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Resumo 

Defende-se, actualmente, que a escola deve preparar alunos cientificamente esclarecidos, aptos para 

tomarem decisões fundamentadas e críticas, ou seja, defende-se um ensino no qual, de acordo com 

alguns autores, proporcione, para além da aprendizagem dos conteúdos científicos específicos, a 

formação integral dos alunos, desenvolvendo competências e atitudes que permitam a sua intervenção 

e transformação na sociedade de que fazem parte.  

Neste sentido, realizou-se um estudo cuja fundamentação teórica se baseou na teoria sócio-

construtivista de Vygotsky e nos princípios da Aprendizagem Cooperativa. 

Baseada nas questões de investigação: a) Qual o contributo da Aprendizagem Cooperativa no 

desenvolvimento, dos alunos, de algumas competências atitudinais, contribuindo assim para uma 

socialização mais eficaz? b) Qual o contributo da Aprendizagem Cooperativa na promoção, nos 

alunos, de algumas competências cognitivas relacionadas com a aprendizagem das ciências? 

formularam-se os seguintes objectivos: i) Implementar uma prática pedagógica inovadora, baseada 

na teoria sócio-construtivista de Vygotsky e nos princípios da Aprendizagem Cooperativa que 

desenvolva, nos alunos, algumas competências atitudinais definidas pelo Ministério da Educação; ii) 

Implementar uma prática pedagógica inovadora, baseada na teoria sócio-construtivista de Vygotsky 

e nos princípios da Aprendizagem Cooperativa que desenvolva, nos alunos, algumas competências 

cognitivas definidas pelo Ministério da Educação. 

Para atingir estes objectivos seleccionou-se uma amostra constituída por uma turma do 9º ano de 

escolaridade de uma escola EB2,3/S. A investigação, na disciplina de Ciências Naturais, iniciou-se 

com um estudo de pré-intervenção, com o objectivo de desenvolver algumas rotinas nos alunos e que 

ocorreu durante alguns meses; a intervenção pedagógica iniciou-se no final do segundo período do 

ano lectivo 2004/2005. Os conteúdos seleccionados foram o Sistema Excretor e o Sistema 

Reprodutor. 

Os grupos de trabalho foram formados de acordo com a bibliografia consultada e permaneceram os 

mesmos durante todo o estudo.  

As actividades desenvolvidas neste estudo foram a STAD, Co-op-Co-op e Controvérsia Académica. 

Para recolha de dados foram construídos os seguintes instrumentos: (1) diário do aluno; (2) grelha de 

observação da professora; (3) questionário a aplicar no final da intervenção pedagógica; (4) pré-

teste/pós-teste; (5) fichas de controlo de aprendizagem e prova global. 

No final da intervenção pedagógica, e tendo em conta o conjunto de todos os dados recolhidos, foi 

possível retirar um conjunto de conclusões das quais destacamos: (a) desenvolvimento de 

competências atitudinais e de competências cognitivas definidas para a disciplina; (b) melhor 

desempenho a nível atitudinal e cognitivo após a intervenção pedagógica; (c) desenvolvimento da 

Zona de Desenvolvimento Proximal de muitos alunos. 
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Abstract 

Nowadays it is claimed that school must prepare students to be scientifically enlightened, able to 

make justified and critical decisions. That is to say that many people support the idea of a teaching 

which, according to some authors, allows (beyond the learning of specific and scientific contents) a 

comprehensie formation of students, developing their skills and attitudes, permitting their 

intervention and transformation of the society to which they belong. 

In this sense, a study, whose theoretical supports were based on the Social Constructivism by 

Vygotsky and on the principles of the Cooperative Learning, was carried out. 

This study had as a basis the following investigation questions: 

a) What is the contribution of the Cooperative Learning to the development, in students, of 

attitudinal skills leading, thus, to a more effective socialisation? 

b) What is the contribution of the Cooperative Learning to the promotion, in students, of some 

cognitive skills related to the learning of Science? 

The following aims were established: 

i) To promote an innovative pedagogical practice based on the Social Constructivism by 

Vgotsky and on the principles of the Cooperative Learning that may develop, in students, some 

attitudinal skills fixed by the Ministry of Education; 

ii) To promote an innovative pedagogical practice based on the Social Constructivism by 

Vygotsky and on the principles of the Cooperative Learning that may develop, in students, some 

cognitive skills fixed by the Ministry of Education. 

In order to attain these aims, a sample of students ( a 9th Form class from a middle school) was 

selected. The investigation, in Science class, started with a pre-intervention study, having as a goal 

the development of some routines in students and it took place for several months. The pedagogical 

intervention began at the end of the second term of the school year 2004/2005. The selected contents 

were the Excretory System and the Reproductive System. 

The working groups were formed according to the studied bibliography and remained unaltered 

during the study. The strategies used in this study were STAD, co-op-co-op and Academic 

Controversy. 

In order to gather reliable valid data, several instruments were produced: (1) a student’s diary, (2) a 

teachers’s assessment grid, (3) a questionnaire to use at the end of the pedagogical intervention, (4) 

pre-test / post-test, (5) written worksheets to assess learning Tests and Global. 

At the end of the pedagogical intervention, and having as a support the gathered data, it was possible 

to come to several conclusions, of which we point out:  

a) development of attitudinal and cognitive skills established for the subject (Science); 

b) better attitudinal and cognitive performance after the pedagogical intervention; 

c) Development of the Proximal Zone in many students. 
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A ética não se pode ensinar com lições de moral. Deve formar-se nas mentes a 

partir da consciência que o ser humano tem ao ser ao mesmo tempo indivíduo, 

parte de uma sociedade e a parte de uma espécie. De igual modo o 

desenvolvimento humano deve compreender o desenvolvimento conjunto das 

autonomias individuais, das participações comunitárias e a consciência de 

pertencer à mesma espécie. 

     Edgar Morin, 2001 

 

 

1.1- Introdução 

 

 

Neste capítulo procura-se contextualizar o estudo que se apresenta, analisando-se a 

importância da Aprendizagem Cooperativa no processo do ensino/aprendizagem, 

formulando-se as questões de investigação, apresentando-se os objectivos de estudo, ao 

mesmo tempo que se refere a importância e as limitações do mesmo.  

No final do capítulo apresenta-se a estruturação do estudo que se desenvolve ao longo de 

cinco capítulos. 

 

 

1.2- Importância da Aprendizagem Cooperativa no processo de ensino/ 

aprendizagem 

 

 
Frente aos tradicionais cenários nos quais a aprendizagem era uma actividade solitária e 

individual, em que cada aluno se encontrava sozinho perante a tarefa, sob olhar atento do 

professor, próprios de uma cultura autoritária e pouco solidária na apropriação do saber, a 

nova cultura de aprendizagem propõe que esta seja também uma actividade social, e não 

apenas uma actividade individual e particular. 

A cultura individualista, ainda hoje vigente nas nossas escolas dá ênfase a uma 

aprendizagem individual e competitiva, já que nela o êxito de cada aluno é relativo ou 

depende do fracasso dos outros. 
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Na época em que vivemos, marcada por uma crise de socialização em que a família 

perdeu grande parte do seu papel como agente socializador, cabe às escolas a urgência de 

assumir este papel. 

A escola de hoje e provavelmente, ainda mais a dos próximos anos, será uma escola 

multiética e multicultural o que levantará dificuldades para conseguir uma satisfatória 

coesão grupal na sala de aula com as implicações que isso tem tanto para o rendimento 

escolar, como para o insucesso dos alunos (Ovejero et al s/d).  

O mesmo autor considera que, face aos momentos decisivos que se vivem na sociedade 

actual, a escola deve assumir atitudes mais cooperativas e menos competitivas. A 

formação de pessoas mais comprometidas com os valores sociais e os princípios de 

solidariedade devem ser assumidas pela escola.  

Também Aguado (2000) corrobora a ideia deste autor, ao considerar que a escola deve 

proporcionar para além da aprendizagem dos conteúdos científicos específicos, a 

formação integral dos alunos desenvolvendo competências e atitudes, que permitam a sua 

intervenção e transformação na sociedade de que fazem parte.  

Exercer a cidadania implica a participação efectiva do indivíduo na produção e usufruto 

de valores no direito de falar e de ser ouvido. Implica também participar, interferindo 

criativamente na construção de uma sociedade mais justa e livre. A escola não se pode 

alhear desta realidade. 

Desta forma, um dos desafios que se coloca à escola é proporcionar aos seus alunos, 

também, o desenvolvimento de competências e atitudes que permitam a sua intervenção e 

transformação na sociedade de que fazem parte. 

A Aprendizagem Cooperativa sendo uma estratégia de ensino baseada na interacção 

social, e que consiste na estruturação dos objectivos de modo a que a organização da aula 

crie pautas de socialização positivas face às pautas clássicas do tipo competitivo, 

apresenta-se como uma alternativa eficaz ao ensino tradicional baseado 

fundamentalmente em formas de aprendizagem individual e/ou competitiva (Aguado, 

2000). 

É neste contexto que consideramos importante a implementação da Aprendizagem 

Cooperativa na sala de aula para o desenvolvimento de atitudes cooperativas, com vista a 

aprendizagens significativas de conteúdos científicos ao mesmo tempo que estimula o 

desenvolvimento de competências sociais.  
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Apesar de a Aprendizagem Cooperativa ser já uma estratégia experimentada em países 

como o Canadá, Estados Unidos e Espanha entre outros, só muito recentemente começa a 

ser utilizada em Portugal.  

A investigação sobre Aprendizagem Cooperativa que se tem desenvolvido desde os anos 

70 e tem incidido sobre as várias abordagens e metodologias aplicadas em diversos 

contextos sócio-culturais tem demonstrado largamente as vantagens de aprender em 

cooperação. Resultados académicos mais elevados, maior compreensão dos conteúdos, 

competências sociais mais desenvolvidas, diminuição do estereótipo e preconceito em 

relação à diferença são algumas das dimensões em que a Aprendizagem Cooperativa, 

usada de forma consciente e continuada, se revelou superior a outros métodos de ensino. 

Aqui, os objectivos de cada participante estão de tal modo vinculados entre si que cada 

um deles só pode alcançar os seus objectivos se, e apenas se, os outros alcançarem os 

seus (Cool e Colomina, 1990 in Pozo, 1999). 

Baseada na teoria sócio-construtivista de Vygotsky, na qual a aquisição dos processos 

cognitivos superiores se produz através das actividades sociais, nas quais cada indivíduo 

participa, a Aprendizagem Cooperativa realça a importância dessas actividades sociais 

para a promoção da aprendizagem. 

Por outro lado, a Aprendizagem Cooperativa assenta no conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal que Vygotsky define como a distância entre o nível de 

desenvolvimento actual tal como é determinado pela solução independente dos 

problemas, e o nível de desenvolvimento potencial tal como está determinado pela 

solução de problemas com a ajuda de um adulto ou em colaboração com colegas mais 

capacitados (Aguado, 2000 p.136). 

A Aprendizagem Cooperativa implica o trabalho de grupo, mas nem todo o trabalho de 

grupo é cooperativo. Uma das condições básicas para que o trabalho de grupo seja 

cooperativo é o estabelecimento de uma interdependência positiva entre os seus 

membros. Outra condição especialmente importante é a heterogeneidade dos grupos.  

Consequentemente, a Aprendizagem Cooperativa existe quando estudantes trabalham 

juntos para realizar objectivos partilhados de aprendizagem. Cada estudante pode então 

conseguir alcançar os seus objectivos de aprendizagem se e só se os outros membros do 

grupo conseguirem alcançar os seus (Johnson & Johnson, 1999 a).  

Joaniquet (2004) considera que a Aprendizagem Cooperativa se baseia numa estrutura 

organizativa que potencia a responsabilidade individual e a responsabilidade grupal 
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mediante a interacção de alunos com diferentes capacidades e a intervenção organizativa, 

dinamizadora e mediadora do professor. 

Ao utilizar esta estratégia o professor assume outros papéis, não menos importantes, 

como organizador, dinamizador e mediador conferindo-lhe um trabalho de menor relevo 

na aula pois, os alunos encontram frequentemente a solução para os seus problemas 

dentro do próprio grupo.   

Do mesmo modo, ao implementar a Aprendizagem Cooperativa na sala de aula, o 

professor favorece o rendimento e a produtividade em todo o tipo de alunos, assim como 

facilita a memória a longo prazo, a motivação intrínseca, a atenção e o pensamento 

crítico. A cooperação entre os alunos permite ainda, a criação de ideias e soluções novas 

levando a uma transformação mais significativa do que se está a aprender (Johnson & 

Johnson, 1995 in Yaniz, 2003). 

Esta estratégia tem uma concepção de aprendizagem como algo activo, construído pelo 

aluno em interacção com os colegas e com o professor. Assume a autonomia do aluno, 

necessária para assumir a responsabilidade própria e para tomar decisões no desenrolar da 

tarefa. Nesta perspectiva, aprender é algo mais do que aceder e reproduzir um conjunto 

de termos e conceitos transmitidos pelo professor, em que o aluno não reconhece 

qualquer importância para o seu dia a dia.  

Na sociedade actual, dominada pelos serviços de informação e pela competitividade, é 

necessário introduzir na aprendizagem dos conteúdos, competências cooperativas e de 

socialização que permitam a construção do saber tendo por base o princípio Aprender a 

Aprender. 

Para além de múltiplas evidências dos benefícios e vantagens da Aprendizagem 

Cooperativa, como estimular o contacto e a comunicação entre todos os elementos dos 

grupos heterogéneos e aumento da auto-estima, contribui também para um melhor 

conhecimento entre todos os elementos do grupo. Do mesmo modo, ao permitir 

desenvolver a capacidade de auto-avaliação e hetero-avaliação do trabalho dos diferentes 

membros, melhora as relações afectivas e sociais entre os alunos, e entre estes e o 

professor. 

Assim, para além das competências cognitivas que podemos desenvolver nos nossos 

alunos, a Aprendizagem Cooperativa, como uma estratégia servida por um conjunto de 

técnicas específicas a utilizar em situações educativas, é uma boa maneira de melhorar as 

relações interpessoais, vivenciar situações emocionais significativas e promover uma 

educação para a cidadania. 
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1.3- Identificação das questões de investigação 

 

 

É hoje consensual a ideia de que há uma disparidade entre o currículo formal das escolas 

e as necessidades e interesses manifestados pelos alunos. Não menos consensual também 

é a ideia de que as escolas não preparam os alunos para a vida activa, isto é, não lhes 

desenvolvem competências sociais capazes de tornar os alunos autónomos, criativos, 

responsáveis, críticos, participativos e cooperantes, preparando-os assim para o exercício 

de uma cidadania responsável.  

É também inquestionável a importância de formar cientificamente os nossos alunos, 

qualquer que seja o nível de ensino que frequentem, mas sabe-se hoje que o ensino das 

ciências está a atravessar um mau momento e que a tarefa de ensinar ciências nunca foi 

uma tarefa fácil (Aleixandre, M.P. et al, 2003). 

