coloca os pontos positivos e negativos do que aconteceu no 
decorrer da aula. (ALUNO A2). 

 
[...] a gente tem que ter muita sinceridade no processamento... a gente faz o 
processamento... ahh, a gente bota primeiro as cinco metinhas, o que não 
pode acontecer, que é o uso do aparelho eletrônico, a dispersão da célula, 
conversa, o barulho na célula também não pode acontecer, tem que manter 
o foco na célula, para que não atrapalhe os colegas estão lendo, uma 
maneira de silêncio, também... e no final a gente vai falar disso... cumprir 
com a meta, também, que o professor coloca pra gente. (ALUNO S1). 
 

Pelos relatos, consoante com as observações da pesquisadora em sala 

de aula, apreende-se que o processamento grupal é realizado, principalmente, pelos 

coordenadores dos cursos técnicos e pelos professores do PPDT, por ocasião da 

permuta de alunos nas células cooperativas, o que acontece a cada 15 dias de aula,  

  
[...] no meu curso, o diretor de turma e o coordenador de curso, geralmente, 
eles costumavam fazer o seguinte, quando ia fazer a rotação, o novo 
rotacionamento da célula... eles faziam um processamento geral, de todas 
as células, eles dizem o que deu certo, o que não deu certo...pra que possa 
melhora da próxima vez. (ALUNO C2). 
 
[...] praticamente ele acontece de vez em quando, mas dificilmente assim... 
o professor não deixa o processamento não aconteça. [...] cada célula faz 
entre si, aí depois o professor dá o feedback pra célula, aí eles veem o que 
precisa melhorar dentro da célula. (ALUNO C1). 

 

Contata-se, portanto, que o processamento dentro das células é pouco 

explorado e, relativamente, pouco compreendido, tendo em consideração à sua 

importância tanto para o funcionamento da proposta de cooperação, como também 

para a construção da aprendizagem de conteúdos atitudinais 

 
[...] eu acho que o processamento é uma das partes que eu vejo com 
menos importância do método... [...] como vale nota, como os professores 
querem receber, às vezes fica assim... fica meio omitido algumas coisas 
ruins. Eu tava numa célula, eu falei várias coisas ruins, o menino não queria 
deixar, porque ficava com medo... (ALUNO A1). 

 
[...] o processamento de grupo na minha opinião... é a avaliação... que a 
gente tem verdadeiro ou falsa... e se acertar 3... (ALUNO T2). 

 
Busco sim, mas eu acho que o processamento de grupo, até então, foi o 
que ficou mais a dever, certo, que no final é pra ter as discussões, eu 
confesso que não tive esse tempo ainda... [...] eu acho que ... se for fazer 
célula a célula a questão é o tempo... acho que com a turma toda, eu vejo 
de uma forma mais geral...mas acredito que seria interessante também. 
(PROF.  D). 
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[...] importante é, como é uma das últimas atividades não é que nós 
realizamos... às vezes não dá tempo fazer o processamento de grupo [...] 
mas geraria um pouco de conflito não é, para discutir uma relação não é 
fácil... então nós temos alguns alunos que fazem essa argumentação muito 
bem feita, mas nós temos alunos que não conseguem, são ainda 
dependentes demais do professor. (PROF. C). 

 

O processamento, como se afere, é realizado aquém de suas 

possibilidades educativas, uma vez que os alunos poderiam refletir de forma mais 

sistemática sobre as suas posturas, comportamentos, atitudes, valores e princípios, 

tanto no âmbito da célula, da sala de aula e da escola, como também, estendendo 

para a vida familiar, comunitária e em sociedade. 

O processamento de grupo, afinal, permite o alinhamento das atividades 

curriculares e das relações dos alunos dentro das células, entre as células e das 

turmas como um todo, balizando o desenvolvimento pedagógico e das interrelações 

sociais, contribuindo para a formação integral dos alunos. 

 

6.5.4 Utilização de técnicas/estratégias da proposta da aprendizagem 
cooperativa  

 

Essa categoria de pesquisa tem esteio no objetivo específico que busca 

verificar a sintonia entre os documentos teóricos da gestão da escola, com os da 

aprendizagem cooperativa e sua articulação com a prática pedagógica docente, no 

cotidiano escolar, como já explicitado na seção anterior. 

As pessoas muitas vezes confundem a aprendizagem cooperativa com 

uma metodologia ou técnica pedagógica para ajudar a aprendizagem, porém, faz-se 

mister esclarecer que a aprendizagem cooperativa é um enfoque teórico, no qual a 

aprendizagem ocorre através da interação social e da cooperação entre os sujeitos 

da ação educativa. 

As estratégias e técnicas, por sua vez, são utilizadas na proposta da 

aprendizagem cooperativa para que os alunos, dentro dos grupos, de fato 

dialoguem, troquem ideais, compartilhem informações, preocupem-se uns com os 

outros, enfim, cooperem para a construção das aprendizagens. E não se tornem 

grupos de pseudoaprendizagem, em que os alunos estão juntos no grupo, mas 

estão competindo entre si; ou grupos de aprendizagem tradicionais, nos quais os 
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alunos não cooperam, não empreendem esforços para a ajuda mútua. (JOHNSON; 

JOHNSON, 2006). 

Isto posto, ao serem questionados sobre as estratégias e técnicas 

utilizadas no desenvolvimento da proposta da aprendizagem cooperativa, 

professores e alunos reconhecem sua relevância para o sucesso da proposta, 

embora também apontem falhas, como revelam,  

 
[...] Eu acredito que as técnicas e os instrumentos são importantes, porque 
eles colocam na prática o estudante para realizar o momento, a 
aprendizagem e não ficam só na teoria em relação a essa solidariedade, a 
essa troca de conhecimento, vão para a prática. (PROF. A). 
 
[...] elas têm os benefícios, dessa forma elas contemplam os pressupostos, 
os elementos da aprendizagem cooperativa, no entanto elas podem ser 
melhoradas. (PROF. E). 
 
Sim, porque o que vai determinar é o hábito de fazer isso. Tem que se 
tornar um hábito, porque às vezes... uma faz uma vez e outra não, nunca 
vai dar certo... [...] como a aprendizagem cooperativa tem muitos métodos, 
a gente deveria ser um pouco mais rigoroso a cobrança desses métodos, 
para que possa funcionar uma maior perfeição, porque a gente faz... ficam 
um tanto desorganizado, acaba confundindo a gente e prejudica o nosso 
aprendizado, [...] as técnicas não ocorrem como deveria ser, mas a gente já 
conseguiu criar laços de afetividade com pessoas, assim a gente pode 
trabalhar com elas, por isso que facilitaria mesmo assim, o uso desses 
métodos. (ALUNO C2). 

 

Logo, a proposta da aprendizagem cooperativa tem como estratégia 

basilar o trabalho em células compostas por três alunos cada, e, como as turmas 

têm uma média de 38 a 45 alunos, formam-se em média de 13 a 15 células por 

turma, pois  

 
[...] precisa existir uma rotina, uma coisa que sempre aconteça, por 
exemplo, as células, eu acho interessante sempre eles estarem em células, 
a maioria das vezes ou quase sempre eles estarem em células, porque isso 
é um ponto fundamental, uma âncora para que eles possam sempre estar 
interagindo entre eles e eles não ficam tentados a voltar para um sistema 
que eles estão só individuais. (PROF. A). 
 

 Essas células, de acordo com a metodologia a ser empregada, devem 

ser mudadas a cada 15 dias, permanecendo fixo o coordenador e alternando-se o 

relator e o guardião do tempo, como esclarece o Prof. B 

 
[...] uma metodologia que é importante é fazer o rodízio das células...às 
vezes aquele aluno está naquela célula e tem dificuldade de aprender, 
porque não se encaixou direito naquele grupo, mas aí quando a gente faz o 
rodízio de célula, parece que aquele aluno tem um novo restart, ele 
consegue participar melhor, ele consegue entender melhor, aqueles colegas 
parece que auxiliam ele melhor... então uma alternativa é o rodízio de 
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células constante, porque, se não, ele pode se acomodar com aquela 
célula. 

 

Apesar disso, essa estrutura sofre mudanças nos transcorrer do ano 

letivo, como apontam os depoentes, causando dificuldades no funcionamento das 

células 

[...] isso aí é o maior problema, o prazo estabelecido para a duração da 
célula é 15 dias que eu saiba... eles não fazem isso... tem célula que dura 
bem mais de 20 dias... teve uma vez que a gente passou um mês com a 
mesma célula, não mudou. (ALUNO A2). 
 
[...] todos os dias a gente está em aprendizagem cooperativa e não é no 

mesmo grupo, a gente vai mudando de grupo. (ALUNO S2). 
 

Esta estratégia de três alunos por célula visa a promover uma interação 

propícia entre os alunos, sem comprometer o tempo pedagógico, além de evitar uma 

sobrecarga de conflitos a serem mediados (VIEIRA; CIASCA, 2015), como acontece 

com células maiores, porém, no dia a dia, os alunos vão mudando de células, fora 

do prazo estabelecido, como desvenda o depoimento 

 

[...] o professor vai fala né, para cada um ir para a sua célula, mas às vezes 
alguns não escutam... aí tem que ser mais rígido, tipo vai para sua célula ou 
eu vou... [...] ele quer que a gente fique na célula né, porque ficar saindo, vai 
ficar bagunçando [...] aí muitas pessoas saem da célula para ir para outra 
célula pra conversar... aí fica uma conversa medonha... aí ninguém dá para 
entender o que a outra pessoa está explicando. Aí o professor pede para as 
pessoas se sentarem a sua célula. (ALUNO T1). 

 

Via de regra, o número de alunos por célula não pode ser alterado, de 

modo a facilitar o planejamento dos professores das diversas áreas do 

conhecimento, cujo plano de aula cooperativo é baseado nessa formatação, no que 

toca a interdependência de tarefas, pois, como já apresentado anteriormente, o 

professor divide a tarefa em três partes, uma para cada aluno, de maneira que os 

alunos compartilhem suas partes para ter acesso ao texto em sua totalidade, 

estimulando o elemento da interdependência positiva.  

Então, se as células tiverem com mais ou com menos de três alunos por 

célula, tolhe essa estratégia pedagógica, como acontece muitas vezes, conforme os 

relatos dos depoentes 

 
[...] agora que lá na nossa sala tá tendo isso... porque cada semana na 
nossa sala é um acordo, cada semana vai trocar de célula só que nessas 
semanas que passaram, não trocou de célula... aí as pessoas tão de 4, de 
5, de 3, tão sozinha... [...] porque as outras células querem ficar com os 
amigos perto né, porque muitas vezes não aceitam as pessoas nas células 
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sem ser os amigos... [...] eu acho que atrapalha sim, porque ainda mais ficar 
conversa e só são três papéis, né... aí acho que se for seis pessoas, aí eles 
vão estar na mesma célula lá e vão dividir ... Tipo fica 3 e 3 aqui... (ALUNO 
T1). 

 

Por outro lado, extrapolar os limites das células também surge como um 

aspecto positivo, no que toca ao espírito de responsabilidade e solidariedade entre 

os alunos, assim como para ampliar as possibilidades pedagógicas da aula, como 

advogam os inquiridos 

 

Eu acredito que a aprendizagem só na célula fica muito isolada, eu acho, 
porque se você não tem um momento de plenária em que todos os 
estudantes, junto com professor debatam os temas, então fica melhor meio 
limitado, [...] também, se você tiver só na célula, você não tem uma visão, 
porque a sala são 45 alunos, então você tem que ter um momento de uma 
visão geral e não só na célula. (PROF. A). 
 
