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Introdução 

O processo de globalização e informatização 

criaram as condições para o fácil acesso ao 

conhecimento e facilitam  a inter e 

transdisciplinaridade. O profissional formado precisa 

saber um pouco de tudo (Generalista), mas ao 

mesmo tempo precisa dominar uma área do 

conhecimento (Especialista) para ser mais bem 

aproveitado no mercado de trabalho. Uma das 

habilidades requeridas atualmente do profissional é 

saber trabalhar em equipe. 

Conhecendo este contexto que se aplica a 

qualquer profissional hoje em dia, decidi investir na 

utilização da metodologia da aprendizagem 

cooperativa ao ministrar as disciplinas, permitindo 

assim o desenvolvimento da habilidade de trabalhar 

em equipe junto aos alunos. 

A Aprendizagem Cooperativa é uma metodologia 

na qual, os estudantes trabalham juntos em grupos 

heterogêneos para resolver um problema, concluir 

um projeto ou algum outro objetivo pedagógico. Esta 

metodologia promove o protagonismo resultando em 

fator de motivação para a aprendizagem e melhora 

do rendimento acadêmico dos alunos.  

É necessário garantir a presença dos cinco 

elementos básicos da Aprendizagem Cooperativa 

para a correta utilização do método. Estes cinco 

elementos básicos são: a) Interação social; b) 

Desenvolvimento de habilidades sociais; c) 

Interdependência social positiva; d) 

Responsabilização individual; e e) Processamento 

de grupo
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Resultados e Discussão 

A metodologia de aprendizagem cooperativa foi 

utilizada como forma de fixação de conteúdo na  

disciplina de Química Orgânica I ofertada aos alunos 

do curso de Agronomia do campus da UFC no Cariri 

no segundo semestre de 2012. 

Para cada conteúdo foram ministradas aulas 

expositivas, onde foi abordado o conteúdo proposto. 

As demais aulas foram usadas dinâmicas em grupo, 

onde os alunos resolviam exercícios ou discutiam 

textos sobre o conteúdo anteriormente relatado para 

sua fixação. 

Foram realizadas, em média, três dinâmicas por 

unidade. Os grupos foram formados com o intuito de 

promover também a integração entre todos os 

alunos da turma, assim, havia a rotatividade entre os 

seus membros. Após a formação da equipe, foram 

divididas as funções de cada membro, como por 

exemplo: Relator, Coordenador, Gestor de recursos, 

gestor de tempo. 

Na plataforma virtual foi disponibilizado um fórum, 

onde os alunos poderiam comentar a condução das 

aulas e sobre o uso das dinâmicas. Relato abaixo 

alguns dos comentários dos alunos: 

“acho que o objetivo da aprendizagem é cumprido 

de forma lúdica e se torna menos cansativa que a 

velha "decoreba".” 

 “(Estamos) Melhorando nossa aprendizagem e 

desenvolvendo um raciocínio crítico!” 

“é um método de resolver todos os exercícios de 

forma mais fácil com o auxilio dos colegas de 

classe”. 

“A interação e ajuda mútua contribui para uma 

compreensão mais sólida e ampla.” 

“o aluno aprende, treina e aprimora o modo de 

interpretação explicação e expressão em público e 

para outra pessoa, o que será extremamente 

importante no nosso futuro como agrônomos”. 

Conclusões 

Percebeu-se, pelos comentários dos alunos, que 

o uso da metodologia é apoiado e trouxe uma 

melhora no processo de ensino-aprendizagem 

promovendo o protagonismo ao passar a 

responsabilidade de resolver as questões aos 

alunos em equipe. Os alunos se sentem mais aptos 

a trabalhar em grupo e percebem que esta 

característica é importante no seu campo 

profissional. 

Agradecimentos 

Agradeço ao Prof. Manoel Andrade pela 

oportunidade de aprender sobre esta metodologia 

ao participar da organização do programa 

Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis 

da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade 

Federal do Ceará no Campus do Cariri. 

____________________ 
1 Johnson, David W.; Johnson, Roger T.; Holubec, Edythe J.; 
Cooperation in the Classroom, 8 ed., Minesotha: Interaction Book Co., 
2008, 328 p. 