Tendo em conta os grandes princípios e valores orientadores do currículo e as 

competências gerais que importa desenvolver nos alunos, ao longo da escolaridade 

obrigatória, verifica-se que nas acções a desenvolver pelo professor, o discurso oficial 

aponta entre outras coisas, para a organização de actividades dirigidas para o trabalho 

cooperativo, para a realização cooperativa de projectos e ainda uma aprendizagem em 

interacção com outros. 

É com base nestes pressupostos que apresentamos as questões de investigação que 

orientaram o nosso estudo: 

 

a) Qual o contributo da Aprendizagem Cooperativa no desenvolvimento, dos alunos, de 

algumas competências atitudinais, contribuindo assim para uma socialização mais 

eficaz? 

 

b) Qual o contributo da Aprendizagem Cooperativa para promover, nos alunos, algumas 

competências cognitivas relacionadas com a aprendizagem das ciências? 
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1.4- Objectivos de estudo 

 

 

O estudo que se apresenta desenvolveu-se em função de dois grandes objectivos: 

 

i) Implementar uma prática pedagógica inovadora, baseada na teoria sócio-

construtivista de Vygotsky e nos princípios da Aprendizagem Cooperativa que 

desenvolva, nos alunos, algumas competências atitudinais definidas pelo Ministério da 

Educação. 

 

ii) Implementar uma prática pedagógica inovadora, baseada na teoria sócio-

construtivista de Vygotsky e nos princípios da Aprendizagem Cooperativa que 

desenvolva, nos alunos, algumas competências científicas definidas pelo Ministério da 

Educação. 

 

 

1.5- Importância do estudo 

 
 

Recentemente, em 2001 o Ministério da Educação lançou, a publicação do Currículo 

Nacional do Ensino Básico- Competências Essenciais como um guia para a reformulação 

global dos programas em vigor, no sentido da flexibilização de currículos e maior 

adequação aos tempos e às realidades locais. Este documento ao introduzir a noção de 

competência como central e ao definir as dez competências essenciais para o 

desenvolvimento do currículo nacional dos três ciclos do ensino básico, pode contribuir 

para uma visão integrada do funcionamento do currículo e assim introduzir novas 

dinâmicas. 

O facto de a cooperação ser explicitamente enunciada como uma competência a 

desenvolver sendo cooperar com outros em tarefas e projectos comuns uma das dez 

competências enunciadas traz, portanto, responsabilidades acrescidas ao professor. 

Em vez de assumir a cooperação como natural, o que tem levado a que sejam muitas 

vezes avaliadas atitudes sem terem sido desenvolvidas, os professores deverão 
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implementar estratégias específicas e estabelecer na sala de aula e na escola, o clima de 

trabalho adequado ao desenvolvimento deste conjunto de competências.  

Uma vez que a cooperação surge como uma competência transversal fundamental, 

omnipresente em todos os documentos definidores do currículo do ensino básico, a 

implementação da Aprendizagem Cooperativa como estratégia na sala de aula, pode 

tornar-se como um dos instrumentos mais importantes no combate à discriminação social, 

e factor de motivação para a aprendizagem e para a melhoria do rendimento académico 

de todos os alunos.  

Contudo, a realidade nas nossas escolas remete-nos para a importância que é atribuída à 

aquisição de competências cognitivas. O interesse pelo desenvolvimento de atitudes é 

recente e, para muitos professores, é difícil pô-las em prática, em simultâneo com o 

desenvolvimento das competências cognitivas, o que os leva muitas vezes a não incluir o 

desenvolvimento de atitudes na planificação das actividades lectivas.  

Este facto foi por nós identificado, já que foram diagnosticadas as seguintes dificuldades 

na turma que constituía a amostra: 

 

  - Ausência de metodologias de trabalho; 

  - Problemas na selecção e organização da informação recolhida; 

- Cooperação com outros em trabalho de grupo. 

 

No entanto, não foram propostas estratégias que visassem desenvolver competências 

atitudinais no sentido de colmatar as dificuldades diagnosticadas.  

Porque entendemos que a aprendizagem das ciências não pode ser concebida só em 

termos cognitivos, há que ter em conta também o desenvolvimento sócio-afectivo dos 

alunos, isto é, saber o que pensam e o que sentem, desenvolver-lhes em simultâneo 

competências atitudinais permitindo a formação de cidadãos mais activos, participativos 

e críticos, de modo a que a sua aprendizagem seja uma mais valia para o seu 

enriquecimento como aluno e cidadão livre e responsável. 

Neste sentido, justificamos a importância do nosso estudo pelo facto de acreditarmos que 

a Aprendizagem Cooperativa pode revelar-se uma estratégia eficaz quando se pretende 

promover a igualdade de oportunidades, a responsabilidade, a cooperação e autonomia 

em sincronia com os diferentes conteúdos programáticos, uma vez que elege a 

heterogeneidade e o trabalho entre pares como formas privilegiadas de reduzir o 

estereótipo e preconceito, ao proporcionar o conhecimento do outro, nas suas diferenças e 
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semelhanças, na experimentação de um percurso e um propósito comum, contribuindo 

assim, para superar as dificuldades diagnosticadas na turma.  

Também não podemos deixar de referir a importância que teve este estudo ao ser 

encarado como um desafio pessoal, face ao cepticismo que sentíamos relativamente à 

eficácia da implementação desta estratégia na sala de aula. Para nós, o trabalho em grupo 

era uma estratégia não desejável, quer pela indisciplina gerada pelos alunos, quer pelas 

dificuldades que sentíamos em dominar esta estratégia. 

 

 

1.6- Limitações do estudo 

 

 

 Se, por um lado, consideramos as potencialidades que a Aprendizagem Cooperativa tem 

como recurso para que os nossos alunos aprendam mais e melhor, por outro também é 

evidente que a sua implementação teve algumas dificuldades e limitações. 

Em primeiro lugar, devemos referir as dificuldades encontradas na procura da 

bibliografia específica, pois a Aprendizagem Cooperativa é ainda relativamente recente. 

Também os estudos teóricos e de intervenção na prática pedagógica existentes sobre este 

tema são ainda em pequeno número e, particularmente, no contexto do ensino em 

Portugal são escassos o que traz algumas limitações nomeadamente pela falta de 

referências.  

Uma outra limitação prende-se com a organização da escola e a aprendizagem 

individualista predominante entre a maioria dos alunos e professores. Se, por um lado, na 

aula de Ciências se apela à cooperação, partilha, autonomia e responsabilização dos 

alunos, na maioria das disciplinas privilegia-se o trabalho individual e a competição, o 

que dificulta e confunde o aluno menos receptivo à implementação desta nova estratégia.  

A alteração do paradigma dos 50 minutos lectivos para os 90 minutos também constituiu 

uma limitação à realização deste estudo. Este facto dificultou a gestão do tempo, quer a 

nível da planificação, quer a nível da concretização da aula. Revelou-se ainda difícil 

manter a concentração e o ritmo de trabalho dos alunos durante os 90 minutos. Acresce 

ainda o facto de haver apenas um bloco semanal que cria um espaço muito alargado entre 

as aulas, o que dificulta a sua articulação.  

A estruturação dos espaços e de tempo para a concretização das tarefas, assim como a 

organização atempada de toda a documentação e, ainda a selecção de conteúdos para a 
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aplicação de actividades cooperativas, exigem uma dinâmica de trabalho nos professores 

que, numa fase inicial, implicou um esforço e uma dedicação acrescidos. Por este facto, o 

domínio desta nova estratégia, por parte do professor, também se revelou importante nas 

limitações do nosso estudo. 

Também a leccionação dos conteúdos programáticos foi outra limitação, já que foi 

necessário alterar a sequência dos mesmos, mas sempre norteada pela ideia que a prova 

global realizada no final do ano lectivo era igual para todas as turmas do 9º ano de 

escolaridade da escola onde se realizou este estudo.  

 

 

1.7- Organização da dissertação 

 

 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos. 

 

Capítulo I – Introdução 

É feita a contextualização do estudo realizado, onde se abordam as potenciais vantagens e 

limitações da utilização da Aprendizagem Cooperativa, definem-se as questões de 

investigação e os objectivos. 

 

Capítulo II – Contexto teórico da investigação 

É apresentado o suporte teórico de base à elaboração da presente dissertação. Para tal é 

feita uma abordagem à teoria sócio-construtivista de Vygotsky em virtude de o modelo 

de aprendizagem por nós utilizado ter como princípios básicos os conceitos subjacentes a 

essa teoria.  

 

Capítulo III – Metodologia 

Neste capítulo faz-se referência aos principais aspectos ligados à metodologia utilizada 

para atingir os objectivos propostos. Assim, começa-se por fazer uma caracterização da 

amostra, indicam-se os instrumentos utilizados para recolha de dados e a validação dos 

mesmos. Posteriormente, faz-se a descrição do estudo piloto e do estudo principal – 

unidade de intervenção pedagógica. 

 

 



Capítulo I – Contextualização do Estudo 

 10
 

Capítulo IV – Apresentação e análise dos dados 

Apresentam-se, analisam-se e discutem-se os resultados obtidos com o desenvolvimento 

do estudo durante toda a intervenção pedagógica. 

 

Capítulo V – Conclusões 

 Apresentam-se as conclusões do estudo e possíveis contributos que podem ser 

importantes para o sucesso educativo dos alunos, para a valorização profissional dos 

professores, assim como algumas sugestões para posteriores investigações.
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2.1 – Introdução 
 

 

A escola é essencialmente uma agência social, mesmo quando os objectivos definidos se 

referem ao desenvolvimento cognitivo dos alunos. Interacções sociais ganham espaço 

dentro da sala de aula entre os diferentes sujeitos envolvidos em todo o processo de 

ensino/ aprendizagem (alunos/professor e aluno/aluno). No entanto, a escola continua a 

dar ênfase ao desenvolvimento cognitivo dos alunos. Estes são avaliados essencialmente 

pelo conhecimento adquirido, fomentando mesmo nos alunos um espírito competitivo 

dentro da sala de aula. Pede-se ao aluno que seja o melhor, estimula-se aquele que obtém 

melhores resultados, deixando, muitas vezes, para segundo plano, os alunos que 

manifestam maior dificuldade de integração no sistema educativo. 

A escola deve fomentar a formação de pessoas mais comprometidas com os valores 

sociais e os princípios de solidariedade, mas tal só é possível se na escola, se desenvolver 

o exercício de cidadania. Isto, implica a participação efectiva do aluno na construção e 

defesa de valores e atitudes, de falar e de ser ouvido, de manifestar a sua opinião, ainda 

que esta não seja consensual. 

Portanto, os professores, enquanto agentes educativos, devem proporcionar ao aluno não 

só a aquisição de conhecimento científico, mas também o desenvolvimento de hábitos de 

pensamento de que estes necessitam para se tornarem cidadãos cultos, responsáveis e 

livres. 

Amaro in Marreiros, (2001) refere um estudo internacional de matemática e ciências 

realizado em 1996, que demonstra que os alunos portugueses se situam num nível inferior 

relativamente aos conhecimentos e hábitos de pensamento, quando comparados com os 

jovens da maioria dos países envolvidos neste estudo. Assim, verificámos que apesar das 

metodologias implementadas, parece que os professores não são capazes de cumprir o 

papel que lhes está atribuído. 

 Cabe ao professor ser inovador, implementando metodologias que envolvam 

activamente o aluno, que lhes permita a utilização do conhecimento e as capacidades de 

cada um, contribuindo assim, para uma mudança na situação do ensino das ciências, quer 

a nível cognitivo, quer a nível atitudinal. 
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A sala de aula é um espaço por excelência onde o professor pode intervir. Numa 

sociedade em constante transformação, na qual o conhecimento científico evolui 

rapidamente, é fundamental que o professor não se centre só na transmissão dos 

conteúdos científicos, que em pouco tempo se tornarão ultrapassados, mas que dê 

resposta ao novo desafio que se lhe propõe: desenvolver nos alunos atitudes e 

competências que permitam a construção de uma sociedade que, sujeita a uma constante 

transformação, se quer mais justa, solidária e livre. Assim, pensamos que a 

Aprendizagem Cooperativa, objecto do nosso estudo, será a estratégia que melhor 

permite aos alunos aprendizagens significativas, ao mesmo tempo que estimula o 

desenvolvimento de comportamentos e competências atitudinais. Este modelo de 

aprendizagem enraíza-se profundamente na teoria de Vygotsky, nomeadamente nos 

conceitos de internalização, apropriação, mediação e zona de desenvolvimento proximal, 

âncoras do construtivismo social.  

 

 

2.2 – Vygotsky e a construção social do conhecimento 

 

2.2.a- O homem e a obra 

 

 

Lev Semyonvitch Vygotsky nasceu em cinco de Novembro de 1896, na cidade de Orsha, 

nordeste de Minsk, na Bielo-Rússia. Viveu a sua infância e adolescência na cidade de 

Gómel que foi arrasada pelos nazis durante a segunda guerra mundial. Em 1917, 

licenciou-se em Literatura na universidade de Moscovo. No período compreendido entre 

1917 e 1923 foi professor de literatura e de psicologia em Gómel e fez diversas palestras 

sobre literatura e ciência. Criador da revista literária Verask, também foi criador de um 

laboratório de psicologia no instituto de formação de professores, onde leccionava o 

curso de psicologia, área que na verdade o fascinava.  

Em 1924, no congresso soviético de neuropsicologia apresentou um discurso no qual 

expressa a sua teoria, onde manifestava que só os seres humanos têm a capacidade de 

transformar o meio para seu próprio fim. É esta capacidade que os distingue de outras 

formas de vida inferiores. Este discurso causou tal impacto na comunidade científica de 

então, que foi convidado a desenvolver os seus trabalhos no instituto de psicologia de 

Moscovo. Nesta cidade, trabalhou no instituto de estudos das deficiências por ele criado. 
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Paralelamente, dirigiu o departamento de educação de crianças com deficiências físicas e 

mentais, dando aulas noutros institutos pedagógicos de relevo em Leningrado. Na mesma 

época licenciou-se em medicina, no instituto médico de Moscovo, onde também deu um 

curso de psicologia na academia de psiconeurologia da Ucrânia. Era conhecedor das 

obras de Hegel, Marx, Freud, Pavlov e dos trabalhos de Piaget. Trabalhou com estudantes 

e colaboradores como Luria, Leontiev e Skharov na área da psicologia de 

desenvolvimento, educação e psicopatologia. Nos últimos 10 anos da sua vida sofreu de 

tuberculose. Morreu em 1934, vítima desta doença (Goulart, 1987; Daniels, 1993; Aires, 

2003; Fontes, 2004) 

 Devido às divergências face ao regime de Estaline, a obra de Vygotsky esteve proibida e, 

por isso, no esquecimento durante muito tempo. Considerado o Mozart da psicologia do 

desenvolvimento, (Kozulin in Aires, 2003) a sua obra emerge na década de 60 com a 

publicação da obra Pensamento e Linguagem marcando-se, assim, o reinício da 

publicação das suas obras completas e de inúmeros artigos.  