[...] quando nas minhas aulas, eu vejo que tem uma célula que termina mais 
rápido e tem um aluno que tem um controle do conteúdo, eu faço daquele 
aluno automaticamente meu monitor: “ei, vai ajudar teus colegas” , [...] até 
mesmo os três da célula... se eu perceber que eles absorveram de fato o 
conteúdo e eles terminaram mais rápido, eu peço pra um ir auxiliando o 
outro. (PROF. D). 
 
[...] muitas vezes a gente interage entre as outras células, porque eu posso 
ter uma certa facilidade em uma matéria, meu colega pode não ter, [...] e 
pode cair, em uma mesma célula, dois colegas com problema na mesma 
disciplina e só um colega com facilidade... [...] aí minha célula foi uma célula 
que todo mundo entende bem do conteúdo e terminou o conteúdo... o 
professor pede _Ahh, vocês podem, por favor, ajudar a célula vizinha que tá 
com problema de entender o conteúdo? _ pode professor, pode sim, a 
gente quer ajudar o próximo mesmo, a gente vai, senta, pergunta qual é a 
dúvida dele... a gente pergunta: “_Ah, qual é a dúvida de vocês, têm dúvida 
em quê? Aí eles falam: _a gente tem dúvida nisso assim, assim... aí a gente 
fala:  _ é assim, assim... a gente explica novamente. (ALUNO S1). 

 

Confirma-se, portanto, que a estratégia das células cooperativas tem 

singular relevância dentro da proposta cooperativa, porém, precisa ser cercada de 

cuidados, para que possa por um lado, propiciar o desenvolvimento da 

aprendizagem cooperativa, e, por outro, ampliá-la, para além das possibilidades 

pensadas preliminarmente. 

A segunda estratégia pedagógica, vital ao funcionamento da 

aprendizagem cooperativa, é o desempenho de papéis dentro das células por cada 

aluno: o coordenador, o guardião do tempo e o relator. O intuito é promover a 

interdependência positiva e a responsabilidade individual dos alunos, mediante o 

cumprimento de suas funções, promovendo uma boa performance de cada célula. 
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Assim, ao questionar acerca do que faz o coordenador, o guardião e o 

relator, os depoentes demonstram conhecer as atribuições de cada um dentro da 

célula, como se posicionam 

 

[...] para mim a função do coordenador da célula é manter a integridade da 
célula manter todos façam a função que eles têm que desempenhar, para 
que a célula possa cumprir as atividades com êxito. (ALUNO C2). 
 
[...] o coordenador chama a atenção... tipo orienta, né, aquilo deve tá errado 
e tal e a questão do relator... o relator praticamente ele tem que cumprir, né 
a função dele, no caso é escrever. [...] o guardião ele controla, ele diz 
quanto tempo falta pra acabar. (ALUNO C1). 
 
[...] se eu sou o relator, então eu devo anotar tudo, as respostas das 
atividades, pra entregar pro professor, ou apresentar pra sala. (ALUNO T1). 
 
 

Agora, no que se refere ao desempenho desses papéis, é perceptível as 

lacunas detectadas nas entrevistas, quanto ao desempenho, especialmente, do 

coordenador de célula e do guardião do tempo 

 

[...] vou ser bem sincero... não funciona muito... a pessoa quer ser guardiã 
do tempo para não fazer nada, aí acaba não tendo a rotação das funções, 
porque acabo quem trabalha mais, com certeza é o relator, porque escreve. 
(ALUNO C2). 
 
[...] as pessoas não assumem... a única que é assim que tá dando certo é 
só do relator. [...] porque muitas das vezes como o papel do guardião né 
praticamente não funciona ... muitas das vezes é aquela correria ...bate... 
alguém vai chamar pro intervalo do lanche e às vezes a gente ainda está 
fazendo... aí sai todo mundo da célula e fica só o relator, copiando... 
(ALUNO T2). 
 
[...] eu enquanto coordenador eu não faço isso... se o aluno tá não tá 
querendo ele não tá querendo nada com a célula... simplesmente ... eu não 
posso fazer nada por ele... e às vezes a gente tenta falar para ele, mas ele 
não liga, não dá bola... (ALUNO A2). 
 
[...] são esquecidas com o tempo, porque a gente não marca... [...] o 
coordenador, também nem sempre faz a função, porque é se 
responsabilizar para entregar as tarefas, [...] eu sou o relator e aí hoje eu 
não quero copiar, eu fico com preguiça, fico lá me escorando, aí vem outra 
pessoa e copia, o Guardião vem e cópia... aí eu acho que não funciona. 
(ALUNO S2). 

 

Por essas razões, o desempenho limitado das funções pelos alunos 

dentro das células leva os professores a (re)assumirem o controle da sala de aula, 

como se evidencia nos testemunhos 
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 [...] na maioria das vezes tem que ser a gente que monitora o tempo, mas 
tem alguns professores que fazem o monitoramento geral do tempo. 
(ALUNO C2). 
 
 [...] agora questão do guardião do tempo é porque geralmente o professor 
tá ficando... (ALUNO A1) 
 
[...] só os 45 minutos se for uma aula... o professor fala que acabou... 
acabou.... ninguém fica falando... [...] por exemplo, a professora fica... vou 
dar 15 minutos para vocês lerem e compartilharem... aí ela fica dizendo: _ 
gente falta dois minutos... (ALUNO T2). 
 
 [...] quando a sala tá muito barulhenta, o professor pede pra silenciar, o 
líder pede pro povo silenciar, mas nunca funciona, mesmo... (ALUNO A2). 
 
 [...] Porque o professor coloca na lousa, a gente vai seguindo só como tá lá 
na lousa. (ALUNO S2). 

 

O fato de os professores assumirem as funções que deveriam ser 

desempenhadas pelos alunos nas células põe em risco o êxito da aprendizagem 

cooperativa, pois o poder fica centralizado nos docentes, quando a intenção seria 

empoderar os alunos, torná-los protagonistas e autônomos. 

Os professores, por seu lado, acreditam que a função de promover o 

desenvolvimento dos alunos no desempenho das funções nas células é de 

competência dos PPDT e dos coordenadores de curso, como se apontam 

 

[...] assim, eu confesso que não paro para perguntar quem que exerce cada 
função nas minhas aulas, normalmente eu identifico. [...] o coordenador de 
célula ele busca a questão de levar celular em conjunto né, se tiver algum 
atrito, ele que vai a ter responsabilidade de apaziguar ou de falar com um 
professor - o DT ou o professor do curso - é mais que a gente, da 
organização do coordenador... [...] aí, muitas vezes quando eu vejo que eles 
não vão dar conta entre eles, eu procuro falar com o diretor de turma, [...] 
mas quando tem algum outro atrito, que eles não querem muitas vezes nem 
falar o porquê, aí eu sempre passo para os diretores e depois é resolvido, 
tem o retorno... e algumas vezes a gente tem até a conversa entre o aluno, 
o coordenador de célula e o diretor. (PROF.  D). 
 
[...] em partes funciona, como todos os professores estão trabalhando a 
mesma técnica não é, um ou outro tá trabalhando outra técnica, então o 
aluno já tem essa responsabilidade, não é e a coordenação também 
estimula muito isso. (PROF. C). 

 

Além disso, não raro, os professores tomam para si a responsabilidade 

pela organização da sala de aula, como já era habitual fazer no método tradicional, 

como admitem 

 
[...] quem controla mesmo sou eu, nesse caso, eu que vou comandando. [...] 
porque quando eu percebo que alguns não tão querendo colaborar um com 
o outro, eu também chego, aí pergunto por que tá daquele jeito [...] é muito 
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difícil quando um colega pede pro outro, quem faz sou eu, sou eu mesmo. 
(PROF. D). 
 
[...] então nem todas as aulas ou todas as aulas a gente precisa tá 
chamando atenção: “olha aí coordenador, olha aí guardião, tá faltando isso”, 
porque ele já sabe do papel dele, da função dele, então eu não preciso tá 
chamando atenção e alertando qual é a função de cada um, já é 
determinado [...] E aí eu percebo que as vezes a minha atividade individual 
exige mais dele e o tempo que eu planejei acaba extrapolando e o guardião 
do tempo não tem esse domínio realmente... é aí que eu refaço meu plano, 
não é aí que eu entro com a minha intervenção pessoal... (PROF. C). 

 
Outra estratégia essencial para a aprendizagem cooperativa é o contrato 

de cooperação, no qual, em cada aula, as células cooperativas devem pactuar 

regras para potencializar as interrelações, como também para manter o bom 

funcionamento das atividades pedagógicas,  

 

[...] o que a gente mais coloca é não mexer no celular... só sair da célula por 
necessidade, caso queira ir o banheiro, nem pode né, só nos intervalos... 
não conversar com a outra célula para não atrapalhar os integrantes... a 
gente pede silêncio, mas não tem como né assim, na maioria das vezes... 
(ALUNO T2). 
 
[...] O que é o contrato de cooperação? [...] você evitar sair para o banheiro, 
evitar usar aparelhos eletrônicos , isso é um contrato de cooperação na 
célula, que não pode acontecer de jeito maneira para que a célula ocorra 
tudo bem, que dê tudo certo na célula, negócio das metas individuais, as 
metas coletivas, que dê certo, a explanação do conteúdo, dê tudo certo. 
Para que dê certo o conteúdo a gente tem que cumprir com o contrato 
cooperação e no final tem o processamento. (ALUNO S1). 
 
[...] uma coisa muito importante que a gente percebe quando vai trabalhar 
em célula é justamente o contrato que eles fazem, algumas células 
conseguem cumprir esse contrato à risca e quando eles conseguem fazer 
isso, a gente vê o resultado. (PROF. B). 
 
[...] cada célula tem o seu contrato, no meu caso eu uso sempre o contrato 
que eles fizeram na primeira aula do início do dia [...] maioria deles respeita, 
são pouquíssimos os alunos “do contra”, aquele que tá todo mundo 
caminhando numa direção e ele faz questão de sair... são pouquíssimos... é 
um, dois, dá até para contar nos dedos... a maioria deles são bem 
disciplinados. (PROF. C). 
 

Embora todos reconheçam a relevância do contrato de cooperação, na 

prática nem sempre há o empenho em torná-lo um instrumento vivo no cotidiano 

escolar 

 
[...] porque nem toda célula quer cooperar com aquilo, a gente vai falar e 
começa querer gerar conflitos... [...] é... mas se a gente pedir pra fazer uma 
pessoa fazer silêncio aí fica: ah mina besta ... alguma coisa assim. (ALUNO 
T2). 
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 [...] o contrato de cooperação, eu acho muito infantil... eu acho que não 
funciona. [...] é feito desse jeito, no dia de ninguém lembra dele... respeita 
algumas regras e outras não... (ALUNO A2) 
 
Tem algumas turmas que não conseguem cumprir os contratos e isso acaba 
comprometendo o funcionamento da célula, não todas as células (Prof. B).  
 
 [...] confesso, eu não exijo o contrato na minha aula, porque eu creio que 
eles já têm um contrato feito. (PROF. C). 
 

Assim como no desempenho de papéis pelas células, também no contrato 

de cooperação, quando há problemas, os professores auxiliam os alunos ou 

assumem a responsabilidade pelas ações, como comprovam os depoimentos dos 

alunos 

 
[...] na maioria das vezes é do próprio coordenador de célula, mas muitas 
vezes também é do professor, porque o que tá no contrato às vezes 
algumas regras da sala, aí o professor intervém. (ALUNO C2). 
 
 [...] aí a gente pede ajuda ao professor e quando não resolve, a gente 
coloca no contrato de cooperação, que não foi como a gente esperava ter 
sido. (ALUNO S2).  
.  
[...] Então na verdade não são os alunos que cobram o contrato... o 
professor que cobra. (ALUNO T1).  
 