 

 

2.2.b- Aprendizagem versus desenvolvimento 

 

 

As consequências da obra de Vygotsky na área educativa são muito vastas e ganham hoje 

em dia crescente importância. Não pretendemos fazer uma análise completa sobre a obra 

de Vygotsky, mas apenas analisar a sua teoria relativamente à importância que ele atribui 

ao meio social na aprendizagem da criança e, portanto, o papel que a escola desempenha 

na construção do ser psicológico e racional. Autores contemporâneos como Johnson & 

Johnson ou Salvin utilizam como referência a teoria de Vygotsky para desenvolverem a 

sua investigação na área da Aprendizagem Cooperativa. 

Vygotsky considerava que o meio social é crucial para a aprendizagem, sendo este o 

produto da integração dos factores social e pessoal. As mudanças na consciência são 

explicadas pela actividade social e, portanto, o meio social através de instrumentos 

(objectos culturais, linguagem e instituições sociais) influencia o desenvolvimento 

cognitivo (Schunk, 1997). Assim, a mudança cognitiva é uma consequência da utilização 

de instrumentos culturais, das inter-relações sociais e internalizações, e da transformação 

mental (Bruning in Schunk, 1997). 
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D 
Aprendizagem 
dentro da ZDP 

Vygotsky foi pioneiro ao considerar que a construção do conhecimento resulta de um 

processo social complexo, mediado pelo contexto sócio-cultural e histórico da criança 

inserindo-se numa corrente construtivista designada de construtivismo social (Silva, 

1994). 

Uma das afirmações mais importantes de Vygotsky foi que todas as funções mentais 

superiores se originam no meio social (Vygotsky in Schunk, 1997). De acordo com o 

mesmo autor, a componente fundamental do desenvolvimento psicológico é a capacidade 

de dominar o processo externo, de transmitir o pensamento mediante símbolos tais como 

a linguagem e a escrita e usá-los para determinar e regular os pensamentos e actos 

próprios. 

Vygotsky na sua teoria distingue a aprendizagem de desenvolvimento. Para ele, a 

aprendizagem, tal como já referimos, é um processo social e cultural complexo, 

organizado, especificamente humano, universal e necessário ao desenvolvimento. Deste 

modo, a aprendizagem precede o desenvolvimento, convertendo-se um processo no 

outro. A aprendizagem deixa de ser individualista para ser social e facilitadora da 

aprendizagem dos outros (Dana et al, 1998). 

 

Figura II. 1- Vygotsky: O desenvolvimento segue-se à aprendizagem, que cria a área de desenvolvimento 

potencial com a ajuda da mediação social e instrumental. (Adaptado Coll, 1993)  

 
Para chegar a esta proposta Vygotsky analisou várias teorias, entre as quais a de Piaget, 

James e Koffka. 

Sendo contemporâneo de Piaget, Vygotsky apresentava algumas divergências, 

nomeadamente no que se refere ao papel que o meio social tem na aprendizagem. Piaget 

considera existir uma dependência unilateral entre o desenvolvimento e a aprendizagem. 

Para este autor, a aprendizagem escolar serve-se do desenvolvimento que não depende da 

aprendizagem ( Coll, et al 1993; Pozo, 1996; Lozano et al, 1997). 
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Figura II. 2- Piaget: A aprendizagem segue – se ao desenvolvimento. (Adaptado Coll, 1993) 

 

De acordo com Coll et al (1993) Vygotsky fixar-se-á mais numas aprendizagens do que 

noutras, na medida em que algumas delas obrigam a um processo de mediação e o 

potencializam. Ele procura a explicação do desenvolvimento humano no 

desenvolvimento sócio-cultural da criança ou a aquisição, por parte desta, dos sistemas e 

estratégias de mediação - representação. Por isso, a instrução somente é boa quando vai à 

frente do desenvolvimento, quando desperta e traz à vida aquelas funções que estão em 

processo de maturação ou na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). É justamente 

assim que a instrução desempenha um papel extremamente importante no 

desenvolvimento. 

De acordo com a teoria de Vygotsky, a escola deve dirigir o ensino, não para etapas 

intelectuais já alcançadas, mas sim para etapas de desenvolvimento ainda não 

interiorizadas pelos alunos, funcionando como um incentivador de novas conquistas 

psicológicas. Assim, a escola deveria ter como ponto de partida o nível de 

desenvolvimento real do aluno, e como ponto de chegada os objectivos definidos para a 

aula, ou seja, chegar ao potencial do aluno. Aqui, o professor e os seus pares, como 

abordaremos posteriormente, têm o papel explícito de interferir na Zona de 

Desenvolvimento Proximal dos alunos, provocando avanços que não ocorreriam 

espontaneamente (Oliveira, 1993). 

Lozano (1997), refere ainda que a aprendizagem para Vygotsky se baseia na actividade. 

Esta não se limita a responder aos estímulos mas actua sobre eles de modo intencional, 

transformando-os. Tal só é possível graças à mediação de instrumentos que se interpõem 

entre o estímulo e a resposta. Para explicar e compreender a aprendizagem, Vygotsky 

distingue dois tipos de mediadores: as ferramentas, que actuam directamente sobre os 

estímulos, modificando-os, e os signos, que modificam o próprio sujeito através dos 

estímulos. 

D D 

A 
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Face à cadeia de estímulos e respostas que se criam, Vygotsky propõe um ciclo de 

actividade (figura II.3) no qual, graças ao uso de mediadores, o sujeito modifica o 

estímulo não se limitando a responder de um modo mecânico ou reflexo mas actua sobre 

ele. A actividade é pois um processo de transformação do meio através do uso de 

instrumentos (Pozo, 1996). 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 3- Ciclo de actividade de Vygotsky. (Adaptado Lozano et al, 1997) 

 
O vector de desenvolvimento e de aprendizagem vai desde o exterior do sujeito até ao 

interior, sendo um processo de internalização ou transformação de acções externas sociais 

em acções internas psicológicas. Assim, a aquisição de conhecimento para Vygotsky, 

começa sendo sempre objecto de mudança social, ou seja, começa com interpessoal para 

através da internalização passar a intrapessoal (Pozo, 1996; Fino, 2001). 

Pozo (1996, p. 196), citando Vygotsky, diz: No desenvolvimento cultural da criança, 

toda a função aparece duas vezes: primeiro, entre pessoas (interpsicológico) e depois, no 

interior da própria criança (intrapsicológico). Isto aplica-se igualmente à atenção 

voluntária, à memória lógica e à formação de conceitos. Todas as funções superiores se 

originam como relações entre seres humanos. 

Assim, o processo de aprendizagem consiste numa internalização progressiva de 

instrumentos mediadores a qual começa sempre no exterior, transformando-se depois em 

processos de desenvolvimento interno. 

Podemos, pois, dizer que nem toda a aprendizagem de conteúdo resulta no 

desenvolvimento de operações mentais superiores. A aprendizagem resulta em 

Agentes 
Mediadores

    Ferramentas 

    Estímulos    Respostas 

    Estímulos 
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desenvolvimento, quando a criança aplica as operações mentais apreendidas numa dada 

situação, a outras situações diferentes, fazendo-o com desenvoltura (Palangana, 2002). 

 

 

2.2.c- Mediação  

 

 

O conceito de mediação surge-nos como um pilar na teoria sócio-construtivista de 

Vygotsky. 

De acordo com Oliveira (1993) a mediação para Vygotsky constitui um processo de 

intervenção de elementos sócio – históricos nas relações entre o sujeito e o mundo, isto é, 

não basta estar no mundo para interagir com ele, mas antes é necessário que a relação 

entre o sujeito e o mundo seja mediada por elementos, tais como instrumentos e signos, 

pois a sua utilização auxilia as actividades psíquicas.  

A mediação não é a presença física do outro, não é a corporeidade do outro que 

estabelece a relação mediatizada, mas ela ocorre através dos signos, da palavra, da 

semiótica, dos instrumentos de mediação. A presença corporal do outro não garante, só 

por si, a mediação. A mediação é o processo, não é o acto em que alguma coisa se 

interpõe; a mediação não está entre dois termos que estabelece uma relação, é a própria 

relação (Molon, 1999). 

Na concepção de Vygotsky os mediadores são instrumentos que transformam a realidade 

em vez de imitá-la. A sua função não é adaptar-se passivamente às condições ambientais 

mas modificá-las activamente (Pozo, 1996). 

Vygotsky deu grande importância aos mediadores semióticos, que actuam como 

instrumentos psicológicos e participam na transformação dos processos naturais em 

processos mentais superiores sendo por isso estes mediados socialmente (Aires, 2003).  

A actividade humana é então mediada pelo uso de ferramentas que estão para a evolução 

cultural como os genes estão para a evolução biológica (Fino, 2001). De acordo com o 

mesmo autor, as ferramentas são criadas e modificadas pelos seres humanos como forma 

de se ligarem ao mundo real e de regularem o seu comportamento e as suas interacções 

com o mundo e com os outros. Wertsch in Fino (2001), refere que a mediação está na 

base da formação dos processos sociais e psicológicos humanos através de ferramentas 

ou artefactos culturais entre indivíduos, e entre estes e os seus envolvimentos físicos. 
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Assim, a mediação deve ser reconhecida como transformadora do funcionamento da 

mente, e não apenas como um meio de facilitar processos mentais já existentes.   

Moll (2002), refere que a mediação cultural coordena os seres humanos com o mundo 

físico e uns com os outros, através de artefactos materiais e de artefactos culturais que são 

simultaneamente ideais (conceptuais), pois contêm na sua forma codificada, as 

interacções das quais eles previamente fizeram parte. Estes artefactos culturais, porque 

medeiam a interacção com o mundo, são considerados instrumentos.  

Nestes artefactos inclui-se a linguagem que, para Vygotsky, é a ferramenta mais 

importante e funciona como um mediador que surge primeiro como uma forma de 

comunicação entre a criança e os outros, permitindo depois que a criança organize o seu 

pensamento. A linguagem é, pois fundamental na relação entre a aprendizagem e o 

desenvolvimento sendo esta uma consequência da mediação. (Vygotsky, 2003). 

A linguagem, sistema simbólico dos seres humanos, fornece os conceitos, as formas de 

organização do real, a mediação entre o sujeito e o objecto de conhecimento. É através 

dela que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente 

transmitidas. A cultura fornece ao indivíduo os sistemas simbólicos de representação da 

realidade, ou seja, o universo de significados que permite construir a interpretação do 

mundo real (Zacharias, 1999). 

Como já referimos, a aprendizagem constitui-se no processo de apropriação e 

transformação do saber socialmente elaborado, sendo construída na relação mediada pelo 

outro e pela cultura. A internalização das funções psíquicas é um processo 

eminentemente social, não podendo ocorrer fora desse âmbito relacional. De acordo com 

este pressuposto, Vygotsky considera que a criança, orientada e regulada por pessoas, se 

apropria da linguagem, dos signos e significados linguísticos, bem como dos objectos 

físicos disponíveis no seu meio, assimilando assim, através desses instrumentos, as 

formas de pensar, de perceber, de raciocinar de interpretar, implícitas no conhecimento 

presente nesse complexo de inter-relações (Oliveira, 1993; Palangana, 2002). 
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2.2.d- Conceito de internalização 

 

 

A análise do conceito de internalização é fundamental, pois a cultura não actua no vazio, 

mas sim através de estruturas específicas, como a família ou a escola. Na cultura 

ocidental, a escola tem um papel preponderante no desenvolvimento de novos 

instrumentos psicológicos, dado que ao permitir o acesso a novas formas de pensamento, 

permite ao sujeito alcançar novos estádios de desenvolvimento (Aires, 2003).  

No modelo de Vygotsky existe uma dinâmica sobre os processos psicológicos naturais e 

os processos superiores durante o processo de internalização.  

Vygotsky chama internalização à reconstrução interna da actividade externa (Fino, 

2001). Este autor refere que a internalização, para Vygotsky, se baseia em três princípios 

que passamos a referir: 

1- uma operação interpessoal transforma-se num processo intrapessoal; 

2- a transformação, que é externa, é reconstruída e começa a ocorrer internamente; 

3- a transformação do processo interpessoal em intrapessoal, é o resultado de uma 

longa série de acontecimentos.  

 

Considera-se assim, a internalização como um processo envolvido na transformação dos 

fenómenos sociais em fenómenos psicológicos, atribuindo-se à realidade social um papel 

determinante na natureza do funcionamento intrapsicológico interno (Aires, 2003).  

Vygotsky defende que a internalização consiste num processo, no qual determinados 

aspectos da estrutura da acção realizada no plano externo, passam a executar-se no plano 

interno. Aires (2003), citando Wertsch, refere que para Vygotsky a actividade externa se 

baseia nos processos sociais mediatizados semioticamente. Assim, qualquer função 

mental superior foi externa, porque foi social antes de se converter numa função interna, 

verdadeiramente mental.  

A mesma autora, referindo Kozulin, considera que o processo de internalização não é 

portanto automático, mas adaptativo, pois o processo mnemónico natural é substituído 

por uma forma mediada de armazenamento e recuperação, não desaparece, mas deixa de 

ser o centro da actividade e as formas superiores de actividade mnemónica representam 

um sistema funcional, em que podem participar o pensamento conceptual e a análise 
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verbal. Quando os signos de natureza cultural são internalizados mediante processos 

cognitivos de natureza psicológica inicia-se uma nova fase de desenvolvimento.  

Como já referimos, a mediação através dos instrumentos psicológicos contribui para a 

transformação dos processos cognitivos elementares dando origem a processos mentais 

superiores. As relações sociais que o indivíduo estabelece com os outros e com o meio 

são a base de todo o processo de transformação e, desta relação deriva a internalização de 

procedimentos semióticos próprios (Aires, 2003). 

 

 

2.2.e- Zona de Desenvolvimento Proximal 

  

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que 

ainda não amadureceram, mas estão no processo de maturação, 

funções que amadurecerão amanhã… Tais funções podem ser 

chamadas de botões ou flores do desenvolvimento, em vez de serem 

chamadas frutos do desenvolvimento.  
         Vygotsky 

 

Vygotsky reconhece, tal como Piaget, que a aprendizagem deve ser coerente com o nível 

de desenvolvimento da criança. Ambos atribuem grande importância à criança enquanto 

organismo activo, mas Vygotsky destaca o papel do contexto histórico e cultural nos 

processos de desenvolvimento e aprendizagem, destaca as contribuições da cultura, da 

interacção social e a dimensão histórica do desenvolvimento mental, enquanto que Piaget 

dá grande ênfase aos aspectos estruturais de origem biológica do desenvolvimento. 

Vygotsky na sua teoria estabelece uma complexa relação entre aprendizagem e o 

desenvolvimento. Para este autor, as curvas de aprendizagem não coincidem com o 

desenvolvimento já que, quando a criança aprende algum conceito, o desenvolvimento 

dessa operação ou conceito apenas começou. Assim, o desenvolvimento não é apenas o 

que está amadurecido, mas também as funções que estão em processo de 

amadurecimento. Ao contrário, para Piaget, a curva de desenvolvimento antecede a da 

aprendizagem, isto é, tem que se ter em conta o desenvolvimento como um limite para 

adequar o tipo de conteúdo de ensino a um nível evolutivo do aluno (Oliveira, 1993; 

Matui, 1998; Vygotsky, 2003). 
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Deste modo, Vygotsky contraria a teoria dos estádios de desenvolvimento identificados 

por Piaget, segundo a qual a aprendizagem está condicionada pelo desenvolvimento 

cognitivo, apresentando uma nova visão sobre o desenvolvimento; para ele, a 

aprendizagem resulta da interacção do indivíduo com o seu meio sócio-cultural, 

promovendo deste modo o desenvolvimento (Mir et al, 1998; Vygotsky, 2003). 

Vygotsky, ao contrário de outros autores, não se preocupou apenas em estudar o 

desenvolvimento cognitivo real dos alunos, ou seja, aquilo que já se tinha desenvolvido, 

mas deu grande ênfase ao estudo das funções ainda em desenvolvimento, ou seja, o 

desenvolvimento potencial do aluno. 

Vygotsky realça a existência de uma área potencial de desenvolvimento cognitivo, 

definida como a distância que medeia entre o nível actual de desenvolvimento da criança, 

que pode ser avaliado quando ela é testada individualmente, e um potencial imediato 

determinado através da resolução de problemas sob a orientação de adultos ou em 

colaboração com pares mais capazes (Fino, 2001; Moll, 2002). 

À diferença entre o nível de desenvolvimento real (ZDR) e o nível de desenvolvimento 

potencial (ZDP) Vygotsky deu o nome de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e 

definiu-a como a distância entre o nível evolutivo real determinado pela resolução 

independente do problema e o nível de desenvolvimento potencial determinado pela 

resolução de um problema sob a orientação do adulto, ou em colaboração com colegas 

mais capazes. (Vygotsky citado por Moll, p 152). 

De uma maneira mais geral, pode definir-se como o espaço em que, graças à interacção e 

à ajuda de outros, uma pessoa pode trabalhar e resolver um problema ou realizar uma 

tarefa de uma maneira e a um nível, que não seria capaz de atingir se trabalhasse 

individualmente.  

Como exemplo observemos a figura II.4 que nos mostra o desempenho de dois alunos (A 

e B) partindo do seu nível de desenvolvimento real. Actuando de igual modo na zona de 

desenvolvimento proximal de cada aluno, verificamos que atingiram níveis de 

desempenho diferentes. Contudo, pode verificar-se pela análise da figura II.5 que ambos 

os alunos podem atingir o mesmo nível de desempenho se o professor intervier de modo 

eficaz na zona de desenvolvimento proximal do aluno B, permitindo-lhe assim, 

desenvolver competências que sozinho não seria capaz. 
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Nível de desenvolvimento actual  Zona de desenvolvimento proximal 

 

Figura II. 4- Intervenção igual na ZDP dos alunos A e B. (Adaptado Fonseca, 2004) 

 
Nível de desenvolvimento actual  Zona de desenvolvimento proximal 

Figura II. 5- Intervenção diferenciada na ZDP dos alunos A e B. (Adaptado Fonseca, 2004) 

 
Coll et al, 2001, refere que a ZDP é um lugar onde, graças aos reforços e ajudas dos 

outros, é possível o processo de construção, modificação enriquecimento e diversificação 

dos esquemas de conhecimento, característicos da aprendizagem escolar. Este processo 

desencadeado pela participação ZDP pode dar lugar a uma reestruturação duradoura e a 

um nível superior desses mesmos esquemas. Assim, este autor vai de encontro ao 

pensamento de Vygotsky quando refere que aquilo que a pessoa é capaz de fazer com a 

ajuda na ZDP, em determinado momento, poderá realizá-lo individualmente mais tarde, 

ou seja, aquilo que primeiro se consegue realizar no plano do social e interpessoal, poderá 

mais tarde ser dominado e realizado autonomamente no plano intrapessoal. 

O conceito de ZDP tem a ver com o que a criança é capaz de fazer ultrapassando o limite 

das suas capacidades. Deste modo, o aluno não assume um papel passivo que se limita a 

receber os ensinamentos do adulto. Nesta zona de desenvolvimento o par aluno – 

professor envolve-se numa actividade conjunta de resolução de problemas, no qual 

ambos partilham o conhecimento e a responsabilidade pelo desempenho da tarefa (Moll, 

2002; Fontes, 2004). 

Compreende-se que a ZDP sendo gerada na interacção social depende das características 

dos esquemas de conhecimento do aluno menos capaz, relativo à tarefa ou conteúdo 
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como do tipo e grau de ajuda bem como, dos meios e apoios do seu mediador. Assim, 

pode falar-se relativamente a um aluno, não de uma ZDP mas de múltiplas ZDP em 

função da tarefa e do conteúdo abordado, dos esquemas de conhecimento em jogo, bem 

como das formas de ajuda utilizadas ao longo da interacção. Esta ZDP é, por isso, um 

espaço dinâmico em constante processo de mudança. Para Vygotsky a ZDP é uma 

actividade que se vai construindo no espaço e no tempo (Coll et al, 2001).  

De acordo com Moll (2002) podem-se considerar quatro estádios de desenvolvimento 

proximal: 

Estádio I – O desempenho é assistido por indivíduos mais capazes: neste estádio antes de 

as crianças funcionarem como actores independentes, elas dependem dos adultos ou de 

colegas mais capazes para a regulação externa do seu desempenho. A criança, aos 

poucos, percebe como se relacionam as diferentes partes de uma actividade, ou entende o 

significado da sua realização. 

Estádio II – O desempenho é auto-assistido: a criança nesta fase é capaz de realizar uma 

tarefa sem auxílio externo sem, contudo, o seu desempenho estar plenamente 

desenvolvido ou automatizado. 

Estádio III – O desempenho é desenvolvido, automatizado e fossilizado: a execução de 

uma tarefa não depende da ajuda do adulto, a execução de tarefas já foi interiorizada e 

automatizada. Este estádio para Vygotsky é considerado como os frutos do 

desenvolvimento, mas também o considera fossilizado porque se distancia da dinâmica 

da mudança social e mental. 

Estádio IV – A desautomatização do desempenho conduz a um retorno à ZDP: Ao longo 

da sua vida, qualquer indivíduo segue as mesmas regras e sequências da ZDP isto é, 

segue da assistência externa à auto-assistência repetindo-se estas regras para o 

desenvolvimento de novas capacidades. Haverá para cada indivíduo e em cada momento 

específico da sua aprendizagem, uma mistura de regulação externa, auto-regulação e 

processos automatizados. 

O trabalho docente assume neste contexto um papel diferente. Na perspectiva de 

Vygotsky a função do professor, considerando uma ZDP, é proporcionar aos alunos apoio 

e recursos, de modo que ele seja capaz de atingir um nível de conhecimento mais elevado 

do que lhe seria possível sem a ajuda. Assim, o professor deve organizar a sua aula 

permitindo ao aluno atingir um patamar mais elevado ou mais abstracto a partir do qual 

reflecte e é capaz de ser mais consciente (Fino, 2001). Ainda segundo este autor, ensinar 

é algo que implica uma interacção e partilha entre o professor e o aluno, permitindo a este 
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último envolver-se num nível mais elevado de interacção social. Vygotsky refere, que por 

ser possibilitado ao aluno interagir num nível mais elevado, este interiorizará, sempre por 

meio da interacção, os processos, conhecimento e valores que usa, quer seja capaz ou não 

de os identificar no instante em que os usa. 

Fontes (2004) refere que para Vygotsky é a instrução que cria a ZDP, mas para que tal 

aconteça é necessário que a instrução vá mais para além do desenvolvimento do aluno. A 

escola deve, por isso, permitir aos alunos a realização de tarefas que vão para além do seu 

desenvolvimento real, permitindo assim o desenvolvimento da ZDP e, portanto, o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

 

 

2.2.f - Processos psicológicos superiores 

 

 

Vygotsky, na sua teoria, dá grande importância à formação de conceitos. No seu estudo 

ele parte da ideia de que a formação de conceitos não pode reduzir-se a meras conexões 

associativas, ideia que contraria a psicologia soviética predominante na altura (Pozo, 

1996). 

Para Vygotsky a formação de conceitos é o resultado de uma actividade complexa em 

que participam todas as funções intelectuais básicas. Este processo não pode ser 

reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à inferência ou tendências 

determinantes (Vygotsky, 2003). Para ele, todos são importantes mas insuficientes, se 

não tivermos em conta o uso do signo, ou palavra, como meio pelo qual conduzimos e 

controlamos as nossas operações mentais. 

 A este propósito Pozo (1996) refere que os conceitos, enquanto generalizações, têm a 

sua origem na palavra que, uma vez interiorizada se transformará num signo mediador.  

Vygotsky considera que todas as funções psíquicas superiores são processos mediados, 

e os signos constituem o meio básico para dominá-las e dirigi-las. 

Aires (2003) refere que os processos mentais superiores são, para além de um processo 

natural com origem na biologia humana, uma função da actividade socialmente 

significativa. Assim, ao contrário das funções mentais inferiores de origem 

psicobiológica como a memória, a atenção e a inteligência, os processos mentais 

superiores como o pensamento verbal, a memória lógica ou a atenção selectiva, 

baseiam-se na vida social e diferem dos processos naturais. A mesma autora, referindo 
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Kozulin (1994) e Wertsch (1998) diz que Vygotsky defendeu este mesmo princípio de 

que a função mental superior não se desenvolve directamente da sua correspondente 

função elementar, mas constitui um novo tipo de formação psicológica. 

Aires (2003), referindo-se a Wertstch, destaca a ideia de que para compreender a 

natureza psíquica do indivíduo é necessário compreender as relações sociais em que 

esse indivíduo se insere. Uma vez interiorizadas, essas relações virão a converter-se em 

funções e estrutura desse indivíduo. A este propósito Vygotsky refere que os processos 

mentais de nível elevado têm origem social tal como está implícito na lei genética geral 

do desenvolvimento cultural. De acordo com esta lei, qualquer função no 

desenvolvimento cultural da criança surge em dois planos. Primeiro no plano social e 

depois no plano psicológico. Primeiro aparece como uma categoria interpsicológica e 

depois, dentro da criança, como uma categoria intrapsicológica. 

Vygotsky defendia que a aprendizagem originava processos internos de 

desenvolvimento que apenas operavam quando a criança interagia com outros e em 

cooperação. Estes processos uma vez internalizados, faziam parte das aquisições do 

desenvolvimento do aluno. Ainda, segundo este autor, o desenvolvimento destes 

processos mentais elevados é mediado por ferramentas psicológicas como, por 

exemplo, a linguagem. A linguagem desempenha para Vygotsky a ferramenta mais 

importante e funciona como mediador que surge primeiro como uma forma de 

comunicação entre a criança e os outros e depois permite-lhe organizar o pensamento.  

Vygotsky (2003), considera que o momento mais significativo no percurso do 

desenvolvimento intelectual e que origina as formas puramente humanas de inteligência 

prática e abstracta ocorre quando a fala e a actividade prática, duas linhas 

completamente diferentes de desenvolvimento convergem. 

Para este autor, o primeiro passo para a formação de conceitos ocorre quando a criança 

agrupa objectos numa agregação desorganizada sem qualquer relação entre eles, 

ocasionalmente relacionados na percepção da criança. Para a criança o significado das 

palavras não é mais do que um conjunto vago e sincrético de objectos isolados que 

formaram uma imagem na mente da criança. Este pensamento sincrético não tem 

significado conceptual.  

Numa segunda fase da formação de conceitos, segue-se o pensamento por complexos, 

em que já existe uma associação na mente da criança de objectos isolados tendo por 

base relações que existem entre eles, e não apenas ao carácter subjectivo da criança. Na 

sua obra Pensamento e Linguagem Vygotsky dá ênfase a um tipo de pensamento por 
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complexos – os pseudo-conceitos – já que fazem a ponte entre a forma mais avançada 

de complexos e os conceitos propriamente ditos. Nesta fase a criança não consegue 

formular conceitos mas o seu pensamento ocorre por cadeia e é de natureza factual e 

concreta. A criança orienta-se pela semelhança concreta visual, formando apenas um 

complexo associativo restrito a um determinado tipo de conexão perceptual.  

Vygotsky (2003) considera que apenas o domínio da abstracção, combinado com o 

pensamento por complexos na sua fase mais avançada permite à criança formar 

verdadeiros conceitos. Assim, a formação de conceitos resulta de uma actividade 

complexa e abstracta, que usa o signo e a palavra, como meio de condução das 

operações mentais. 

Segundo este autor existem dois tipos de conceitos: os conceitos espontâneos e os 

conceitos não espontâneos e, dentro destes, enfatiza os conceitos científicos ou 

conceitos verdadeiros, sendo estes adquiridos através da instrução. Assim, os conceitos 

espontâneos são formados a partir da experiência pessoal da criança com os seus 

próprios recursos e esforços, sem necessidade da escola para a sua formulação.  

Ao contrário, os conceitos não espontâneos, resultam da interacção entre as ideias da 

criança acerca da realidade que a rodeia e a influência dos adultos. São conceitos que 

não são aprendidos mecanicamente mas que evoluem com a ajuda de uma vigorosa 

actividade mental por parte da própria criança. Para Vygotsky a formação de conceitos 

espontâneos e não espontâneos relacionam-se e influenciam-se constantemente, fazem 

parte de um único processo – o desenvolvimento da formação de conceitos – que é 

afectado por diferentes condições externas e internas mas que é um processo unitário e 

não um conflito entre formas antagónicas e exclusivas (Vygotsky, 2003 p.107). 

A este propósito Moll (2002, p.245) refere que um conceito espontâneo é puramente 

denotativo, no sentido de ser definido em termos de propriedades perceptivas, 

funcionais ou contextuais do seu referente. Assim, estes conceitos desenvolvem-se no 

contexto das experiências quotidianas da criança, e resultam de um confronto directo 

com uma situação concreta.  

Um conceito científico envolve uma atitude mediada por um outro conceito, também 

ele aprendido na escola, fazendo parte de um sistema organizado de conhecimentos que 

não necessitam da experiência pessoal (Fontes, 2004).  

Moll (2002) refere que um conceito científico implica uma certa posição em relação a 

outros conceitos, isto é, ocupa um lugar em relação a um sistema de conceitos.  
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Davydov (1995), refere ainda a este propósito que os conceitos espontâneos e os 

conceitos científicos se diferenciam em três pontos:  

- os conceitos científicos fazem parte de um sistema;  

- adquirem-se através da tomada de consciência da própria actividade mental; 

- implicam uma relação espacial com o objecto  baseada na internalização da 

essência desse conceito.  

A este propósito, Pozo (1996), considera que a diferença entre os conceitos espontâneos 

e os verdadeiros conceitos, reside no facto de que nos primeiros, a actividade 

consciente do sujeito está dirigida para os próprios objectos, enquanto que nos 

verdadeiros conceitos a consciência do sujeito está dirigida para os próprios conceitos. 

Assim, o autor conclui que, deste modo, os conceitos espontâneos e científicos se 

aprendem por vias opostas; os espontâneos vão do concreto ao abstracto, enquanto que 

os científicos seguem o caminho inverso.  