É importante o professor ajudar o coordenador da célula em suas 

dificuldades, contudo sem tomar a frente, assumindo a responsabilidade. Ao mesmo 

tempo, o professor não pode deixar de fortalecer os coordenadores de célula na 

condução de suas responsabilidades no que toca ao cumprimento do contrato. Essa 

construção é extremamente significativa para o desenvolvimento dos elementos da 

aprendizagem cooperativa. 

No que se refere às técnicas utilizadas na aprendizagem cooperativa, 

ressalta-se a ETMFA como padrão da escola, tendo em conta que o plano de aula 

de quase todos os professores é elaborado com suporte nessa técnica, que se 

propõe a facilitar a transição entre a concepção tradicional e a concepção 

construtivista, assim, professores e alunos manifestam aprovação à técnica 

 
[...] a gente vê que o fato de a aprendizagem cooperativa estar caminhando 
é a divisão da responsabilidade de cada um, a questão mesmo de o aluno 
tá sabendo que ele tem de compartilhar, ter de tirar uma dúvida do colega, 
eles terem comprado a ideia, mesmo com algumas resistências, mas a 
grande maioria compra a ideia e eles percebem que é melhor dessa forma, 
mesmo sem querer dizer... (PROF. D). 
 
[...] eu acho que quando você coloca as pessoas para terem essa 
comunicação, essa ação individual e coletiva, você tem que escrever, você 
tem que ler, você tem que falar sobre o que você leu e depois você tem que 
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discutir com a sala toda, você tem que ir lá para frente expor e toda aula... 
você tem essa oportunidade. (PROF. A). 
 
[...] eles têm os benefícios, dessa forma eles contemplam os pressupostos, 
os elementos da aprendizagem cooperativa, no entanto eles podem ser 
melhorados. (PROF. E). 
 
 [...] na parte que eu mais gosto é porque professor não fica lá na frente se 
esgoelando pra dar o conteúdo ele chega, faz a explanação principal, do 
que o conteúdo vai abordar, dá o conteúdo para a gente [...] cada aluno lê 
sua parte... eu fico com uma parte e os dois colegas ficam com as outras 
partes e eu vou lê e vou explicar com o meu entendimento para os meus 
colegas, porque fica muito mais fácil. (ALUNO S1). 
 

Apesar da aceitação dos depoentes à ETMFA, também são manifestadas 

preocupações, haja vista que, com o tempo, a técnica se torna cansativa, além de 

apresentar dificuldades na operacionalização 

 
[...] foi repassado pra gente a técnica ETMFA aí, às vezes a gente fica muito 
preso a ela e eu tenho medo da gente usar tanto ela e se tornar monótona 
para os alunos. (PROF. B) 
 
[...] porque tem dias que funciona, eles ajudam, eles colaboram, mas tem 
dias que não funciona, a gente sempre deixa alguma das atividades para a 
próxima aula, então no dia que acontece isso, eu saio da sala frustrada, eu 
acho que “eu hoje não fiz nada.” (PROF. C) 
 
[...] eu tô falando agora estritamente da técnica ETMFA e esquecendo um 
pouco a aprendizagem cooperativa que é bem maior, então, falando 
somente da técnica: eu consigo segui-la quando eu planejo a aula. [...] 
então, para planejar uma atividade, uma ETMFA para cada disciplina por 
semana, eu não consigo fazer isso no tempo que disponho de 
planejamento. (PROF. E) 

 
[...] a partir do que a célula compartilha, se a gente conseguir seguir o 
roteiro bem direitinho, dá para a gente fazer adequadamente, com 
facilidade, as atividades e agora quando são algumas matérias que 
dificultam mais, aí a gente já não consegue fazer no tempo certo. (ALUNO 
S2). 
 
[...] Primeiro, eles explicam, aí depois eles dão uma folha, para a gente 
explicar para os colegas, eu acho complicado...[...] você fica meio com 
dúvida, porque se você falar alguma coisa errada, você tá ensinando errado 
pro seu colega. (ALUNO T1). 

 

A técnica ETMFA tem como ponto positivo aglutinar no processo de 

ensino e aprendizagem o papel inicial do professor, no qual ele apresenta o 

conteúdo da aula aos alunos, de forma resumida, para depois os alunos irem 

trabalhar, com mais segurança, nas células cooperativas. 

Entretanto, a ETMFA, que deveria ser tão somente uma técnica de 

transição pedagógica entre as duas concepções antagônicas, a tradicional e a 
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construtivista, foi padronizada e enrijecida, como a técnica utilizada na escola, quase 

que de forma exclusiva. 

Apesar do exposto, procurou-se averiguar a existência da utilização de 

outras técnicas pedagógicas na escola, para além da ETFMA, ao que se constatou 

iniciativas promissoras dos professores, alinhadas ao princípio cooperativo, como se 

afere nos depoimentos 

 
[...] aí tem atividades extra classe que podem contribuir pra a aprendizagem 
cooperativa, eu acredito muito na questão das feiras, principalmente o 
momento da feira de ciências que é aquele nosso momento “Ciência e Arte” 
[...] é interessante que de fato eles têm essa liberdade de formar as 
equipes, as células deles, para desenvolver o projeto e ali, naquele projeto, 
a gente vê o quanto eles se integram, se ajudam para que aconteça o 
projeto. (PROF. B). 
 
[...] a aula de laboratório foi muito boa, que a gente fez com sólidos 
geométricos, foi como se fosse uma aula de revisão [...] e eu pude perceber 
a questão de todos os alunos estarem empolgados e de fato ter funcionário. 
(PROF. D). 
 
[...] você pode ir para um teatro, fazer apresentações teatrais [...] eu sempre 
gostei de que fosse uma coisa que as pessoas fizessem em conjunto, mas 
só uma técnica, eu acho que a técnica ela é muito importante, mas se ela 
for feita sempre, eu acho que ela engessa um pouco a criatividade [...] a 
técnica é uma base e de vez em quando, por exemplo, se você vai passar 
um filme, se você vai passar uma apresentação musical, porque dentro da 
arte tem que ter uma apreciação artística, porque o aluno não pode ter 
aquela visão só teórica da arte, ele tem que ter um contato com a arte, ele 
tem que passar pela experiência, também, de fazer, de criar [...] então, 
nesse momento você tem que ver por outros caminhos, outras técnicas que 
são próprias da disciplina, que você talvez tenha um resultado melhor. 
(PROF. A). 
 
Então hoje é uma atividade, uma questão que envolve três conhecimentos, 
amanhã tem que ser uma encenação, no dia seguinte tem que ser um 
experimento, no dia seguinte tem que ser uma visita numa empresa, numa 
escola da região, então o professor tem que ter essa dinamicidade para 
integrar os estudantes, ser criativo e estimular através também do exemplo. 
(PROF. E). 

 

Diante do exposto, confirma-se, por um lado, a necessidade de os 

profissionais da escola empreenderem esforços para o aperfeiçoamento e a 

consolidação da técnica ETMFA, de forma que os alunos possam internalizar os 

elementos da aprendizagem cooperativa; e por outro lado, a relevância em investir 

noutras estratégias e técnicas cooperativas, já referendadas por diversos estudiosos 

na área, além de planear seus próprios métodos cooperativos, tendo como norte 

suas necessidades educativas próprias. 
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6.5.5 Limites e possibilidades da aprendizagem cooperativa  

 

Quanto à categoria limites e possibilidades da implementação da proposta 

da aprendizagem cooperativa na escola, há uma intrínseca relação com o objetivo 

específico que visa a identificar os fatores contextuais que representam facilidades e 

dificuldades para a implementação e consolidação da aprendizagem cooperativa na 

escola. 

Nessa esteira, verifica-se que os professores e os alunos acreditam e se 

sentem seguros pelo fato de todos terem aderido à proposta cooperativa, o que, 

segundo eles, faz com que haja avanço à medida que o tempo vai passando, como 

defendem 

 

[...] a escola toda funcionar em aprendizagem cooperativa, ia ser difícil em 
uma escola ter salas que aderiram a aprendizagem cooperativa e salas que 
não aderiram... [...] ia ser difícil o professor planejar duas aulas, porque ele 
ia ter que planejar uma aula pra um ensino que não é aprendizagem 
cooperativa e outro plano de aula para o modelo de aprendizagem 
cooperativa, ia ser mais difícil pra ele, ia ser mais puxado pra ele... (ALUNO 
S1). 

Na verdade, é um início né... romper com uma metodologia totalmente 
diferente, se envolver na aprendizagem cooperativa exige uma certa 
abertura, um certo esforço de cada um e é uma construção, né, tá em 
construção... (ALUNO C2). 
 
[...] a questão de a grande maioria dos alunos ter comprado a ideia, porque 
não adianta só os professores tentar, tentar. (PROF. D). 
 
Cada turma tem seu potencial...Tem umas que a relação social é melhor, as 
habilidades sociais são melhores, eles conseguem resolver os conflitos com 
mais facilidade, outros a responsabilidade é altíssima, individual, eles se 
preocupam em ver a parte deles, de cumprir de tentar com outro colega 
compreenda e assim como tem os lados positivos e tem os negativos 
também. (PROF. B). 
 

Com relação às facilidades da proposta da aprendizagem cooperativa, os 

principais aspectos apontados pelos alunos dizem respeito a melhoria da 

aprendizagem, por intermédio do compartilhamento de ideias que o trabalho em 

células cooperativas propicia 

 
[...] a aula mais proveitosa pra mim é a que eu tive maior aprendizado... [...] 
na prática, eu vi que é bastante proveitosa, é bastante produtivo trabalhar 
esse tipo de aprendizagem... porque tem, como eu disse, vários pontos de 
vista sobre um mesmo assunto. Isso agrega demais. (ALUNO C2). 
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[...] o que eu mais gosto é quando a gente consegue alcançar aquele 
objetivo, dá tempo fazer tudo. E quando eu entendo que o meu colega 
repassou pra célula...[...]. (ALUNO T2). 
 
[...] eu me sinto à vontade de explicar o conteúdo pros meus colegas, 
porque eu sei que eles vão entender a forma que eu tô falando, porque o 
sou aluno igual a eles... [...] eu sei pela forma que eu tô explicando, eles vão 
entender. (ALUNO S1). 
 
[...] essa forma de aprender acho mil vezes melhor do que a outra, porque 
como eu falei no começo, que a gente se alia com as pessoas da nossa 
célula. (ALUNO T1). 

 

Um fator que os professores e alunos ressaltam com ênfase é atinente ao 

clima escolar, à possibilidade de as pessoas se conhecerem melhor, ao 

fortalecimento das interrelações, ao diálogo, à união e ao respeito uns com os 

outros, como explicam: 

 
[...] eu gosto mais do diálogo também com a minha equipe [...] ajuda a gente 
a conhecer melhor aquelas pessoas que a gente não tinha a mínima ideia 
de quem era, do que fazia. (ALUNO C2). 
 
[...] muitas pessoas da sala não tinham muita aproximação, depois quando 
você faz as células, misturada, você consegue ver o ponto de vista dela [...] 
você não vai ficar sozinha, isolada, na sala, você tem que estar com a sua 
célula. (ALUNO T1). 
 
[...] os alunos, assim, tão tendo mais respeito pela história do outro e, 
também, tão sendo menos, tá tendo menos bullying. (ALUNO A1). 
 
[...] eles acreditam, porque a empatia aconteceu, a conexão aconteceu. E aí 
eu volto a dizer o clima, o clima na escola, aquela sensação da forma como 
acontece, a cultura de fato contribui para que a cooperação aconteça, 
independente se a aula foi planejada em aprendizagem cooperativa ou 
não... (PROF. E). 
 