A este propósito, Vygotsky refere que o desenvolvimento dos conceitos espontâneos da 

criança é ascendente, enquanto que o desenvolvimento dos seus conceitos científicos é 

descendente, para um nível mais elementar e concreto (Vygotsky, 2003 p. 135).  

Apesar de seguirem caminhos inversos os dois processos estão intimamente 

relacionados, pois para se interiorizar um conceito científico, é necessário que um 

conceito espontâneo correlato tenha atingido determinado nível. 

Na perspectiva de Vygotsky, o ensino directo de conceitos é impossível e infrutífero 

resultando num verbalismo vazio de tal modo que a criança repete as palavras sem 

entender o seu significado simulando um conhecimento que efectivamente não existe. 

Para este autor, o desenvolvimento de conceitos ou significado das palavras, pressupõe 

o desenvolvimento de muitas funções intelectuais: atenção deliberada, memória lógica, 

abstracção, capacidade de comparar e diferenciar. Esses processos psicológicos 

complexos não podem ser dominados apenas através da aprendizagem inicial 

(Vygotsky, 2003 p. 104). 

A formação de conceitos é um processo dinâmico, criativo, que não se adquir mediante 

um processo de compreensão súbita, num dado momento, nem mediante uma cópia do 

comportamento do adulto. Assim, a criança é considerada não como o objecto, mas 

como sujeito de todo o processo ensino/aprendizagem, tendo sempre em conta o meio 

social em que ela está inserida. Deste modo, a aprendizagem deve estimular o 

desenvolvimento da personalidade individual em todas as suas vertentes e basear-se na 

actividade individual tendo em conta os seus interesses (Davydov, 1995; Aires, 2002). 
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 Vygotsky refere que, tal como a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, a escola 

tem um papel essencial na construção do ser psicológico e racional. A escola deve 

dirigir o ensino não para etapas intelectuais já alcançadas, mas para estágios de 

desenvolvimento ainda não incorporados pelos alunos funcionando como incentivador 

de novas conquistas psicológicas. Para, alcançar tais objectivos, a escola deveria partir 

do desenvolvimento real dos alunos e como ponto de chegada os objectivos da aula que 

devem ser alcançados, ou seja, deve chegar ao nível potencial dos alunos. Cabe ao 

professor, enquanto agente mediador, delinear estratégias de modo a interferir na zona 

de desenvolvimento proximal dos alunos, provocando avanços que não ocorreriam 

espontaneamente e assim intervir na construção do conhecimento do aluno e seu 

desenvolvimento (Soares, s/d). 

 

 

2.3- Aprendizagem Cooperativa 

 

 

A Aprendizagem Cooperativa não é uma ideia nova em educação, mas ainda são poucos 

os docentes que a utilizam como estratégia na sala de aula. 

Apesar de pouco implementada nas escolas portuguesas, a Aprendizagem Cooperativa 

tem uma longa história na educação Americana. No início da década de 1900, Jonh 

Dewey criticou o uso da competição na educação e encorajou os educadores a 

estruturarem as escolas como comunidades de aprendizagem democrática. Estas ideias 

foram abandonadas na década de 40 e 50, ressurgindo a competição. Na década de 60, 

houve um retorno às estruturas de aprendizagem individualizada e cooperativa, fruto da 

preocupação que a sociedade americana tinha com os direitos civis e relações inter-

raciais. Nos anos 70 a Aprendizagem Cooperativa teve um grande desenvolvimento 

graças aos trabalhos que, de forma independente, se desenvolveram nomeadamente em 

Israel liderado por Sharan e nos Estados Unidos liderados pelos irmão Johnson da 

Universidade de Minneseota e de Robert Slavin da Universidade de J. Hopkins (Berrocal, 

1995). 

O conceito de Aprendizagem Cooperativa provém dos trabalhos desenvolvidos por 

Vygotsky, cujas observações revelaram que os alunos aprendem mais e melhor quando 

trabalham em cooperação com companheiros mais capazes, se actuando na ZDP dos 

alunos pois, como já referimos, o aluno não constrói o seu conhecimento na forma 
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puramente individual mas sim, através da interacção social (Entonado et al, 2001; 

Marreiros et al 2001).  

Salvador (1997), refere que sem desprezar o papel importante atribuído à relação aluno- 

professor, se deve dar ênfase às relações que se estabelecem entre aluno –aluno isto é 

entre o grupo de pares. O mesmo autor refere que numerosas investigações revelaram que 

as relações entre alunos – isto é, a relação dos alunos com os seus companheiros, com os 

seus iguais – incidem de foram decisiva sobre aspectos tais como a socialização, 

aquisição de competências e habilidades sociais, o controlo de impulsos agressivos, a 

superação do egocentrismo, bem como o aumento do nível de desempenho e rendimento 

escolar. Mas esta interacção com o grupo de pares sobre as variáveis mencionadas não é 

constante tanto em intensidade como em sentido. O elemento decisivo não é a quantidade 

de interacção mas a sua natureza.  

Coll (1993) e Salvador (1997) referindo-se aos trabalhos de Johnson & Johnson, Lewin e 

Deutsch, consideram que a Aprendizagem Cooperativa proporciona aos elementos do 

grupo um esforço conjunto de tal maneira que cada um dos elementos só pode alcançar 

os seus objectivos se e só se os outros alcançarem os seus; os resultados alcançados por 

cada elemento do grupo são de igual modo benéficos para os restantes com os quais 

interage cooperativamente. 

Pujolás (2001) define Aprendizagem Cooperativa como uma actividade ou estratégia que 

tem em conta a diversidade dos alunos dentro de uma mesma turma onde se enfatiza uma 

aprendizagem individualizada que só será possível se os alunos cooperarem para 

aprender, evitando assim uma aprendizagem competitiva e individualista.  

Bessa (2002) refere que a Aprendizagem Cooperativa se caracteriza pela divisão da turma 

em pequenos grupos constituídos de forma a existir uma heterogeneidade de 

competências no seu interior, permitindo assim que os alunos desenvolvam actividades 

conjuntas. 

Por sua vez, Fraile (1998) considera que a Aprendizagem Cooperativa é um movimento 

baseado, num conjunto de princípios teóricos e uma modalidade de organização dos 

grupos, segundo os quais os alunos devem trabalhar para conseguir melhores resultados 

para todos os elementos.  

Os irmãos Johnson & Johnson (1999 a) consideram que a Aprendizagem Cooperativa é 

uma actividade em que os alunos trabalham juntos para alcançar objectivos comuns, em 

que os diferentes elementos maximizam a sua própria aprendizagem, bem como a 

aprendizagem de todos os elementos do grupo.  
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Para Slavin (1999), a Aprendizagem Cooperativa é um conjunto de métodos de ensino 

em que os alunos trabalham em pequenos grupos de tal modo que se ajudam 

mutuamente, discutem com os seus companheiros e ajudam na compreensão e resolução 

de problemas. Ainda segundo este autor, a Aprendizagem Cooperativa não substitui o 

trabalho do professor mas estrutura trabalho, o estudo e a responsabilidade individual. 

Quando os alunos trabalham em grupos de Aprendizagem Cooperativa, todos trabalham 

juntos e asseguram que todos aprendam alguma coisa no grupo. 

Mir et al (1998), considera que a Aprendizagem Cooperativa é um termo mais genérico 

que engloba um conjunto de processos de ensino, que partem da organização da turma 

em pequenos grupos, mistos e heterogéneos que trabalham em conjunto de forma 

cooperativa para resolver tarefas que levam à aquisição de conhecimentos académicos.  

Em qualquer definição apresentada, verificámos que todas apresentam como 

denominador comum as principais características referidas por Slavin tais como: o 

trabalho de equipa para melhorar o desempenho das tarefas escolares; a integração de 

todos os alunos (bons, médios e fracos) e a formação de grupos mistos, heterogéneos e 

pequenos. 

Cooperar para aprender ou aprender mais e melhor é o fundamento da Aprendizagem 

Cooperativa (figura II.6). Para implementá-la devemos reflectir sobre as condições que a 

aprendizagem deve ter, e quais os princípios básicos que devemos cumprir para que a 

aprendizagem seja efectivamente cooperativa. 
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Figura II. 6- Aprendizagem Cooperativa. (Adaptado Bidegáin, 1999) 

 
Contudo, Johnson & Johnson (1999 b) consideram que para atingir os objectivos 

propostos, o professor pode utilizar metodologias competitivas, individualistas ou 

cooperativas, no entanto, a espécie humana parece dominada pelo imperativo da 

cooperação desde o momento da concepção. Numa aula pode utilizar-se as três 

metodologias mas, sem dúvida, a Aprendizagem Cooperativa deve ser a metodologia 

subjacente a todo o processo ensino/aprendizagem, tal como referem estes autores a 

cooperação é o bosque da educação e o ensino competitivo e individualista não são mais 

do que algumas árvores ( Johnson & Johnson ,1999 b p.27). 

Salvador (1997), refere que as experiências de Aprendizagem Cooperativa comparadas 

com as de natureza competitiva e individualista favorecem o estabelecimento de relações 

entre os alunos muito mais positivas tais como maior atenção, respeito mútuo, 
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responsabilidade e inter-ajuda, aumentando o desempenho e o rendimento escolar dos 

elementos do grupo. 

A este propósito, Johnson & Johnson (1999 a) referem estudos efectuados sobre as 

diferentes metodologias - competitiva, individualista e cooperativa – onde se verifica que 

a Aprendizagem Cooperativa apresenta vantagens relativamente às outras metodologias 

porque: 

1- Os elementos do grupo cooperativo desenvolvem maiores esforços para conseguirem 

um bom desempenho pois possuem uma produtividade e um rendimento maior; há uma 

maior motivação para alcançar maior rendimento; despendem mais tempo para a 

realização das tarefas propostas; há uma maior racionalidade e pensamento crítico e 

ocorre maior retenção do conhecimento num prazo mais longo. 

2- Aumenta as relações positivas dentro do grupo cooperativo pois desenvolve o espírito 

do grupo; fomenta a solidariedade e o respeito pessoal e académico, bem como reforça a 

coesão dentro do grupo. 

3- Os elementos do grupo apresentam maior saúde mental devido ao fortalecimento do 

eu promovendo a auto-estima, ao maior desenvolvimento social e ao aumento da 

capacidade de enfrentar e resolver problemas. 

Estudos realizados nos Estados Unidos demonstraram que a Aprendizagem Cooperativa 

tem efeitos diferentes sobre os alunos fracos, médios ou bons. Os fracos podem 

beneficiar do apoio do grupo e serem bem sucedidos naquilo que falhavam. Os alunos 

médios, geralmente melhoram o seu desempenho e a percepção deles mesmos. Os 

melhores alunos, normalmente mais individualistas, aprendem a trabalhar com os outros, 

e descobrem um certo prazer em ajudar o grupo com os seus ensinamentos pois, muitas 

vezes, um aluno explica muito melhor as ideias ou conteúdos mais difíceis aos seus 

companheiros visto que sabem traduzir o discurso do professor para a sua própria 

linguagem (Bertrand, 1991; Slavin, 1999). 

Estes estudos contrariam a ideia de que os trabalhos de grupo prejudicam os bons alunos 

já que se acomodam a um ritmo de trabalho mais lento, ou então que os trabalhos de 

grupo são geradores de indisciplina pondo em perigo o controlo da turma. Mas fala-se 

menos que, em grupo, os alunos podem aprender mais e melhor quando se utilizam os 

grupos de Aprendizagem Cooperativa como alternativa a metodologias que favorecem o 

trabalho individual.  

Apesar de nos últimos anos as metodologias competitivas e individualistas serem 

predominantes na escola e, por isso, a Aprendizagem Cooperativa ser muito pouco 
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utilizada pelos docentes, ela é, na nossa perspectiva, uma chave para o sucesso dos alunos 

não só na aquisição dos conteúdos científicos mas também na aquisição de competências 

atitudinais. 

É frequente nas nossas escolas encontrar os alunos sentados em grupo, mas na realidade, 

trabalham individualmente para resolverem as tarefas propostas. Não discutem entre si, 

não partilham ideias nem material, não cooperam. Os alunos sentam-se em grupo mas 

não trabalham em grupo (Carratero, 1998). 

A este propósito, Yaniz (2003) refere que existe uma diferença importante entre agrupar 

os estudantes e estruturar a cooperação entre eles. Cooperar não significa distribuir um 

trabalho ao grupo para que um membro o realize. Não é pedir tarefas individuais, em que 

os que terminam antes ajudam os outros, não é simplesmente uma partilha de recursos. 

Segundo, Johnson & Johnson (1999 a) para que a aprendizagem seja cooperativa é 

necessário que se verifiquem as seguintes características específicas que não actuam 

isoladamente, mas que são interdependentes. (Figura II.7): 

- uma interdependência positiva; 

- responsabilidade individual;  

- uma interacção frente a frente permitindo o desenvolvimento de competências 

sociais; 

- um desenvolvimento de competências interpessoais e grupais; 

- uma avaliação do processo do trabalho do grupo de modo a melhorar o 

funcionamento do mesmo.  

 
Figura II. 7- Componentes essenciais da Aprendizagem Cooperativa. (Adaptado Johnson &Johnson, 1999 

a) 
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A interdependência positiva caracteriza-se por um sentido de dependência mútua que se 

cria entre os alunos do grupo e que pode conseguir-se através da implementação de 

estratégias específicas de realização, onde se incluem a divisão de tarefas de 

diferenciação de papéis, atribuição de recompensas, estabelecimento de objectivos 

comuns para todo o grupo e realização de um único produto (Marreiros, 2001) 

Johnson & Johnson (1999 a), referem ainda que a interdependência positiva cria um 

compromisso com o sucesso de outras pessoas, para além do seu próprio sucesso, o qual 

é a base da Aprendizagem Cooperativa. Referem ainda os mesmos autores que, sem 

interdependência positiva, não há cooperação. 

Num grupo de Aprendizagem Cooperativa esta componente é fundamental. No grupo não 

há lugar para quem trabalhe e para quem veja trabalhar. Todos os elementos do grupo 

devem ter tarefas destinadas e serem responsáveis por elas, percebendo, que se um falhar, 

não é ele que falha, mas todo o grupo. 

Pujolás (2001) citando Putnam (1993) e Johnson & Johnson (1994) refere que a 

interdependência positiva só se verifica se os alunos tiverem a convicção de que navegam 

no mesmo barco e que se salvam juntos ou se afundam juntos. Deste modo, os membros 

de um grupo cooperativo tem uma dupla responsabilidade: aprender o que o professor 

lhes ensina e procurar que todos os elementos do grupo aprendam o mesmo. Assim, há 

uma interdependência positiva quando todos os elementos do grupo se sentem co-

responsáveis pela aprendizagem de todos. 

De acordo com Pujolás (2001) há cinco modalidades de interdependência principais que 

passámos a referir:   

a)- a interdependência positiva de finalidades; 

b)- a interdependência positiva de recompensa/celebração; 

c)- a interdependência de tarefas; 

d)- a interdependência de recursos; 

e)- a interdependência de papéis. 

A interdependência de finalidades ocorre quando todos os membros trabalham para um 

fim comum, os alunos estão conscientes que só alcançam os seus objectivos se, e só se, 

todos os membros do grupo também conseguirem os seus. O grupo une-se em função de 

um objectivo comum ou navegam juntos ou se afundam juntos.  

Quando o grupo alcança os seus objectivos cada elemento do grupo sente-se 

recompensado por este facto e celebra juntamente com os seus companheiros o sucesso 

do grupo. Neste caso falámos de interdependência positiva de recompensa/celebração.  
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A atribuição de recompensas ou a celebração de um êxito alcançado pelos grupos de 

trabalho cooperativo constitui um incentivo, aumenta o entusiasmo e a autoconfiança de 

cada um e do grupo aumentando a motivação para novas aprendizagens.  

A interdependência de tarefas ocorre quando os alunos de um mesmo grupo se 

organizam para concretizarem uma tarefa que lhes foi atribuída como, por exemplo 

resolver um problema ou preparar determinado tema. Normalmente isto acontece quando 

o tema é subdividido e uns elementos fazem um tipo de pesquisa e outros fazem outro.  

A interdependência de tarefas está de alguma forma ligada à interdependência de 

recursos. Cada membro do grupo possui apenas uma parte dos recursos, informação ou 

materiais necessários à realização de uma determinada tarefa. Para que o grupo consiga 

atingir o seu objectivo os diferentes elementos do grupo têm de partilhar o material que 

possuem. 

Por fim a interdependência de papéis existe quando cada elemento tem um papel que está 

dependente dos outros, de tal modo que para que o grupo consiga atingir os seus 

objectivos, é necessário que cada elemento do grupo desempenhe, com responsabilidade 

e eficácia, o papel que lhe foi atribuído.  

Johnson & Johnson (1999 a) referem que se podem considerar outros tipos de 

interdependência positiva, pois quanto mais formas de interdependência se 

implementarem numa aula, melhores serão os resultados. Cabe ao professor decidir quais 

as formas que melhor se aplicam para a tarefa proposta. 

O segundo elemento essencial da aprendizagem é a responsabilidade pessoal e o 

compromisso individual. Cada grupo deve sentir-se responsável pelas aprendizagens 

definidas para esse grupo, e cada membro será responsável pela tarefa que lhe foi 

atribuída. Ninguém pode aproveitar o trabalho dos outros. A responsabilidade individual 

implica que cada elemento do grupo seja avaliado e que o grupo saiba que a sua avaliação 

é o resultado dessas avaliações individuais. A finalidade dos grupos de Aprendizagem 

Cooperativa é que os alunos aprendam juntos para, posteriormente, poderem 

desempenhar sozinhos as tarefas que lhe são propostas (Johnson & Johnson 1999 a). 

Pujolás (2001), considera que uma das finalidades da Aprendizagem Cooperativa é 

permitir que cada um dos membros do grupo se torne numa pessoa mais sólida e coerente 

nos seus direitos e deveres. Assim, o compromisso individual na aprendizagem é a chave 

para assegurar que todos os membros do grupo saiam fortalecidos, de tal forma que sejam 

capazes de realizar sozinhos tarefas parecidas com aquelas que realizaram no grupo, tanto 

a nível cognitivo como atitudinal.  
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O terceiro elemento da Aprendizagem Cooperativa é a interacção frente a frente ou cara 

a cara que se caracteriza por manter os alunos numa situação física que permita que cada 

um esteja frente a frente com os outros e assim, os diferentes elementos se encorajem e 

facilitem os esforços de cada um de modo a alcançarem os esforços do grupo (Marreiros, 

2001). 

A este propósito, Johnson & Johnson (1999 a) consideram que algumas actividades 

cognitivas e interpessoais só podem realizar-se quando cada aluno promove a 

aprendizagem dos seus companheiros, explicando verbalmente como resolver os 

problemas (falar ajuda a pensar) a analisar conceitos que estão a ser aprendidos, ou ainda 

ensinar o que sabe aos seus companheiros. Deste modo, ao promover a aprendizagem 

pessoal, os membros do grupo adquirem um compromisso uns com os outros, assim 

como com os seus objectivos comuns.  

O quarto componente da Aprendizagem Cooperativa consiste em ensinar aos alunos 

algumas competências sociais e grupais. Os alunos, tal como necessitam de aprender os 

conteúdos académicos, também necessitam de aprender as competências sociais 

necessárias para funcionar como parte de um grupo cooperativo.  

Pujolás (2001) considera que para que cada aluno seja responsável pela tarefa que lhe foi 

atribuída deve utilizar e desenvolver correctamente um conjunto de competências sociais 

e de pequeno grupo de modo que: 

- Todos os elementos se conheçam e confiem uns nos outros; 

- Dentro do grupo haja um diálogo aberto, directo; 

- Todos os elementos do grupo respeitem as diferenças individuais e se apoiem uns 

aos outros; 

- Resolvam de forma construtiva os eventuais conflitos que surjam dentro do grupo.  

Os alunos não nascem com estas competências sociais, nem surgem espontaneamente. 

Elas têm de ser ensinadas e trabalhadas de forma correcta e sistemática de modo a 

permitir aos alunos a sua aquisição e consequente utilização no trabalho de grupo. Quanto 

maior for o nível das competências sociais atingidas por cada elemento do grupo, maior 

será o rendimento e aproveitamento do grupo cooperativo. Tal como diz Pujolás (2001, 

p.79) as competências sociais e de pequeno grupo não aparecem de forma mágica 

quando necessitamos delas.  

O quinto e último elemento da aprendizagem cooperativa é a avaliação grupal. Johnson & 

Johnson (1999 a) referem que esta avaliação ocorre quando os elementos do grupo 

analisam em que medida os objectivos do grupo estão a ser alcançados, tendo em conta as 
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regras definidas. Devem ainda determinar quais as atitudes positivas e negativas e quais 

as condutas que o grupo deve manter ou modificar.  

A este propósito Pujolás (2001) considera que esta avaliação deve ser feita de forma 

sistemática e periódica permitindo ao grupo reflectir sobre o seu funcionamento, 

garantindo assim que todos os membros do grupo recebam o feedback sobre o seu 

desempenho e, portanto, cada elemento tenha oportunidade de se afirmar em alguns 

comportamentos e modificar outros.  

Se não se verificarem as condições que acabámos de referir, é possível que o trabalho de 

grupo seja improdutivo e que, por isso, o professor não o utilize na sala de aula ou então 

o faça esporadicamente. Mas nem os adolescentes nem os adultos sabem de forma inata 

como trabalhar em grupo com êxito. Não é algo com que se nasce. Aprende-se. Requer 

uma aprendizagem (Fraile, 1998).  

Puttnam (1993) citado por Pujolás (2001) refere que a cooperação não ocorre de forma 

automática, requer tempo e trabalho. Um grupo ineficaz num determinado trabalho no 

presente, poderá no futuro ter sucesso se os seus membros interagirem de modo a 

reflectirem sobre os problemas, a resolvê-los de forma criativa, de tal modo que, quanto 

maior for a aquisição das competências sociais, maior será o rendimento do grupo. 

 

 

2.3.a- Grupos de aprendizagem 

 

 

As sociedades modernas destacam a importância que têm os grupos tanto para o 

desenvolvimento pessoal como para a vida, nas suas diferentes dimensões: social, 

educativa, empresarial, etc. Um grupo é um conjunto de pessoas que actuam com certas 

finalidades ou metas. Reiger citado por Arnaíz et al (2003) define o grupo como uma 

pluralidade de pessoas juntas umas com as outras. Wiese, citado pelos mesmos autores, 

define grupo como uma figura social com maior ou menor unidade e duração e com 

relativa solidariedade entre as pessoas que o compõem. A integração dos diferentes 

elementos do grupo depende do grau de produtividade, da eficácia e da coerência. 

Trabalhar em grupo pressupõe pois uma aprendizagem de modo a aumentar a coesão 

entre os membros do grupo Os grupos que revelem um ambiente democrático, em que 

cada elemento sabe exactamente o que o grupo espera dele, aumenta a confiança e a 

segurança entre os seus membros, conseguindo assim maiores êxitos. O trabalho de grupo 
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deve proporcionar o desenvolvimento cognitivo e social dos alunos, não como dois 

mundos isolados, mas sim vinculados num objectivo comum, o desenvolvimento pessoal 

e social do aluno. 

 É nesta perspectiva que se inserem os grupos de Aprendizagem Cooperativa. De acordo 

com Johnson & Johnson (1999 a) há vários tipos de grupos de aprendizagem que se 

podem empregar na aula tendo em conta a actividade que se vai desenvolver.  

Segundo estes autores, os grupos de aprendizagem podem ser: 

1- Grupo de Pseudoaprendizagem: De acordo com este modelo, os alunos trabalham 

juntos mas não manifestam qualquer interesse em fazê-lo. Estão colocados em grupo mas 

não trabalham em grupo. Cada aluno trabalha para si de modo a alcançar o melhor 

resultado, criando-se um clima de competição dentro do grupo. Interessa que cada aluno 

mostre ao professor quem é o melhor, quem tem melhor desempenho e que, por isso, seja 

valorizado relativamente aos restantes elementos. Cada aluno vê o seu colega como rival, 

ocultando a informação ou material, criando por isso um clima de desconfiança e mau 

ambiente dentro do grupo. Deste modo, o trabalho desenvolvido pelo grupo é menor e de 

menor qualidade, já que os alunos trabalham melhor individualmente. 

 

2- Grupo de Aprendizagem Tradicional: estes grupos são formados com base numa 

relativa homogeneidade do rendimento académico dos seus elementos e são muito 

fechados. 

Os alunos são colocados em grupo e aceitam fazê-lo, contudo, não existe uma 

planificação correcta para o trabalho de grupo. Os alunos pensam que são avaliados pelo 

seu trabalho individual e não como membros do grupo. Não existe uma verdadeira 

interdependência entre os seus membros visto que os alunos apenas partilham entre si o 

modo como vão realizar a tarefa que lhes é proposta, mas não partilham informação ou 

conhecimentos sobre o assunto, não discutem ideias e não assumem responsabilidades. 

Muitos alunos apenas esperam que os colegas mais capazes realizem a actividade 

proposta e aceitem qualquer resultado apresentado, contribuindo apenas para constituição 

numérica do grupo. Os alunos mais empenhados ao constatarem a desmotivação e 

desinteresse dos colegas não sentem o seu esforço recompensado. Muitas vezes surge 

dentro do grupo a luta pela liderança, não pelo valor que esse indivíduo pode ter, mas 

apenas para se afirmar perante a turma e o professor. Os alunos mais responsáveis e 

estudiosos preferem trabalhar sozinhos, pois as suas capacidades não estão a ser 

aproveitadas dentro do grupo (Johnson & Johnson, 1999 a). 
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 3- Grupo de Aprendizagem Cooperativa: para que um grupo seja cooperativo já 

referimos que ele deve obedecer aos requisitos básicos propostos por Johnson & Johnson 

(1999 a). Aos alunos é explicado o modo de funcionamento dos grupos de Aprendizagem 

Cooperativa motivando-os para este tipo de aprendizagem.   

Neste tipo de grupo qualquer membro só tem sucesso se e só se os seus colegas também o 

tiveram, por isso, eles sabem que o rendimento do grupo depende do esforço de cada um 

dos seus membros. Todos os elementos do grupo sabem que o sucesso do grupo depende 

do sucesso de cada um e que, se um falhar, todo o grupo falha. Cada elemento do grupo 

deve assumir as suas responsabilidades e fazer com que cada um dos seus companheiros 

assuma as suas responsabilidades, contribuindo assim eficazmente para a realização da 

tarefa proposta. Neste grupo há um verdadeiro trabalho de equipa, todos se interajudam, 

partilham informação e conhecimentos, incentivam-se uns aos outros, prestam apoio 

tanto escolar como pessoal, pois o objectivo do grupo é maximizar a aprendizagem de 

todos os seus elementos, independentemente das suas capacidades.  

Os membros do grupo cooperativo aprendem a desenvolver competências sociais que 

posteriormente utilizarão de modo a realizarem com sucesso as suas tarefas e, portanto, 

as tarefas do grupo. 

Estes grupos de aprendizagem, analisam e discutem sistematicamente a sua eficácia e o 

desempenho de cada um dos seus elementos com o objectivo de melhorar o seu 

desempenho, isto é, alterando, mantendo ou eliminando atitudes que não promovam o 

sucesso do grupo. 

No grupo de Aprendizagem Cooperativa, o rendimento final do grupo é superior à 

capacidade individual de cada elemento. Assim, cada elemento do grupo apresenta um 

rendimento maior do que aquele que teria se trabalhasse sozinho independentemente das 

suas capacidades. 

A este propósito Fraile (1998) refere que para que um grupo seja cooperativo deve ter em 

conta as seguintes condições: 

- estruturar os objectivos de modo que só se possam atingir através da colaboração e 

participação de todos os elementos do grupo; 

- partilhar recursos e materiais bem como os seus conhecimentos; 

- ter consciência de que o êxito do grupo depende do êxito ou resultado  conseguido 

por cada elemento do grupo. 

O mesmo autor refere ainda que num grupo cooperativo, todos devem ajudar um 

companheiro com maiores dificuldades, não devem substitui-lo ou ignorá-lo, devem pois 
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ajudá-lo a desempenhar a sua tarefa, já que um menor desempenho desse elemento 

influenciaria o resultado final de todo o grupo.  

Ainda segundo o mesmo autor, num grupo de trabalho cooperativo os alunos aprendem a 

produzir e a integrar no seu discurso verbalizações significativas, no sentido de 

assimilarem e integrarem novos conhecimentos, reconstruindo assim o pensamento 

através da formulação e verbalização do mesmo, contribuindo desta forma para um 

pensamento mais estruturado e, consequentemente permitir aos alunos que tenham um 

discurso mais fluente e organizado. Estas competências cooperativas, adquiridas dentro 

do grupo e uma vez interiorizadas, poderão ser utilizadas no dia a dia e assim os alunos 

tornarem-se cidadãos mais livres, responsáveis, cooperantes e solidários.  

Um grupo cooperativo apresenta um elevado grau de estruturação onde todos os seus 

elementos com papéis activos e por processos democráticos se pronunciam e participam 

na execução de tarefas com um objectivo comum, o sucesso de todos (Marreiros 2001).  

A tabela II. 1 resume as principais características de um  grupo de Aprendizagem 

Cooperativa comparado com um grupo de aprendizagem tradicional. 

 

Grupo de trabalho cooperativo Grupo de trabalho tradicional 

Interdependência positiva Não há interdependência positiva 

Responsabilidade individual Não se assegura a responsabilidade 

 individual 

Aplicação das competências cooperativas As competências cooperativas  

são espontaneamente aplicadas  

Liderança e responsabilidades partilhadas A liderança normalmente é feita por um

 aluno e não há partilha  

de responsabilidades 

 Todos os elementos contribuem para o êxito  

do grupo 

 O êxito do grupo muitas vezes só  

depende de um aluno 

Observação e feedback por parte do professor 

ao grupo 

O professor não observa o grupo ou 

fá-lo esporadicamente já que o 

trabalho se faz fora da sala de aula 

Os grupos avaliam o seu funcionamento e  

propõem objectivos para o melhorar  

O grupo não procede à avaliação  

sistemática do seu funcionamento 
Tabela II. 1- Diferenças entre os grupos de trabalho cooperativo e grupos de trabalho tradicional. 