Os depoimentos assinalam, dessarte, os resultados sustentados por 

Johnson e Johnson (1999, p. 76) e outros estudiosos, de que a aprendizagem 

cooperativa oportuniza a construção de “relações interpessoais mais positivas”. 

Por outro lado, os depoimentos demonstram preocupação com a 

consolidação da aprendizagem cooperativa, devido às dificuldades próprias 

decorrentes da implementação, especialmente no que se refere a mudança de 

paradigma proveniente da concepção teórico-metodológica da proposta da 

aprendizagem cooperativa, como revelam os depoimentos: 

 
[...] a partir do momento que a gente internaliza, porque tem que ter uma 
internalização do professor, não é, depois que a gente compreende a 
dinâmica e consegue visualizar ela no nosso pensamento, ela acontece 
sim...mesmo com aqueles alunos que tem essa relutância, talvez pelo 
individualismo [...]. (PROF. C). 
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[...] na aprendizagem cooperativa é que os estudantes têm muita, muita 
energia [...], eles querem se movimentar, eles querem se mexer, eles 
querem se mostrar [...] então o professor pode canalizar toda aquela 
energia, para que o conhecimento aconteça e obviamente daí surge outra 
dificuldade, como é que eu canalizo, também, como é que eu me planejo a 
ponto de aproveitar todas as potencialidades [...]. (PROF. E). 
 
 

Quanto às dificuldades presentes na abordagem da aprendizagem 

cooperativa na escola, sob a ótica dos alunos, apreende-se obstáculos concernentes 

a aprendizagem por intermédio das metodologias da proposta, como atestam:  

 
[...] muitas vezes a pessoa quer resumir, mas não sabe o que tem que 
resumir, porque a pessoa parece que só fez ler, muitas vezes não lê e 
interpreta e vai cortando partes importantes... (ALUNO A1). 
 
[...] mesmo praticando a aprendizagem cooperativa na escola, quando eu 
chego em casa, eu tento aprender o mesmo conteúdo, porque eu não 
consigo aprender na aprendizagem cooperativa, por isso que eu não gosto. 
[...] eu acho que o método é falho, porque nem sempre uma célula ela vai 
ser boa, sempre tem aquele aluno que não consegue o conteúdo direito, 
que não entende... isso prejudica toda a célula, já como ele não vai saber 
compartilhar, já como ele não entendeu o conteúdo, fica difícil para mim 
entender também. (ALUNO A2). 
 
[..] parte que eu tenho mais dificuldade, principalmente nas exatas, porque 
não tem como você compartilhar uma atividade de cálculo pro colega, a 
gente tenta explicar para ele a fórmula que tem de fazer e muitas vezes eles 
não entendem e tem que explicar... (ALUNO S1) 
 
 [...] física, química e matemática acho muito difícil assim, aprender, com a 
atividade cooperativa. (ALUNO T1). 
 
[...] não é que não seja, não dê tempo, né, porque tem o tempo adequado, 
mas é que nem toda vida a gente consegue absorver todas aquelas 
informações. (ALUNO S2). 
 

A ausência de compromisso ou envolvimento de alguns alunos com a 

proposta também foi alvo de críticas, haja vista que toda a célula se prejudica 

quando isso acontece, de acordo com os depoentes 

 
[...] dificuldade eu tenho, porque, basicamente nem todas as pessoas têm 
uma interação umas com as outras... e isso pode ocasionar um conflito na 
célula e, também, pode prejudicar o compartilhamento. (ALUNO C1). 
 
 [...] tem célula que é muito boa, porque coopera e tem outras que já não 
cooperam (ALUNO S2). 

 
[...] é, não vou mentir não, mas às vezes dá, tipo, as pessoas se distraem e 
não cumprem com suas tarefas, mas muitas das vezes nós cumprimos... 
sua determinada função. (ALUNO C1). 
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[...] porque seria melhor se cada um cumprisse a sua função, até na 
questão do silêncio, também... acho que seria mais legal se cada um 
cumprisse sua função. (ALUNO S2). 

 
[...] o que eu não gosto a célula cooperativa é porque tem muitas pessoas 
da sua célula que não querem fazer nada. Aí você fica meio perdida. 
(ALUNO T1). 
 

O barulho da sala, devido às intensas discussões entre os alunos na 

resolução das atividades, também foi citado como uma dificuldade cotidiana, 

prejudicando a concentração dos alunos nas células cooperativas. (ALUNO T2; 

ALUNO S2). 

No que respeita aos professores, são relatadas fragilidades em aplicar a 

abordagem pedagógica da aprendizagem cooperativa, devido a insuficiência de 

momentos formativos que possam subsidiar a prática dos princípios essenciais da 

proposta, especialmente os professores novatos, que vão aprendendo no 

enfrentamento do cotidiano da sala de aula, como também mediante a socialização 

de experiência com os professores mais antigos (PROF. B; PROF.D). 

Os professores relataram, por conseguinte, inúmeras dificuldades 

metodológicas, quanto a efetivação da aprendizagem cooperativa na escola, 

destacadas a seguir:  

a) utilização do tempo – os professores relatam ter dificuldades em 

administrar o tempo de aula, comprometendo os passos finais da técnica, 

destinados à avaliação individual e processamento de grupo. (PROF. B; PROF. D; 

PROF. E);  

b) avaliação da aprendizagem – mensurar a aprendizagem dos alunos 

dentro das células cooperativas causa insegurança aos docentes. (PROF. B; PROF. 

E); 

c) alunos com dificuldades de aprendizagem – realizar atendimento 

individualizado é uma complicação sob a ótica dos docentes, tanto pelo formato 

coletivo de trabalho pedagógico, como pelo excessivo número de alunos por sala. 

(PROF. B; PROF. D); 

d) desenvolvimento curricular das disciplinas – a proposta da 

aprendizagem cooperativa necessita de um enxugamento do currículo, de forma a 

abrir espaço para a interação entre os alunos. (PROF. A; PROF. B; PROF. E); 

e) tarefas de casa – os professores lamentam não poder enviar tarefas de 

casa, tendo em vista que os alunos passam o dia na escola e retornam muito tarde, 
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devido à distância entre a escola e as localidades onde moram. (PROF. B; PROF. 

D); 

f) plano de aula – os professores consideram o tempo de planejamento 

insuficiente para elaborar o plano de aula, juntamente com a confecção do material 

necessário à sua execução. (PROF. C; PROF. E); 

g)  livro didático – os professores relatam o desafio de a escola não 

possuir as coleções de livros didáticos para os alunos, impossibilitando-os de 

levarem os livros para casa, para estudos de aprofundamento e consolidação da 

aprendizagem (PROF. B; PROF C; PROF. D); 

h) envolvimento os estudantes – os professores relatam que os alunos já 

chegam na escola “individualistas e conteudistas”, tornando a tarefa de inseri-los no 

espírito cooperativo, “inspirá-los, energizá-los, fazê-los entender os objetivos de 

estarem ali”, uma grande dificuldade. (PROF. A; PROF. E). 

Ao mesmo tempo, os sujeitos da pesquisa, em sua maioria, atribuem os 

contratempos ao pouco tempo de vivência na proposta, pois “a escola só está com 

um ano, a escola está engatinhando ainda” (PROF. C) e externam a oportunidade 

vivenciada, uma vez que se identificam com a proposta e pelo fato de serem poucas 

as escolas que adotam a aprendizagem cooperativa no Ceará, como argumentam 

 
[...] a grande facilidade que a aprendizagem cooperativa promove, induz é 
você aproveitar toda essa energia do estudante, [...] porque na abordagem 
tradicional, na verdade eu estou ali é contendo, guarda sua energia, 
silêncio, parado, calado e na aprendizagem cooperativa não, eu quero é 
despertar, bota, bota mais energia para fora, vem, vem, vem, vem com tudo, 
então é isso. (PROF. E). 
 
[...] pessoalmente, é que eu gosto de gente, gosto das pessoas, gosto de ter 
um contato mais individual com cada estudante, gosto que eles pensem por 
eles mesmos, [...] não quero dominar o pensamento, não quero que os 
outros pensem igual a mim, não quero que os outros se interessem só pelas 
mesmas coisas que eu, [...] então dentro de uma aprendizagem que dá voz 
a todos é um pensamento que eu já tinha antes da educação, de que cada 
pessoa tenha o seu universo, que traga a sua cooperação, que traga a sua 
ideia. (PROF. A). 
 

Quanto às contribuições da aprendizagem cooperativa, sob a ótica dos 

sujeitos, distinguiu-se três aspectos: as competências cognitivas, as competências 

socioemocionais e a construção de relacionamentos, especialmente no que toca a 

relação professor-aluno, como se discutirá a seguir. 
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Os alunos descrevem que o desenvolvimento ocorre tanto com relação a 

constituição de competências cognitivas, como de competências atitudinais, como 

se exemplifica 

 
[...] é muito importante que nós tenhamos um método cooperativo de 
ensino, porque além de nos preocupamos com o nosso conhecimento, 
iremos nos preocupar com o conhecimento do outro e assim nós temos uma 
sociedade melhor né com solidariedade exacerbada e tudo... (ALUNO A1). 
 
[...] eu melhorei quanto no meu modo de falar, quanto nas minhas notas e 
quanto na minha postura, eu mudei demais [...] também, você saber lidar 
com as pessoas... (ALUNO T1). 
 

As atividades realizadas em células cooperativas são fundamentais para 

o aluno desenvolver as competências cognitivas, pois 

 
[...] quando ele pode conversar mais, se comunicar mais, escrever mais e 
pensar mais, ele vai desenvolvendo essas habilidades da crítica, da 
comunicação, da criatividade, da independência, da autonomia, [...] eu acho 
que, quanto mais você tem ângulos de visões diferentes sobre a mesma 
coisa, mais você tem uma capacidade de resolver problemas, se você tem 
muitas visões, a visão do professor, a visão dos colegas, a sua própria 
visão, tudo está sendo questionado ali, [...] você tem uma capacidade de 
raciocinar e de refletir sobre as coisas bem melhor, e, também, como você é 
sempre posto a fazer alguma coisa, a falar, a escrever, a questionar e 
tudo... [...] então eu acho que isso para sua vida pessoal, para sua tomada 
de decisões e suas escolhas é fundamental. (PROF. A). 
 

As reflexões efetuadas acima, sobre as situações didáticas vivenciadas 

em classe, retratam a concepção construtivista do ensino e da aprendizagem, 

presentes na proposta da aprendizagem cooperativa, na qual 

 
a construção individual do conhecimento que os alunos realizam está 
inserida, e dela é inseparável, na construção coletiva que professores e 
alunos realizam juntos nesse ambiente específico e culturalmente 
organizado que é a sala de aula. (COLL; MARCHESI; PALÁCIOS, 2004, p. 
111). 
 

É importante ressaltar, outrossim, à luz da observação docente, a 

influência das habilidades sociais para o desenvolvimento das competências 

cognitivas, pois “a primeira impressão que passa é que essa participação, esse 

envolvimento, esse contato emocional e social que eles têm, implica diretamente na 

aprendizagem deles.” (PROF. B). 

Nessa acepção, verifica-se que as habilidades sociais permitem que os 

alunos tenham zelo pelas necessidades uns dos outros, tanto no que se refere a 

questões emocionais como a questões cognitivas, já que 
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Se os alunos forem indiferentes aos problemas vividos pelos colegas, o 
grupo não funcionará adequadamente, o resultado do grupo será inferior e a 
interação não fornecerá a assistência necessária a todos os membros. É 
necessário que os alunos aprendam a ser conscientes das necessidades 
dos outros membros do grupo e se sintam responsáveis por ajudá-los pelo 
bem do objetivo a ser alcançado. (COHEN; LOTAN, 2017, p. 41). 