(Adaptado Pujolás, 2001) 
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4- Grupo de aprendizagem de alto rendimento: este tipo de grupo de aprendizagem 

cumpre todos os requisitos exigidos para que seja um grupo de Aprendizagem 

Cooperativa, obtendo rendimentos que superam as expectativas relativamente ao trabalho 

de grupo. O elevado nível de compromisso que todos os elementos do grupo assumem 

para o êxito do grupo é a diferença que se observa entre este grupo de aprendizagem e o 

referido anteriormente. A responsabilidade e a confiança que une os diferentes elementos 

de um grupo de alto rendimento é tal que Johnson & Johnson (1999 a p.18) cita Ken 

Hoepner da equipa de Burlington Northern a este propósito não só confiamos uns nos 

outros, não só nos respeitamos mutuamente, mas cada um interessa-se muito mais com 

os demais membros do grupo. Se vemos que algum está a passar um mau momento não 

vacilamos em oferecer-lhe ajuda. 

Contudo, os grupos de alto rendimento são muitos raros pois a maioria dos grupos não 

chega a atingir este nível de desempenho e rendimento. 

 

 
Figura II. 8- Curva de rendimento dos diferentes grupos de Aprendizagem Cooperativa. (Adaptado 

Johnson &Johnson, 1999 a) 
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A curva de desenvolvimento do grupo de aprendizagem proposta por Johnson & Johnson 

(1999 a) mostra que o rendimento de qualquer grupo de trabalho depende da forma como 

está estruturado. Como já referimos, não basta que os alunos se sentem em grupo para 

que o grupo seja cooperativo. Cabe ao professor na sala de aula integrar os alunos em 

grupos de aprendizagem, fazer a avaliação para determinar qual o ponto da curva de 

rendimento em que se encontram os seus grupos, e intervir para aumentar eficácia da 

aprendizagem proporcionando e reforçando os elementos básicos que estão na base da 

cooperação. 

 

 

2.3.b- Grupos de Aprendizagem Cooperativa 

 

 

Fraile (1998) apresenta razões pelas quais os docentes devem utilizar grupos de 

Aprendizagem Cooperativa como estratégia na sala de aula, tais como: 

- promove centros educativos eficazes que contribuem para o desenvolvimento 

pessoal social e escolar dos alunos; 

- promove as relações multiculturais positivas contribuindo para eliminar 

estereótipos e reforçar as qualidades próprias de cada pessoa; 

- cria igualdade de oportunidades na educação. 

Johnson & Johnson (1999 b) consideram que existem três tipos de grupos de 

Aprendizagem Cooperativa: grupos de aprendizagem cooperativa formal, grupos de 

aprendizagem cooperativa informal e grupos cooperativos de base. Clarke et al (1992) 

consideram mais dois grupos de aprendizagem, os grupos de aprendizagem combinados e 

os grupos de aprendizagem representativos. 

 

1- Grupos de Aprendizagem Cooperativa formal: este tipo de grupo de aprendizagem 

pode ter a duração de uma aula a várias semanas de aulas ou mesmo permanecer durante 

um ano e está adequado a qualquer conteúdo ou tarefa.  

Nestes grupos os alunos envolvem-se activamente nas tarefas intelectuais de organizar o 

material necessário à realização da tarefa, explorando-o, resumindo-o, integrando-o nas 

estruturas conceptuais já existentes. 

O professor ao utilizar grupos de Aprendizagem Cooperativa formal deve ter em conta os 

seguintes requisitos: 
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a) definir os objectivos para a aula; 

b) organizar a actividade (tamanho do grupo, modo de formação dos grupos, 

distribuição de papéis, organização da aula e distribuição materiais necessários para 

a realização da tarefa); 

c) explicar a tarefa e a estrutura cooperativa 

d) supervisionar a aprendizagem dos alunos e intervém nos grupos quando é 

necessário para melhorar o desempenho do grupo; 

e) avaliar a aprendizagem dos alunos e avalia o desempenho do grupo. 

Este tipo de grupo é para os autores referidos como os grupos de trabalho cooperativo por 

excelência. 

 

2- Grupos de Aprendizagem Cooperativa informal: Nestes grupos de aprendizagem os 

alunos interactuam só durante uns minutos tendo, por isso, os grupos uma duração curta 

que pode variar entre breves minutos e uma aula. São grupos que podem ser utilizados 

durante uma actividade directa nomeadamente em explicações, demonstrações ou ainda 

quando se visualiza um filme com o objectivo de captar a atenção dos alunos sobre o 

conteúdo que se está a tratar, evitando assim a dispersão dos alunos. 

Estes grupos, para além de envolverem activamente os alunos na compreensão do que se 

está aprendendo, proporcionam ao professor tempo para que este se reorganize, tire as 

suas notas, circule pela aula para ouvir os comentários dos alunos e assim verificar se 

estes estão a compreender as explicações e a integrar os conceitos nas estruturas 

conceptuais já existentes durante as actividades de aprendizagem directa. 

 

3- Grupos de Aprendizagem Cooperativa de base: são grupos heterogéneos sempre com a 

mesma constituição e de longa duração (duram pelo menos um ano). O objectivo 

principal destes grupos de aprendizagem é fazer com que todos os elementos do grupo se 

ajudem mutuamente, se apoiem na realização das tarefas propostas aumentando a 

motivação para que a eficácia do trabalho de grupo seja cada vez maior, e assim permitir 

que se estabeleçam relações pessoais e de trabalho a longo prazo.  

Há dois tipos de grupos cooperativos de base: os grupos de base da aula e os grupos de 

base da escola.  

a) grupos de base da aula – o grupo deve ter uma identidade. Todos os elementos do 

grupo devem conhecer-se trocando informação sobre as suas actividades pessoais para se 

encontrarem fora do horário escolar. Todos os elementos contribuem activamente para o 
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resultado do grupo, esforçam-se por manter relações de trabalho eficazes com os 

restantes, realizam todas as actividades e ajudam cada elemento individualmente 

verificando a aprendizagem individual e grupal. Demonstram acordo com o trabalho 

realizado pelo grupo fazendo um contrato semanal.  

b) grupos de base da escola - estes grupos devem manter-se unidos pelo menos durante 

um ano, o ideal seria durante o ciclo de ensino. Estes grupos formam-se no início do ano 

e os horários devem organizar-se de modo a que todos os membros do grupo possam 

assistir juntos ao maior número de actividades. Os grupos reúnem-se no início e no final 

de cada dia ou semana, com a finalidade de partilharem o que aprenderam e como o 

poderão aplicar em futuras tarefas ou actividades. Estes grupos podem ainda definir 

objectivos para a semana de trabalho e avaliar que tipo de ajuda podem dar dentro do 

grupo a cada um dos elementos, bem como definir objectivos para o fim-de-semana.  

Devem ainda desenvolver esforços e responsabilizar-se na execução das tarefas de modo 

a alcançar o êxito da escola. Avaliam o seu progresso académico e discutem o modo 

como podem superar as dificuldades.  

Clarke et al (1992) consideram que estes grupos são extremamente importantes já que a 

heterogeneidade que eles apresentam (étnica, sexual, atitudes e antecedentes dos alunos) 

conferem ao grupo perspectivas e talentos diferentes. Deste modo os alunos adquirem 

gradualmente uma compreensão, uma estima e respeito pelos que são diferentes de si. 

Estes grupos de base promovem o desenvolvimento social e pessoal, pois permite que os 

alunos adquiram um sentimento de partilha, aumente o respeito por si e pelos outros, 

ajudando-os a resolver conflitos e a contribuir para o bem-estar dos seus colegas 

originando mesmo novas amizades. Também no domínio cognitivo estes grupos 

desempenham um papel importante, já que oferecem aos alunos a possibilidade de 

articular a sua aprendizagem, de receber um feedback dos seus pares e partilhar a 

informação e os conhecimentos. Como estes grupos são de longa duração, oferecem aos 

alunos um quadro ideal para a aprendizagem das competências cooperativas. Ao 

proporcionar a reflexão e a definição de novos objectivos, o nível de confiança aumenta 

no seio do grupo e os alunos aprendem a estar uns com os outros apoiando-se 

mutuamente e desenvolvendo esforços para trabalhar de uma maneira mais eficaz.  

 

4- Grupos de aprendizagem combinados: estes grupos formam-se pela associação de dois 

ou mais grupos que combinam e planificam o seu trabalho em conjunto. As combinações 

podem ser aleatórias ou basear-se na proximidade dos grupos. No entanto, podem 
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igualmente assentar numa comunidade de interesses ou pontos de vista. A decisão de 

combinar grupos pode ser tomada pelos alunos ou determinada pelo professor.  

Os grupos podem ser consultados ao longo da fase de planificação inicial para definir um 

problema, elaborar questões de pesquisa, discutir métodos de trabalho, estabelecer 

critérios de sucesso ou considerar a forma da apresentação.  

Os grupos podem encontrar-se no decurso da tarefa para comparar o trabalho, partilhar 

competências e produzir uma base de dados colectiva. Os encontros dos grupos 

combinados são habitualmente breves e assentam numa sub- tarefa no contexto de uma 

tarefa mais elaborada.  

No final, cada grupo faz a apresentação do resultado de seu trabalho, evitando assim o 

tédio das sequências de apresentações por pequenos grupos. 

 

5- Grupos de aprendizagem representativos: estes grupos são compostos por um membro 

de cada grupo de base, podendo os representantes de cada grupo serem nomeados pelo 

professor ou indicados pelo grupo. Este tipo de grupo permite a discussão do trabalho de 

cada grupo no seio da turma. Cada representante do grupo de base participa num 

encontro semanal para informar o professor do percurso dos membros do seu grupo. 

Estas sessões permitem ao professor comunicar com todos os grupos por intermédio do 

seu representante. O professor aproveita igualmente esta ocasião para ensinar habilidades 

ou competências organizacionais aos representantes dos grupos que, por sua vez, as 

ensinam aos seus colegas de grupos de base. 

Os membros do grupo representativo podem reunir-se dentro ou fora da sala de aula. 

Discutem problemas comuns e partilham ideias e recursos apresentam soluções. Após a 

reunião, os representantes de cada grupo de base devem informar todos os elementos do 

seu grupo das decisões tomadas e das conclusões tiradas. 
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2.3.c-Características dos Grupos 

As coisas grandes têm começos pequenos. 
        Lema de Sir Francis Dracke 

 

a) Homogeneidade/heterogeneidade  

 

A formação de grupos é um ponto central para quem quer implementar a Aprendizagem 

Cooperativa na sala de aula. Contudo, não há consenso quanto à utilização de grupos 

cooperativos heterogéneos em detrimento dos homogéneos.  

Slavin (1999), considera que a aprendizagem cooperativa tem bons resultados em classes 

homogéneas mas é particularmente vantajosa em aulas em que os alunos apresentam uma 

grande diversidade nos seus níveis de desempenho visto que essa diversidade pode ser 

utilizada como um recurso, em vez de uma dificuldade.  

Berrocal (1995), refere os trabalhos de Gabert e Johnson & Johnson que provam que 

todos os estudantes têm maior desempenho em grupos cooperativos heterogéneos sendo 

ainda estes resultados melhores para os alunos médios e baixos. No entanto, não podemos 

deixar de considerar que muitas vezes os bons alunos têm melhor desempenho quando 

trabalham individualmente. Apesar desta situação não há prejuízo para estes alunos 

quando trabalham em grupos cooperativos pois podem encontrar vantagens, quer quando 

interactuam com alunos médios e fracos, como quando interactuam com alunos de iguais 

competências. 

A este propósito, Joaniquet (2004) considera que os alunos com capacidades médias e 

altas são favorecidos pondo à prova não só os seus conhecimentos, mas também as 

estruturas necessárias para saber explicá-los reforçando assim o seu processo de 

aprendizagem. Para o aluno de baixo rendimento representa a possibilidade de pedir 

ajuda dentro de um grupo reduzido e pode recebê-la de uma maneira mais próxima e 

imediata. Deste modo, todos os alunos têm as mesmas responsabilidades dentro do grupo 

de uma maneira real e rotativa, sem que as diferentes capacidades sejam um impedimento 

para se relacionarem.  

Por sua vez, O, Donnell & Dansereau citado por Berrocal (1995), argumentam que 

obtiveram melhores resultados tanto no domínio cognitivo como atitudinal, quando 
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trabalharam com grupos cooperativos heterogéneos quando comparados com grupos 

homogéneos.  

Pujolás (2001), considera que os grupos homogéneos apresentam vantagens dado que 

facilitam a intervenção do professor, pois este dirige-se a um grupo de alunos com 

características semelhantes, ao contrário dos grupos heterogéneos que dificultam a 

intervenção do professor. Mas, para este autor, os grupos homogéneos têm graves 

inconvenientes, pois se as características dos alunos são maioritariamente negativas, o 

clima do grupo pode ser pouco favorável e pouco motivador para a aprendizagem, 

criando nos professores expectativas baixas relativamente a esta estratégia. Por outro 

lado, os grupos homogéneos não proporcionam interacções positivas entre alunos 

diferentes, factor imprescindível para educar valores como a tolerância, a solidariedade e 

a cooperação.   

 Segundo o mesmo autor, os grupos heterogéneos ajustam-se mais à realidade social que 

naturalmente é heterogénea. Estes grupos não escondem as diferenças possibilitando 

interacções positivas entre os seus membros fazendo com que os alunos aprendam uns 

com os outros, regulando a sua própria aprendizagem. 

A este propósito Rué (1998) citado por Pujolás (2001 p.58), diz que numa situação de 

aprendizagem na qual os alunos podem confrontar as suas ideias, representações ou 

opiniões, os resultados são nitidamente favoráveis em condições de heterogeneidade, 

para todos os alunos, tanto para os melhores como para os de menor rendimento. Por 

esta razão, a perspectiva didáctica mais realista não é tanto como se pode organizar 

grupos homogéneos, mas sim como se deve tratar com eficácia a heterogeneidade.  

No que respeita ao aproveitamento dos alunos não podemos considerar que um aumento 

da heterogeneidade dos grupos cooperativos implique necessariamente o aumento do 

aproveitamento de todos os alunos, pois a partir de certo limite a heterogeneidade pode 

dificultar o processo de aprendizagem. O importante é que o professor seja capaz de 

encontrar o equilíbrio entre o número de alunos situados nos extremos de uma escala de 

aproveitamento (Sanches, 1994).  

Face à realidade social que temos na sala de aula, devemos optar por trabalhar com 

grupos heterogéneos, contudo, tal como refere Pujolás (2001), os grupos homogéneos 

podem ser utilizados em determinado momento e de forma ocasional para trabalhar 

competências específicas em determinada matéria ou para outros fins específicos. 