 

Além das contribuições assentadas anteriormente, alunos e professores 

também destacaram a parceria professor-aluno como um dos pontos relevantes da 

abordagem cooperativa 

 

[...] o que chama mais atenção é a relação professor e aluno [...] parece que 
as relações estão muito mais sólidas [...] não tá aquela coisa: _Ah, eu sou 
seu professor, você é estudante, você é submisso... não, tá uma relação 
mais horizontal... parece que a aprendizagem cooperativa possibilitou isso. 
(ALUNO A1). 
 
[...] no fim dá certo... hoje, que a gente chama o professor para tirar alguma 
dúvida: “_olha professor, porque não tá dando certo, do meu jeito deu certo, 
mas não estou conseguindo explicar para eles, me explique porquê?” ... 
“_Ah, [...] é porque você esqueceu disso e disso”, aí a gente corrige tudo e 
dá tudo certo. (ALUNO S1). 
 
[...] eu acho que assim a confiança né porque os professores têm uma 
confiança mais na gente, [...] eu falei que era muito bom os professores, 
eram como se fossem amigos, [...] porque não é só aquele negócio, tipo, oi 
professor... é tipo oi amigo professor. (ALUNO T1). 
 
 

Averígua-se, nos depoimentos dos alunos, uma salutar conexão 

pedagógica na relação professor – aluno, que estimula a participação dos alunos 

nas atividades cotidianas, assinalando o protagonismo estudantil e promovendo a 

ajuda mútua, porque 

 
Naturalmente, estudantes que passam a ser parceiros de seus professores, 
dentro ou fora de sala de aula, tendem a participar mais, tornando-se assim 
parte integrante ativa do processo educacional, assumindo, muitas vezes, 
um papel de liderança entre os estudantes e agindo com proatividade diante 

dos problemas que surgem. (PRECE, 2019, p. 1 - 2). 
 

Em se tratando da parceria professor – aluno, sob a ótica docente, a 

relação se torna mais horizontalizada, isto é, a gestão da sala de aula se converte 

em mais democrática e participativa, potencializando a discussão profícua dos 

assuntos tratados em aula, como apontam os docentes 

 
[...] eu não me coloco nessa função tanto de autoridade, como é colocado 
para o professor, de querer controlar, de querer ter os alunos da mão, [...] 
pra mim isso não é tão importante, é mais importante que eles participem, 
que eles passem pela experiência, que eles questionem, que eles tenham o 
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espírito crítico, que eles questionem o meu gosto, pra que eu também possa 
questionar o deles [...]. (PROF. A). 
 
[...] no momento que a gente vai se adequando, a gente vai percebendo que 
não fica tão sobrecarregado... que aquele momento de aprendizagem [...] 
eu vejo que isso tá tipo dividido com os alunos [...] se a gente se propõe a 
aprender junto com eles, melhora... [...] desde o começo eu tenho me 
colocado na situação também de aprendiz, né... de aprender com eles e 
quando eles conseguem colocar para a gente algo que a gente não 
conhecia, eles se sentem motivados, [...] a buscar novos conhecimentos, 
para que contribua também para a formação do professor, eu acho que 
essa integração acontece quando a gente evidencia isso na prática...  
(PROF. B). 
 
[...] quando dá aula, quando você tá expondo o conteúdo, você tá falando, 
aí tem um aluno que diz: ”ah, professor, dá pra fazer assim, assim, 
também”, aí se você for ver, aí realmente dá... ou seja, você aprende com 
seu aluno [...] e sempre isso vai ser um ciclo e quando os alunos foram 
explicando uns para os outros, eles também vão tá aprendendo, então é a 
questão: “quando você vai só, você vai mais rápido, mas quando você 
caminha junto, você vai mais longe”, então é a ideia perfeita. (PROF. D). 
 
 [...] a parceria acontece e eu diria que sem essa parceria do professor com 
o estudante... e essa parceria só com acontece quando há conexão entre 
professores e estudantes... sem essa parceria qualquer aprendizado fica 
difícil de acontecer, em qualquer metodologia. (PROF. E). 

 

Além disso, apreende-se pelos testemunhos que os professores se 

sentem mais apoiados e seguros quando têm a parceria dos estudantes, desse 

modo “a tendência é se sentir mais amparado, menos sobrecarregado, mais 

compreendido em suas próprias necessidades e, acima de tudo, menos solitário, 

pois há um grupo de pessoas que está encampando sua própria demanda.” 

(PRECE, 2019, p. 2).  

Com relação às sugestões para melhorar a proposta da aprendizagem 

cooperativa, alunos e professores elencaram os pontos a seguir: 

a) realizar mais momentos de plenária, com toda a sala de alua, de forma 

que haja um maior debate e, ao mesmo tempo uma síntese sobre os 

assuntos tratados. (ALUNO A1); 

b) criar estratégias para diminuir o barulho provocado pelas discussões 

nas células, potencializando a concentração dos alunos nos temas 

tratados. (ALUNO T2); 

c) que todos os alunos cumprissem suas funções dentro das células. 

(ALUNO C2); 
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d) que os alunos mantenham a estrutura das células, com três alunos em 

cada célula, para não comprometer a estratégia de ensino e 

aprendizagem. (ALUNO S2 e T2); 

e)  reorganizar os horários de aula, para mesclar tempos de aulas, 

tornando-as geminadas, para que o professor possa completar o ciclo da 

técnica ETMFA. (ALUNO S1); 

f) organizar momentos formativos com os docentes, para melhorar a 

atuação na aprendizagem cooperativa. (PROF. B e D); e 

g) organizar momentos de observação das aulas de alguns colegas, pelos 

professores novatos ou por aqueles que têm maiores dificuldades na 

apropriação das estratégias metodológicas da aprendizagem cooperativa. 

(PROF. D). 

Essa categoria de pesquisa demonstrou as facilidades e dificuldades do 

primeiro ano de implementação da aprendizagem cooperativa na escola, bem como 

o empenho de professores e alunos em compreender a proposta e aplicá-la 

corretamente. Contudo, manifestam também uma consciência crítica acerca dos 

desafios encontrados no cotidiano de sala de aula, ao mesmo tempo em que 

buscam caminhos para superá-los. 

Após todo o percurso metodológico no qual se utilizou como instrumentos 

de coleta de dados a análise dos documentos de gestão da escola e da proposta 

teórico-metodológica da aprendizagem cooperativa; dos questionários e entrevistas 

semiestruturadas efetuadas com professores e alunos; da concretização de 

avaliação diagnóstica, formativa e somativa; e da realização de observação 

participante pela pesquisadora, que culminou na análise e discussão das 

informações recolhidas e dos resultados encontrados, completa-se o ciclo desta 

investigação científica com as considerações finais, a seguir.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou, com base em sua questão norteadora, apreender 

como as estratégias teórico-metodológicas da aprendizagem cooperativa se 

estruturam para contribuir com a melhoria da aprendizagem dos alunos da segunda 

série do Ensino Médio de uma escola estadual de educação profissional do Ceará. 

Para tal, a pesquisadora estabeleceu como ponto de partida três 

pressupostos: o primeiro foi de que a integração da proposta da aprendizagem 

cooperativa com o projeto educativo da escola é fundamental para a sua 

implementação e consolidação; o segundo, de que a proposta da aprendizagem 

cooperativa precisa encontrar acolhimento conceitual e empírico nos sujeitos 

envolvidos para se desenvolver apropriadamente; e o terceiro, de que a 

aprendizagem cooperativa contribui com a melhoria do desempenho acadêmico dos 

alunos. 

Em função disso, instituiu-se como objetivo geral da pesquisa avaliar 

como as estratégias teórico-metodológicas da aprendizagem cooperativa se 

estruturam para contribuir com a melhoria da aprendizagem dos alunos da segunda 

série do Ensino Médio de uma escola estadual de educação profissional do Ceará. 

Para atender ao objetivo geral foram definidos quatro objetivos específicos que 

serão revisitados, com o fito de apresentar a trajetória investigativa seguida pela 

pesquisadora para cumprir às prescrições da pesquisa e identificar seus resultados. 

Cumpre esclarecer que além desse itinerário técnico realizado para 

assinalar a viabilidade da aprendizagem cooperativa, como estratégia teórico-

metodológica para favorecer a aprendizagem dos alunos, foi imperioso a 

triangulação dos dados recolhidos, de modo a realizar o cruzamento das 

informações e apreender as relações imbricadas no contexto em que estão inseridas 

– a escola –  e assim, dar fiabilidade aos resultados encontrados. 

O primeiro objetivo específico, portanto, foi verificar se os documentos de 

gestão da escola investigada encontram sintonia com os documentos teórico-

metodológicos da aprendizagem cooperativa, articulando-os com a prática 

pedagógica docente, e, em consequência, validar ou contestar o primeiro 

pressuposto da pesquisa, de que a integração da proposta da aprendizagem 

cooperativa com o projeto educativo da escola é fundamental para a sua 

implementação e consolidação. 
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Nesse caminho, delineou-se como procedimentos metodológicos a 

análise documental, a entrevista semiestruturada e a observação participante, posto 

que, somente com esses instrumentos entrecruzados se poderia capturar a relação 

entre a teoria identificada nos documentos, as concepções pedagógicas dos sujeitos 

e a prática pedagógica desenvolvida em sala de aula.  

Isto posto, verificou-se correlação entre os documentos de gestão da 

escola e os documentos da proposta da aprendizagem cooperativa, assim como a 

adequação das estratégias, técnicas e instrumentos cooperativos aos anseios 

educativos dos alunos, no que respeita a criar condições apropriadas à 

aprendizagem, oportunizando a interação promotora, a interdependência positiva e a 

autonomia intelectual. 

Entretanto, a aplicação das estratégias, técnicas e instrumentos 

relacionados às atividades cooperativas, algumas vezes foi afetada pelo insuficiente 

conhecimento teórico acerca dos princípios cooperativos e pela inexperiência de 

docentes e discentes na metodologia, causando desvios conceituais e operacionais. 

Por isso, constitui-se como requisito essencial ao êxito da aprendizagem 

cooperativa a realização de encontros pedagógicos específicos para estudar e 

favorecer o intercâmbio de experiência entre os docentes, viabilizando o 

aprofundamento do conhecimento teórico e prático acerca dos fundamentos 

cooperativos, como já foi amplamente sustentado pelas informações coletadas junto 

aos depoentes. 

É importante frisar que, apesar dos contratempos percebidos na 

operacionalização da aprendizagem cooperativa, devido à moderada formação dos 

sujeitos, como também, à incipiente experiência na proposta, confirmou-se a 

presença dos princípios cooperativos, assim como o alcance de seus objetivos 

acadêmicos, tanto no que respeita à aprendizagem cognitiva dos alunos, como à 

construção de habilidades sociais.  

Essa constatação causou grande inquietação à pesquisadora, haja vista 

que, inicialmente, julgava-se que a consecução dos objetivos cooperativos seria 

diretamente relacionada com a perfeita aplicação das estratégias teórico-

metodológicas da proposta. As circunstâncias que envolvem as múltiplas situações 

didáticas do cotidiano escolar, no entanto, demonstraram que as relações de causa 

e efeito não são tão lineares como se acreditava inicialmente. 
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Ao aprofundar a investigação, por conseguinte, acerca do 

desenvolvimento dos princípios cooperativos, apesar dos lapsos encontrados na 

operacionalização das atividades afins, verificou-se que os componentes 

curriculares Projeto de Vida, Mundo do Trabalho, Formação Cidadã, Diálogos 

Socioemocionais, além do Projeto Professor Diretor de Turma contribuíram para dar 

suporte à cooperação na escola. 

Isso ocorreu porque tais componentes curriculares são voltados para 

objetivos similares às estratégias metodológicas da aprendizagem cooperativa, além 

do serem estruturados mediante dinâmicas e vivências pedagógicas que 

intencionam promover a reflexão e, consequentemente, a evolução comportamental 

dos alunos de modo mais profundo. 

Como se vê, estes elementos curriculares supriram a utilização 

inconstante de algumas estratégias da aprendizagem cooperativa, como o contrato 

de cooperação nas células; o desempenho das funções estabelecidas para cada 

membro da célula cooperativa: coordenador, guardião do tempo e relator; o 

processamento grupal; e as técnicas específicas para promover a interação 

promotora e as habilidades sociais. 

Por outro lado, observa-se uma relação de benefício recíproco entre a 

proposta da aprendizagem cooperativa e os componentes curriculares elencados, 

pois estes encontram terreno fértil para se desenvolverem nas estratégias e técnicas 

cooperativas, uma vez que compartilham a identidade teórica construtivista, 

tornando esse entrelaçamento teórico e prático favorável para a construção da 

aprendizagem dos alunos. 

O segundo objetivo específico, por seu turno, pretendeu compreender as 

crenças e valores dos professores e alunos que intervém na execução da proposta 

da aprendizagem cooperativa em sala de aula e, assim, comprovar ou negar o 

segundo o pressuposto da pesquisa de que a proposta da aprendizagem 

cooperativa precisa encontrar acolhimento conceitual e empírico nos sujeitos 

envolvidos para se desenvolver apropriadamente. 

Para aferir esse objetivo, obteve-se suporte nos questionários e 

entrevistas semiestruturadas aplicadas a professores e alunos e na observação 

participante, de modo a detectar a articulação entre teoria e prática, e, com isso, 

entender suas implicações na prática pedagógica. 
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Destarte, os questionários demonstraram o alinhamento teórico dos 

professores com os princípios teórico-metodológicos da aprendizagem cooperativa, 

além da abertura em incorporar o projeto dentro de suas propostas curriculares, 

porém, constatou-se, por intermédio das observações em sala de aula, bem como, 

pelas entrevistas, suas dificuldades em aproximar teoria e prática, para a construção 

da práxis pedagógica.  

Em vista disso, com relação a mudança da lógica de professores, embora 

empírica, da concepção tradicional de educação, para a lógica da concepção 

construtivista da aprendizagem, comprovou-se que os sujeitos da pesquisa estão em 

um período de transição, no qual, em meio às atividades em aprendizagem 

cooperativa, recorrem a condutas tradicionais para solucionar os obstáculos 

vivenciados cotidianamente. 

Isso resultou na insegurança de alguns professores em atuar na proposta 

cooperativa, especialmente àqueles que entraram na escola ao longo do ano letivo e 

pegaram o “bonde andando”. Estes procuraram estudar por conta própria, apoiados 

em alguns textos fornecidos pelo PRECE e, assim, buscando encontrar formas para 

atuar na aprendizagem cooperativa, além de tomar como norte o instrumental de 

plano de aula da aprendizagem cooperativa, fornecido pela escola, como foi relatado 

nas entrevistas e constatado nas observações em sala de aula.   

Quanto aos alunos, detectou-se que também possuem ideias 

conservadoras acerca do ensino e da aprendizagem, configurando-se como mais 

um obstáculo a ser suplantado para a edificação dos princípios cooperativos na 

escola. 

O terceiro objetivo específico, no que lhe concerne, intencionou 

acompanhar a evolução da aprendizagem dos alunos ao longo do ano letivo, dentro 

da proposta metodológica da aprendizagem cooperativa, de maneira a legitimar ou 

não o terceiro pressuposto da pesquisa de que a aprendizagem cooperativa 

contribui com a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos. 

Para atingir esse objetivo, foram utilizados como instrumentos de coleta 

de dados as duas avaliações diagnósticas aplicadas no início do primeiro e do 

segundo semestre e a avaliação somativa efetuada no final do ano letivo; bem como 

a avaliação formativa, acompanhada por meio da observação participante, realizada 

para apreender o desenvolvimento estudantil mediante as atividades avaliativas 

cultivadas no dia a dia escolar.  
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Apesar de o intervalo temporal de um ano letivo ser insuficiente para a 

evolução expressiva do desempenho dos alunos, especialmente em se tratando de 

avaliações externas, apreendeu-se, por meio das avaliações diagnóstica e somativa, 

e, mais especialmente, por intermédio da avaliação formativa realizada ao longo do 

ano letivo, com o suporte da observação de sala de aula, assim como dos 

depoimentos dos sujeitos nas entrevistas o progresso da aprendizagem dos alunos 

sob todos os aspectos, isto é, tanto nas competências e habilidades cognitivas como 

nas competências socioemocionais. 

Com relação à avaliação formativa é relevante apontar que, embora 

muitos dos instrumentais utilizados sejam similares aos da avaliação tradicional, o 

objetivo central de regular o percurso formativo do ensino e da aprendizagem se 

sobressaiu, visto que os professores, imbuídos dos princípios cooperativos, 

abraçaram a avaliação como dispositivo de regulação da aprendizagem, 

demonstrando que o mais relevante não é o instrumental em si, mas a postura que 

se tem diante dele e o uso que se faz dele, no caso, em prol da construção da 

aprendizagem dos alunos. 

O quarto objetivo específico, no que lhe diz respeito, almejou identificar os 

fatores contextuais que representam facilidades e dificuldades para a 

implementação e consolidação da aprendizagem cooperativa na escola, de forma a 

complementar e solidificar a validação dos três pressupostos da pesquisa, em 

função da necessidade de julgar os efeitos da aprendizagem cooperativa sob a ótica 

dos sujeitos da pesquisa, no contexto da ação educacional.  

Para dar conta desse objetivo, então, utilizou-se como instrumentos de 

recolha de informações as entrevistas semiestruturadas com professores e alunos, 

para compreender esses fatores à luz da percepção dos sujeitos acerca do processo 

de ensino e aprendizagem, como também através da observação participante, de 

modo que a própria pesquisadora pudesse captar esses elementos ao testemunhar 

a ação educativa. 

O primeiro ponto a destacar como facilidade se relaciona à adesão de 

todos os docentes à aprendizagem cooperativa ser favorável à incorporação da 

proposta, de modo a universalizá-la em toda a escola, pois os depoimentos de 

professores e alunos deram conta de que o fato de todas as salas de aulas estarem 

organizadas em células cooperativas, diuturnamente, assegura a imersão de toda a 

comunidade escolar ao fundamento cooperativo. 
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Além disso, outra facilidade averiguada diz respeito à aderência do corpo 

docente ao projeto, com esteio em sua identificação com a aprendizagem 

cooperativa, ou seja, não basta consentir com a proposta, é preciso também ter uma 

identificação conceitual com os princípios cooperativos, como aconteceu na escola 

pesquisada, pois, quando não há identificação do professor com a proposta, sua 

adesão se torna forçada e dificilmente a cooperação se desenvolve a contento, 

podendo se tornar um calvário participar da experiência. 

Ademais, o fato de a escola possuir em sua proposta curricular o Projeto 

Professor Diretor de Turma e os componentes pedagógicos Formação para a 

Cidadania, Diálogos Socioemocionais e Projeto de Vida, colaborou 

significativamente com a implementação da proposta da aprendizagem cooperativa, 

como reportado anteriormente. 

Sobre as dificuldades na implementação da aprendizagem cooperativa, 

destaca-se o Plano de Aula, que se constitui como um desafio para os docentes, 

não somente em sua elaboração, mas, sobretudo, em sua execução, pois, algumas 

vezes o plano se encontra aparentemente perfeito, no entanto, ao aplicá-lo se apura 

que as atividades planejadas não propiciam o desenvolvimento de alguns elementos 

precípuos da aprendizagem cooperativa. 

Sob essa mesma ótica, assinala-se como impedimento o tempo definido 

para o desenvolvimento da técnica ETMFA, cuja orientação da proposta cooperativa 

é que seja aplicada, primordialmente, no limite de tempo das aulas de 50 ou 90 

minutos de aula, porém os professores sentem dificuldade em concentrar os 

assuntos dentro desses recortes temporais, comprometendo, não raro, algumas 

etapas importantes, como o contrato de cooperação, o compartilhamento de tarefas, 

a avaliação individual e/ou o processamento de grupo. Outras vezes, todas as 

etapas da aula são realizadas, no entanto, de modo superficial e sintetizado, sem 

assegurar a efetiva aprendizagem dos alunos. 

Outro obstáculo observado diz respeito à mensuração da aprendizagem 

individual dos alunos por intermédio das atividades cooperativas, tanto referentes às 

competências cognitivas como às competências socioemocionais, o que leva alguns 

professores a realizarem inúmeras avaliações, acarretando uma sobrecarga 

desnecessária de trabalho. 

Além do mais, apresentou-se ainda como inconveniente a escola não 

possuir as coleções de livros didáticos para todos os alunos, impossibilitando-os de 
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levarem os livros para casa, para estudos de aprofundamento e consolidação da 

aprendizagem, embora houvesse livros para os alunos trabalharem em sala, de 

forma compartilhada. 

A pesquisa também apresentou algumas limitações, que se julga 

importante revelar, tendo em vista contribuir com outros pesquisadores que 

pretendam se inspirar neste trabalho ou mesmo seguir outros rumos, a partir da 

experiencia aqui relatada. 

A escolha dos informantes, sob a ótica da pesquisadora, poderia ser mais 

adequada se tivesse incluído como sujeitos os coordenadores pedagógicos da 

escola, por serem responsáveis pela formação continuada dos docentes, bem como, 

por acompanhar e apoiar o desenvolvimento da proposta curricular dos professores, 

em todas as áreas do conhecimento, percorrendo o planejamento, a execução e a 

avaliação dos resultados. 

Além disso, os coordenadores também dão suporte pedagógico aos 

alunos ao longo do ano letivo, especialmente, àqueles com maior deficiência 

educacional ou maior necessidade de apoio emocional. Daí a relevância desses 

profissionais como participantes da pesquisa. 

Nessa mesma esteira, outra limitação encontrada, já evidenciada 

anteriormente, diz respeito a restrita formação continuada dos professores no 

ambiente escolar, pois o que possibilita o desenvolvimento profissional, para além 

das participações em seminários, congressos ou cursos periódicos realizados por 

iniciativa própria ou pelo sistema de ensino, são os momentos de estudos e trocas 

de experiência entre os professores na escola, com base nas facilidades e 

dificuldades encontradas no cotidiano escolar, nos quais são debatidos e 

confrontados com as concepções pedagógicas existentes, possibilitando a 

aproximação entre teoria e prática, constituindo caminhos para a práxis pedagógica. 

Faz-se mister insistir, por conseguinte, que apesar de ser relevante a 

aceitação e a identidade teórica dos professores (e dos alunos) com os preceitos 

cooperativos, traduz-se em condição fundamental a formação continuada em 

serviço, assim como o apoio pedagógico e o acompanhamento consistente às 

atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, de modo a fortalecer os 

conhecimentos teórico-metodológicos dos professores, necessários ao êxito da 

proposta. 
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Evidenciou-se, em contrapartida, como benefícios desta pesquisa a 

possibilidade concreta de expansão da aprendizagem cooperativa para as escolas 

públicas, especialmente, as escolas de tempo integral, por disporem de professores 

com concentração de carga horária, o que contribui para o envolvimento docente 

com a proposta, como também potencializa a criação de vínculos entre toda a 

comunidade escolar, permitido estabelecer laços de parceria e companheirismo 

mais fortalecidos.  

Doravante, como sugestão, seria de extrema relevância a definição de um 

ou dois gestores para o projeto dentro da escola (embora todos sejam 

responsáveis), de modo a estabelecer uma parceria com professores e alunos, 

amparando-os em seus dilemas e incertezas, procurando soluções viáveis para 

melhorar a prática pedagógica e atingir os objetivos desejados da aprendizagem 

cooperativa.  

A possibilidade de dois gestores da proposta no âmbito da escola se deve 

à possibilidade de ajuda mútua, fortalecendo o acompanhamento pedagógico. Por 

essa lógica, os profissionais mais indicados são os coordenadores pedagógicos e os 

professores coordenadores de área, pelas características próprias de suas funções.  

Envolver os alunos na gestão da aprendizagem cooperativa, por sua vez, 

é condição sine qua non para o engajamento de todos e para a sustentação e 

consolidação da proposta, assim como para estabelecer a parceria professor-aluno 

nas atividades cotidianas de sala de aula. 

Como sugestões para pesquisas futuras se recomenda, ainda, ampliar os 

estudos acerca dos efeitos das competências socioemocionais para desempenho 

acadêmico dos alunos no contexto escolar, haja vista que foram evidenciados na 

pesquisa, porém não houve como a pesquisadora se aprofundar; averiguar a 

importância da parceria professor-aluno para desenvolvimento do protagonismo 

estudantil na proposta cooperativa e, sobretudo, na construção da autonomia 

intelectual; investigar a relação de complementação entre a responsabilidade 

individual e grupal, para o desenvolvimento da cooperação; e identificar como avaliar 

o desempenho individual dos alunos, por intermédio dos grupos. 

Ressalta-se, em síntese, os cuidados a serem tomados com todo o 

processo de planejamento, implantação, desenvolvimento, acompanhamento, 

avaliação e tomada de ações corretivas, para que a proposta da aprendizagem 

cooperativa triunfe, tendo em vista a mudança de paradigma que ela impõe, no que 
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respeita à passagem da lógica tradicional para a lógica construtivista da 

aprendizagem. 

Indica-se, destarte, a proposta da aprendizagem cooperativa como uma 

experiência educacional simples em sua execução, se houver receptividade dos 

sujeitos envolvidos em sua implementação e, também, identidade com a concepção 

construtivista da aprendizagem; no entanto, ousada, por romper com a lógica da 

pedagogia tradicional, tão arraigada na educação brasileira.  

Após toda essa trajetória metodológica realizada e suas constatações, 

confirma-se, enfim, a tese da pesquisa de que as estratégias teórico-metodológicas 

da aprendizagem cooperativa contribuem para a melhoria da aprendizagem dos 

alunos da segunda série do Ensino Médio de uma escola estadual de educação 

profissional do Ceará.  

Em assim sendo, a adesão em rede à proposta teórico-metodológica da 

aprendizagem cooperativa, com os devidos cuidados revelados na pesquisa, pode 

revolucionar a educação.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PROFESSOR) 

 

 

 
 

Universidade Federal do Ceará 
Faculdade de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Palmácia,____ de ___________ de  2018.  

 

Caro(a) Professor(a),  

 

Você está sendo convidado por Dóris Sandra Silva Leão (doutoranda do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do 

Ceará – UFC), a participar como voluntário da pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA COMO ESTRATÉGIA TEÓRICO-

METODOLÓGICO, PARA MELHORAR O ENSINO-APRENDIZAGEM: ESTUDO DE 

CASO EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO 

CEARÁ”. Você não deve participar contra a sua vontade, então, leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 

procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos.  

O objetivo deste trabalho é avaliar a aprendizagem cooperativa e sua 

relação com a melhoria da aprendizagem dos alunos da segunda série do Ensino 

Médio de uma escola estadual de educação profissional do Ceará. 

Para tanto, gostaria de contar com sua colaboração, respondendo a um 

questionário e a algumas perguntas que lhes serão postas em uma entrevista 

semiestruturada, bem como autorizar a observação em sua sala de aula durante o 

processo avaliativo, que serão alguns dos procedimentos de pesquisa a serem 

utilizados. Suas respostas deverão ser dadas da forma mais fidedigna possível às 

suas próprias ideias sobre o assunto, evitando, assim, utilizar citações ou opiniões 
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da literatura sobre a temática pesquisada e emitir apenas suas próprias opiniões, ao 

responder às perguntas.  

É importante deixar claro que serão resguardados o sigilo dos dados 

obtidos e o anonimato dos sujeitos da pesquisa, pois todo o material coletado será 

tratado de forma impessoal e para fins estritamente científicos. Esse material será 

trabalhado apenas por mim pessoalmente. Os depoimentos receberão um código e 

serão guardados sob a proteção de senha em arquivo no meu computador, sem 

qualquer possibilidade de identificação por terceiros. Os trechos que venham a ser 

citados serão realizados com a proteção de um código e a divulgação das 

mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. 

Não haverá nenhum pagamento por participar da pesquisa.  

Ressalto ainda que, a qualquer momento, V. Sa. poderá se recusar a 

continuar participando da pesquisa e, também, poderá retirar o seu consentimento, 

sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.  

Sua participação poderá significar uma contribuição pessoal para a 

melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem das escolas públicas do 

Ceará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu,____________________________________________________, 

RG:______________________, declaro que é de livre e espontânea vontade que 

participarei como voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a 

oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a 

Endereço da responsável pela pesquisa:  
Nome: Dóris Sandra Silva Leão                          Instituição: UFC  
Endereço: Av. Evilásio Almeida Miranda, 1881, casa 45, Sapiranga, Fortaleza, 
Ceará. 
Telefone para contato: (85) 997855855  
 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação 
na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-
8344. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira).  
O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará 
responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 
pesquisas envolvendo seres humanos. 
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pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E 

declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo.  

Palmácia, ____/____/_____  

 

Nome do participante da 
pesquisa 

Data Assinatura 

   
 

 

Nome da pesquisadora Data Assinatura 

   
 

 

Nome do profissional que aplicou 
o TCLE 

Data Assinatura 
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO (MENOR) 

 

 

 

Universidade Federal do Ceará 
Faculdade de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO (no caso do menor) 

 

Você está sendo convidado(a) como participante da pesquisa: 

“AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA COMO ESTRATÉGIA 

TEÓRICO-METODOLÓGICO, PARA MELHORAR O ENSINO-APRENDIZAGEM: 

ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL DO CEARÁ”. 

Nesse estudo pretendemos avaliar se a aprendizagem cooperativa 

efetivamente colabora com a melhoria da aprendizagem dos alunos da segunda 

série do Ensino Médio de uma escola estadual de educação profissional do Ceará. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto são os baixos indicadores 

educacionais do Ceará (e do Brasil) que demonstram a dificuldade docente em 

impulsionar a aprendizagem dos alunos. Ao mesmo tempo, percebe-se que o ensino 

e a aprendizagem não sofreram muitas alterações ao longo dos anos, no que toca 

ao uso da pedagogia tradicional na prática pedagógica. Desta forma, esta pesquisa 

intenciona trazer relevantes contribuições para a educação cearense, tendo em vista 

analisar e evidenciar as possibilidades de melhoria da aprendizagem dos alunos 

mediante a implantação da aprendizagem cooperativa no contexto escolar. Além 

disso, este estudo poderá contribuir com o aperfeiçoamento da aprendizagem 

cooperativa, ao detectar pontos de legitimação a serem fortalecidos, assim como 

pontos de ruptura a serem corrigidos. Partindo do pressuposto de que o aluno é o 

sujeito da construção de sua aprendizagem e que a interação social é fator 

imprescindível para essa construção, considera-se a aplicação da teoria em prática 

uma tarefa complexa, por isso, destaca-se o questionamento norteador desta 

pesquisa: como as estratégias teórico-metodológicas da aprendizagem cooperativa 

se estruturam para contribuir com a melhoria da aprendizagem dos alunos da 



256 

 

segunda série do Ensino Médio de uma escola estadual de educação profissional do 

Ceará? 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: um 

questionário e a algumas perguntas que lhes serão postas em uma entrevista 

semiestruturada, bem como autorizar a observação em sua sala de aula durante o 

processo avaliativo. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e 

assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que 

desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você poderá 

retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A 

sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá 

tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será 

identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o 

mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler 

etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no 

caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do 

responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos e, após esse 

tempo, serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em 

duas vias, sendo que uma via será arquivada pelo pesquisador responsável, e a 

outra será fornecida a você. 

Eu, __________________________________________________, 

portador(a) do documento de Identidade ____________________ (se já tiver 

documento), fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 

novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar, 

se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, 

declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste Termo de 

Assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
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Palmácia ____ de ______________ de 2018. 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) menor 

 

_____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

Endereço da responsável pela pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação 

na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-

8344. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável 

pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

 

 

 
 

  

Endereço da responsável pela pesquisa:  

Nome: Dóris Sandra Silva Leão                          Instituição: UFC  

Endereço: Av. Evilásio Almeida Miranda, 1881, casa 45, Sapiranga, Fortaleza, 

Ceará. 

Telefone para contato: (85) 997855855  
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(RESPONSÁVEL) 

 

 

 
 

 

Universidade Federal do Ceará 
Faculdade de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 DO RESPONSÁVEL PELO MENOR 

 

O(a) aluno(a) sob sua responsabilidade está sendo está sendo 

convidado(a) como participante da pesquisa: “AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

COOPERATIVA COMO ESTRATÉGIA TEÓRICO-METODOLÓGICO, PARA 

MELHORAR O ENSINO-APRENDIZAGEM: ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO CEARÁ”. 

Nesse estudo pretendemos avaliar se a aprendizagem cooperativa 

efetivamente colabora com a melhoria da aprendizagem dos alunos da segunda 

série do Ensino Médio de uma escola estadual de educação profissional do Ceará. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto são os baixos indicadores 

educacionais do Ceará (e do Brasil) que demonstram a dificuldade docente em 

impulsionar a aprendizagem dos alunos. Ao mesmo tempo, percebe-se que o ensino 

e a aprendizagem não sofreram muitas alterações ao longo dos anos, no que toca 

ao uso da pedagogia tradicional na prática pedagógica. Desta forma, esta pesquisa 

intenciona trazer relevantes contribuições para a educação cearense, tendo em vista 

analisar e evidenciar as possibilidades de melhoria da aprendizagem dos alunos 

mediante a implantação da aprendizagem cooperativa no contexto escolar. Além 

disso, este estudo poderá contribuir com o aperfeiçoamento da aprendizagem 

cooperativa, ao detectar pontos de legitimação a serem fortalecidos, assim como 

pontos de ruptura a serem corrigidos. Partindo do pressuposto de que o aluno é o 

sujeito da construção de sua aprendizagem e que a interação social é fator 

imprescindível para essa construção, considera-se a aplicação da teoria em prática 

uma tarefa complexa, por isso, destaca-se o questionamento central desta pesquisa: 

como as estratégias teórico-metodológicas da aprendizagem cooperativa se 

estruturam para contribuir com a melhoria da aprendizagem dos alunos da segunda 

série do Ensino Médio de uma escola estadual de educação profissional do Ceará? 
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Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: um 

questionário e a algumas perguntas que serão postas em uma entrevista 

semiestruturada com o(a) aluno(a), bem como a observação em sua sala de aula. 

Para participar deste estudo, V. Sa. deverá autorizar e assinar um termo 

de consentimento, sem nenhum custo, nem qualquer vantagem financeira. Ao 

mesmo tempo, poderá ser esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e livre 

para participar ou recusar-se.  

V. Sa. poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a 

qualquer momento. A participação do(a) aluno(a) é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. O aluno(a) não será identificado(a) em nenhuma publicação.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. O nome do(a) 

aluno(a) ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua 

permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com 

o pesquisador responsável por um período de 5 anos e, após esse tempo, serão 

destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo 

que uma via será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida 

a você. 

 

Eu____________________________________________________________ RG 

______________________, autorizo a participação do(s) meus filhos(as) no projeto 

citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente esclarecido.  

 

______________, ____ de ________ de 2018. 

 

________________________________           ______________________________ 

Assinatura do pai/mãe ou responsável                          Assinatura do pesquisador 

 

 

 

 
 

 

 

 

ATENÇÃO: Se V. Sa. tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 
Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 
horas de segunda a sexta-feira).  
O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 
avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 
humanos. 

  

Endereço da responsável pela pesquisa:  
Nome: Dóris Sandra Silva Leão                          Instituição: UFC  
Endereço: Av. Evilásio Almeida Miranda, 1881, casa 45, Sapiranga, Fortaleza, Ceará. 
Telefone para contato: (85) 997855855  
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO SOBRE O PERFIL DO PROFESSOR 

 
 
 
 
 

Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira 

 

QUESTIONÁRIO  

 

Código do sujeito: _________________________           Data: ___/___/____  

 

I . Dados de identificação  

 

1 Formação inicial  

(  ) Graduando  

Curso/Semestre? _____________________________________________ 

(  ) licenciatura 
Curso?_____________________________________________________  

(  ) bacharelado 
Curso?_____________________________________________________  

(  ) bacharelado com formação pedagógica  

(  ) outra Graduação _______________________________________________  

Instituição:_______________________________________________________ 

2 Pós-Graduação  

(  ) Especialização           (  ) Mestrado          (  ) Doutorado  

 3 Participou durante a sua formação inicial ou continuada de alguma 
disciplina ou curso sobre teorias da aquisição da aprendizagem / avaliação da 
aprendizagem/ aprendizagem cooperativa?  

(   ) Não (   ) Sim Qual (is)? _________________________________________ 

 

 

4 Área em que atua  

(   ) Linguagens e Códigos            (  ) Ciências Humanas  

(  ) Ciências da Natureza             (  ) Matemática  

(  ) Técnica da Educ. Profissional ___________________________________ 
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Disciplina(s) que leciona:__________________________________________  

05 Tempo de magistério no Ensino 
Médio:___________anos_______________meses  

06 Tempo que atua nesta escola estadual: ________anos ________meses  

07 Total de turmas em que dá aula nesta escola:______________________ 

08 Total geral de alunos a que atende nesta escola:___________________  

 

II. PROPOSTA DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

 

 No final do ano de 2017, deu-se início à implementação da proposta 
de aprendizagem cooperativa na escola, com o objetivo de cumprir a função 
social da escola: formar alunos autônomos, críticos, criativos, cooperativos e 
solidários. 

 

 

 

 

 

 

1. Você considera que suas concepções de educação encontram ressonância na 
concepção teórica-metodológica da aprendizagem cooperativa. 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

2. Para você a proposta teórico-metodológica da aprendizagem cooperativa alinha-
se com a concepção sociocultural da aquisição da aprendizagem. 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

3. Para você, a utilização das metodologias da aprendizagem cooperativa contribue 
para a melhoria da aprendizagem, e, consequentemente, para avanço do 
desempenho acadêmico dos alunos. 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

4. A proposta de aprendizagem cooperativa, mediante a interação e cooperação dos 
alunos, contribui para a construção da autonomia intelectual dos alunos.     

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

Baseando-se no seu conhecimento e experiência sobre aprendizagem cooperativa, 

responda as questões seguintes, utilizando a legenda: 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   

(   ) Concordo parcialmente           (   ) Concordo totalmente  
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5. As técnicas e instrumentais pedagógicos da aprendizagem cooperativa são 
adequados à aprendizagem dos alunos. 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

6. A avaliação da aprendizagem escolar na proposta da aprendizagem cooperativa 
rompe com lógica tradicional da pedagogia do exame. 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

7. A proposta da aprendizagem cooperativa contribui para uma relação mais 
democrática e solidária, por intermédio da parceria professor/aluno, aluno/aluno e/ou 
professor/aluno/gestão escolar. 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

8. Você trabalha com a metodologia da aprendizagem cooperativa cotidianamente 
em sala de aula, com segurança e domínio da proposta. 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

9. Você se sente seguro para consolidar a proposta da aprendizagem cooperativa 
como forma definitiva de trabalho em sala de aula. 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  

 

 

Obrigada pela contribuição! 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO SOBRE O PERFIL DO ALUNO 

 
 
 
 
 

Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira 

 

Código do sujeito: _________________________           Data: ___/___/____  

 

QUESTIONÁRIO 

 

I. IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: __________________________________________________________ 

Sexo:  M (   )   F (   )   Idade: _____________   Série/Turma _____________ 

 

II. DADOS SOBRE A VIDA ESCOLAR: 

1. Você sempre estudou em escola pública?  

(   ) Sim       (   ) Não 

2. Você costuma faltar à escola? 

(   ) Sim        (   ) Não     

3. Você já repetiu o ano? 

(   ) Sim     (   ) Não  Quantas vezes _________________ 

4. Qual curso técnico você faz? 

(   ) Rede de computadores         (   ) Segurança do trabalho 

(   ) Guia de turismo                    (   ) Administração 

 

III. PROPOSTA DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA 

 

 No final do ano de 2017, deu-se início à implementação da proposta 
de aprendizagem cooperativa na escola, com o objetivo de cumprir a função 
social da escola: formar alunos autônomos, críticos, criativos, cooperativos e 
solidários. 
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1. Ao iniciar o Ensino Médio, você considera que tinha dificuldades com relação aos 
conteúdos da disciplina de português e matemática do Ensino Fundamental?  

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

2 Você considera que as aulas na aprendizagem cooperativa são mais motivadoras 
que as aulas em suas experiências escolares anteriores? 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 
3. A cooperação entre os alunos na proposta de aprendizagem cooperativa contribui 
para que você se sinta capaz de estudar e aprender?     

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

4. As técnicas e instrumentais pedagógicos da aprendizagem cooperativa facilitam a 
aprendizagem? 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

5. Na sua opinião, a avaliação da aprendizagem escolar na proposta da 
aprendizagem cooperativa consegue apreender melhor as suas aprendizagens e 
dificuldades? 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

6. Na sua opinião, a avaliação da aprendizagem escolar na proposta da 
aprendizagem cooperativa é mais justa e democrática? 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

7. A proposta da aprendizagem cooperativa contribui para uma relação mais 
democrática e solidária, devido a parceria professor/aluno, aluno/aluno e/ou 
professor/aluno/gestão escolar? 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  

Baseando-se no seu conhecimento e experiência sobre aprendizagem cooperativa, 

responda as questões seguintes, utilizando a legenda: 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   

(   ) Concordo parcialmente           (   ) Concordo totalmente  
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8. Você compreende e se sente seguro em realizar as atividades no dia a dia em 
sala de aula, na metodologia da aprendizagem cooperativa? 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

 

9. Você gostaria que a proposta da aprendizagem cooperativa fosse estabelecida 
como forma definitiva de trabalho em sala de aula? 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

10. Em sua opinião, a proposta da aprendizagem cooperativa colabora para a sua 
aprendizagem nas disciplinas de forma geral? 

(   ) Discordo totalmente                 (   ) Discordo parcialmente   
(   ) Concordo parcialmente            (   ) Concordo totalmente  
 

 

Obrigada pela contribuição! 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DA ENTREVISTA - PROFESSOR 

 

01. Como você acredita que o aluno aprende no processo de ensino e 

aprendizagem? 

02. Você considera que a sua prática pedagógica está alinhada à aprendizagem 

cooperativa? 

03. Você avalia que os alunos melhoram seu desempenho acadêmico, mediante a 

metodologia da aprendizagem cooperativa?  

04. Na sua experiência, você considera que as metodologias da aprendizagem 

cooperativa se adequam à concepção construtivista? 

05. Sendo a avaliação da aprendizagem o instrumento mais forte da pedagogia 

tradicional, como você a utiliza na perspectiva da aprendizagem cooperativa?  

06. Você considera os instrumentos teórico-metodológicos da aprendizagem 

cooperativa adequados ao que se propõem? 

07. Quais as facilidades que você enfrenta na implementação da aprendizagem 

cooperativa em sala de aula? 

08. Quais as dificuldades que você enfrenta na implementação da aprendizagem 

cooperativa em sala de aula? 

09. Descreva uma situação didática usando a metodologia da aprendizagem 

cooperativa que você considerou interessante/proveitosa desenvolvida em sala de 

aula.  

10.Que recado sobre a aprendizagem cooperativa você daria para professores que 

desconhecem esta metodologia de trabalho pedagógico? 
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APÊNDICE G – ROTEIRO DA ENTREVISTA - ALUNO 

 

01. O que você acha da proposta da aprendizagem cooperativa? 

02. Você considera que aprende mais com esta forma de ensino e aprendizagem ou 

com a metodologia anterior? 

03. O que mais você gosta na aprendizagem cooperativa? 

04. Qual a sua maior facilidade com essa nova forma de ensinar e de aprender?  

05. Qual a sua maior dificuldade com essa nova forma de ensinar e de aprender?  

06. Você avalia que melhorou seu desempenho acadêmico, mediante a metodologia 

da aprendizagem cooperativa?  

07. Você considera que os instrumentos teórico-metodológicos da aprendizagem 

cooperativa ajudam a aprender melhor? 

08. Que sugestões você daria para melhorar as metodologias da aprendizagem 

cooperativa?  
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ANEXO A – COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS (PLANO DE AULA) 
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ANEXO B – MUNDO DO TRABALHO (PLANO DE AULA) 
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ANEXO C – PROJETO DE VIDA (PLANO DE AULA) 
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ANEXO D – EMPREENDEDORISMO (PLANO DE AULA) 
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ANEXO E – PLANO DE AULA (PRECE) 
 
Universidade Federal do Ceará – UFC 
Instituto Coração de Estudante – ICORES 
Programa de Estímulo a Cooperação nas Escolas – PRECE 
EEEP GISELDA TEIXEIRA 

PROFESSOR DISCIPLINA 

  

DATA AULA Nº TEMPO PREVISTO TURMA SÉRIE 

     

CONTEÚDO(S) ________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OBJETIVOS ____________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. ATIVIDADE DE AQUECIMENTO                                                                                              Tempo: 
________________________________________________________________________________________________________________ 

2. EXPOSIÇÃO INICIAL                                                                                                                    Tempo: 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. TAREFA INDIVIDUAL                                                                                                                  Tempo: 
3.1 Construção do contrato de cooperação e definição de papéis – 5 min 
3.2 Atividade/estudo individual (Responsabilidade Individual) 
3.3 Compartilhamento (Interdependência positiva + interação promotora) 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

4. META COLETIVA (Interação Promotora)                                                                                Tempo: 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

5. FECHAMENTO DA AULA                                                                                                           Tempo: 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

6. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL                                                                                                        Tempo: 
6.1 Meta cooperativa 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

7. PROCESSAMENTO DE GRUPO                                                                                                Tempo: 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

8. OBSERVAÇÕES GERAIS 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

9. BIBLIOGRAFIA 

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

 