A este propósito, concordamos com Johnson & Johnson (1999 b) quando refere que o 

que determina a produtividade de um grupo não é quem são os seus membros mas em 
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que medida trabalham bem juntos. Contudo, há vantagem na utilização de grupos 

heterogéneos pelas razões que a seguir se apresentam:  

- aumenta o conflito de ideias, perspectivas e métodos da resolução de problemas; 

- aumenta o conflito de ideias o que provoca maior desequilíbrio cognitivo 

estimulando a aprendizagem, a criatividade e o desenvolvimento cognitivo e 

atitudinal; 

- proporciona um pensamento mais elaborado, dão e recebem explicações, 

aumentando a qualidade de raciocínio e o rigor da retenção a longo termo. 

Para garantir a heterogeneidade do grupo podem usar-se cumulativamente os seguintes 

critérios: género, origem sócio-cultural, nível de rendimento a determinada disciplina, e 

presença de competências diversificadas. 

 

b) Dimensão do grupo 

 

Não existe uma dimensão ideal para o grupo de aprendizagem Cooperativa. A dimensão 

do grupo pode variar em função de dois factores: o tipo de actividade a realizar e o nível 

de competências de cooperação já atingido. 

 Johnson & Johnson (1999 b) consideram que o número de elementos por grupo depende 

de vários factores nomeadamente da idade dos alunos, da experiência que têm em 

trabalho de grupo e dos objectivos definidos. Estes autores defendem que os grupos 

cooperativos devem ter dois a quatro elementos dizendo mesmo que, quanto mais 

pequeno for o grupo, melhor. Para eles, num grupo pequeno é fácil observar o 

desempenho dos alunos e, por isso, os alunos são mais responsáveis pelos seus actos, o 

que garante desde logo uma aprendizagem mais activa, sendo também mais fácil resolver 

conflitos que possam surgir dentro do grupo. Se os alunos não têm experiência na 

Aprendizagem Cooperativa, grupos grandes podem fazer com que eles se percam em 

discussões infrutíferas, resultando numa menor coesão grupal e um apoio pessoal menor.   

No entanto, estes autores consideram que aumentando a quantidade de elementos do 

grupo cooperativo, maior será a diversidade de pontos de vista, maior é o número de 

interacções e maior será a quantidade de práticas interpessoais e grupais necessárias para 

concretizar essas interacções.  

Kagan citado por Freitas (2003) considera que a participação activa, base da 

Aprendizagem Cooperativa, é melhor conseguida quando se formam grupos de quatro 

elementos argumentando que (figura II.9):  
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- muitas vezes em vários métodos promove-se o trabalho em pares dentro do grupo; 

- em grupos de 3 elementos muitas vezes só interagem 2 elementos marginalizando-se 

um deles; 

- num grupo de 4 elementos será possível encontrar diferenças de desenvolvimento que 

potenciam maior progresso baseado na interacção. 

 

Figura II. 9- Número possível de pares em grupos de 3 e 4 elementos. (Adaptado Freitas, 2003) 

 
O, Donnell & Dansereau citado por Berrocal (1995) considera que o número de alunos 

por grupo não deve ser superior a 2, uma vez que, quanto maiores forem os grupos, maior 

é a probabilidade de se formarem sub-grupos podendo mesmo contribuir para diminuir a 

responsabilidade de cada elemento grupo e cada um deles assumir uma atitude mais 

passiva. 

 

 

c) Distribuição dos alunos em grupos 

 

 

Como já referimos a heterogeneidade do grupo é um ponto fundamental para os grupos 

cooperativos, por isso, a constituição do grupo não deve ser deixada inteiramente à livre 

escolha dos alunos, por maior que seja a resistência que estes invariavelmente colocam. 

Para formar grupos de aprendizagem cooperativa podem-se utilizar 3 possibilidades: 

- formar os grupos ao acaso; 

- deixar que sejam os alunos a formar os grupos; 

- os grupos são formados pelo professor. 
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Distribuir os alunos ao acaso é a maneira mais fácil de o fazer, mas também é aquela que 

nos parece menos indicada para garantir a heterogeneidade dos grupos de Aprendizagem 

Cooperativa.  

Esta técnica pode, segundo Freitas (2003), ser utilizada nos primeiros dias quando há 

necessidade de promover o conhecimento mútuo, ou então esporadicamente, quando os 

alunos já estão bem treinados nas técnicas da Aprendizagem Cooperativa.  

Johnson & Johnson (1999 a) referem que a distribuição ao acaso se pode fazer utilizando 

variáveis, como por exemplo, personagens históricas ou literárias, grupos musicais, 

equipas de futebol ou outros interesses dos alunos.  

Outra técnica para a distribuição dos alunos em grupo é deixar que os alunos constituam 

os próprios grupos. Neste caso torna-se evidente um maior grau de homogeneidade, pois 

os alunos agrupam-se de acordo com os seus interesses, isto é, optam por escolher os seus 

colegas de trabalho tendo por base as relações que estabelecem uns com os outros, o que 

leva muitas das vezes à formação de grupos de amigos e não grupos de trabalho. Johnson 

& Johnson (1999 a) referem que os grupos assim constituídos não permitem desenvolver 

as relações interpessoais e intragrupais dificultando mesmo a execução da tarefa 

proposta.  

Finalmente, a formação dos grupos de Aprendizagem Cooperativa pelo professor é a 

forma mais indicada pois, possibilita que o professor determine quem trabalha com quem, 

garantindo assim que não haja no grupo elementos pouco trabalhadores ou alunos que 

monopolizam todo o trabalho do grupo. Esta escolha por parte do professor requer que 

ele tenha um conhecimento prévio acerca dos seus alunos, quer em termos de 

capacidades intelectuais, quer no domínio sócio-cultural. Deste modo o professor pode 

equilibrar o grupo nos diferentes domínios criando condições à Aprendizagem 

Cooperativa (Johnson & Johnson, 1999 a). 

Pujolás (2001) considera que, quando um professor forma um grupo de Aprendizagem 

Cooperativa, ao dar primazia à heterogeneidade deve também ter em conta as 

incompatibilidades que possam existir entre os elementos do grupo e que possam de 

algum modo exercer uma força de bloqueio ao normal funcionamento do grupo. 

Assim, o professor deve certificar-se que ao formar estes grupos de Aprendizagem 

Cooperativa não está a criar divisões artificiais, ou a reforçar outras preexistentes. Assim, 

o professor para formar os grupos de aprendizagem terá que ter um conhecimento real 

dos seus alunos, desenvolvendo para isso instrumentos exequíveis. 
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d) Duração do grupo 

 

 

A longevidade de um grupo depende, tal como a sua dimensão, da proficiência alcançada 

em competências de cooperação e do tipo de actividade, do tipo de grupo de 

aprendizagem que se está a utilizar. 

 Para alunos que não tenham experiência em Aprendizagem Cooperativa o grupo deve 

manter-se o tempo necessário para que se desenvolvam as competências cooperativas 

dentro do grupo e este atinja um bom resultado. Muitas vezes, os alunos habituados ao 

trabalho individual, oferecem resistência ao trabalho cooperativo, pois não estão 

habituados a trabalhar com colegas pelos quais não sentiam qualquer apetência. Neste 

caso é importante que a duração do grupo permita resolver esses conflitos. Desfazer um 

grupo de trabalho que revela dificuldades no seu funcionamento é contraproducente, pois 

não permite que os alunos aprendam as competências necessárias à resolução de 

problemas, podendo mesmo surgir a ideia errada de que quando surge um conflito o 

melhor caminho é a desistência da resolução desse conflito. A resolução de um conflito 

dentro do grupo com o empenho de todos os elementos aumenta a coesão e a maturidade 

do grupo (Johnson & Johnson 1999 a).  

A este propósito, Putnam in Freitas (2003) refere que os alunos num grupo devem 

permanecer juntos o tempo suficiente para que o grupo ganhe identidade. Em qualquer 

caso, não será desejável manter os grupos durante um período demasiado longo pois a 

primeira finalidade da Aprendizagem Cooperativa é aproximar, criar oportunidades de 

compreender diferentes pontos de vista dependendo, como é óbvio, das competências de 

cooperação adquiridas.  

 

 

2.3.d- Papéis dentro do grupo cooperativo 

 

 

Para assegurar o sucesso dos grupos de Aprendizagem Cooperativa e para que estes 

funcionem de forma equilibrada, é condição necessária que todos os elementos do grupo 

saibam de que forma podem contribuir e saibam valorizar-se mutuamente. Assim, para 
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além das tarefas decorrentes da própria actividade, cada aluno terá um papel a 

desempenhar, uma função específica no grupo. É importante que o professor sensibilize 

os seus alunos para a importância do cumprimento desses papéis, pois de acordo com 

Johnson & Johnson (1999 a) a atribuição de papéis dentro do grupo de Aprendizagem 

Cooperativa apresenta um conjunto de vantagens das quais salientamos: 

- reduz a probabilidade de que alguns alunos assumam no grupo uma posição 

passiva ou dominadora dentro do grupo; 

- garante que todos os elementos do grupo adquiram as técnicas básicas da 

Aprendizagem Cooperativa; 

- cria uma interdependência entre todos os elementos do grupo resultado da 

distribuição aos diferentes elementos do grupo de papéis complementares e 

interligados.  

Neste domínio, os alunos devem ainda ser alertados para o facto de que todos os papéis 

são importantes, que os papéis são assumidos de forma rotativa ao longo do ano e que, 

em cada tarefa do grupo, cada aluno desempenha uma função diferente. É importante 

distinguir esta forma de distribuição de papéis com a prática comum de eleger ou nomear 

um líder do grupo e um porta-voz, os únicos papéis que são normalmente distribuídos 

num grupo de aprendizagem não cooperativo. Num modelo de Aprendizagem 

Cooperativa, distribuem-se as responsabilidades e, ao longo do tempo, todos têm 

oportunidade de experimentar diferentes papéis. Num grupo de aprendizagem tradicional, 

cria-se uma hierarquia no grupo, promovendo-se a responsabilização de uns e a 

desresponsabilização de outros. Nestas situações, escolhem-se com frequência, os alunos 

considerados com aptidão natural para liderar ou, pelo contrário, procura-se incentivar os 

mais tímidos que sem clima de cooperação estabelecido dificilmente conseguem levar a 

bom porto a sua missão. 

Cohen (1994), reconhece a necessidade de uma liderança no grupo mas, não só se 

estruturam claramente e se consciencializam os alunos das diferentes componentes da 

liderança, como se distribuem essas facetas por diferentes papéis.  

A mesma autora refere que ao assumir uma determinada função no grupo, o aluno vai 

representar um líder e não ser o líder.  

Fraile (1998) agrupa os papéis nas seguintes categorias: 

1- Papéis que favorecem a integração dos alunos dentro do grupo: permitem criar 

um clima favorável para que o grupo desempenhe com sucesso as tarefas propostas, 

alcance os seus objectivos e se torne mais coeso; 
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- Estimulador: elogia, aceita a contribuição de todos mostra solidariedade e 

compreensão face a pontos de vista diferentes; 

- Conciliador: previne e concilia os possíveis conflitos que possam surgir dentro do 

grupo, encoraja e felicita o trabalho de todos os elementos; 

- Facilitador de comunicação: coordena toda a actividade do grupo, assegura que 

todos compreendem as instruções, orienta a elaboração de todo o plano de 

trabalho e estimula a participação de todos os elementos do grupo; 

- Observador/Comentador: regista e anota o desempenho de cada um dos elementos 

do grupo para a execução da tarefa, anota e apresenta os progressos realizados 

pelo grupo. 

- Verificador: regista as respostas do grupo e arquiva todo o material que o grupo 

produziu; 

- Intermediário: solicita, quando necessário, ajuda ao professor para a resolução de 

situações mais difíceis. 

 

2- Papéis que favorecem o desenvolvimento das tarefas: permitem que o grupo 

programe e desempenhe com maior eficácia as suas tarefas. 

- O gestor de recursos: é responsável por manter actualizado e de fácil acesso os 

materiais necessários para o trabalho, desde o dossier de documentação ao 

material necessário à apresentação. Procura os materiais que o grupo decidiu 

serem necessários, faz contactos e algumas pesquisas complementares à 

informação recolhida; 

- O coordenador/mediador: mostra a relação entre as diferentes opiniões e 

sugestões e coordena as diferentes actividades, está atento à interacção entre os 

diferentes elementos do grupo, procura harmonizar os conflitos que possam 

surgir, mantém a comunicação entre todos os elementos do grupo; 

- O registador: anota as sugestões, regista as discussões e as conclusões, é a 

memória do grupo; 

- O controlador: controla o tempo e lembra os prazos para a realização das tarefas 

propostas, faz a previsão do tempo necessário para a execução de cada etapa do 

trabalho e controla o ruído e o tom de voz; 

-O estimulador: encoraja a intervenção, de todos os elementos do grupo, estimula a 

participação e promove a integração de todos os elementos do grupo e encoraja 

comportamentos positivos; 
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- O avaliador: avalia o desempenho de cada elemento do grupo na execução das 

diferentes tarefas bem como faz a avaliação do trabalho realizado pelo grupo; 

 

Johnson & Johnson (1999 a) consideram que se podem atribuir outros papéis, 

nomeadamente no que diz respeito à gestão dos recursos, bem como no domínio 

cognitivo que se deve reflectir na análise crítica do trabalho final do grupo, tendo por 

base a análise, a síntese e a avaliação do produto final. 

Estes autores defendem ainda, que deverá ocorrer uma preparação prévia para os papéis a 

desempenhar. Os alunos deverão começar por trabalhar juntos algumas vezes sem lhes 

ser atribuído qualquer papel, e à medida que forem adquirindo competências 

cooperativas, os papéis vão sendo gradualmente introduzidos. Deverá ser o professor a 

decidir quem, numa determinada actividade, vai desempenhar determinado papel. O facto 

de os papéis serem rotativos evitará protestos por parte dos alunos e assim permite que 

todos os elementos do grupo desempenhem o maior número de vezes o mesmo papel. 

Este princípio de rotatividade permite que os diferentes papéis vão sendo interiorizados 

ao longo do tempo e o professor poderá conjugar papéis de diferentes categorias e elevar 

o seu grau de dificuldade.  

Cohen (1994) refere que esta caracterização dos papéis não deve confundir-se com a 

divisão de trabalho decorrente do trabalho em si, não deve ser considerada de forma 

rígida, não só porque é necessariamente discutida com os alunos, mas também porque 

pode e deve adaptar-se às características das actividades. 

Os diferentes aspectos de que se reveste cada uma das funções a desempenhar deverão 

ser do conhecimento de todos (Tabela II.2) onde conste o papel a desempenhar por cada 

elemento e as tarefas que ele tem que desempenhar, sendo aconselhável a discussão dos 

diversos papéis no grupo com os alunos e, por exemplo, criar com eles uma lista de 

verificação que lhes permita uma análise mais objectiva (Johnson & Johnson, 1999 a).  

Fraile (1998) também está de acordo quando refere que cada elemento pode desempenhar 

mais do que um papel dependendo das actividades, das capacidades e do treino que o 

grupo tem neste domínio. Ele considera que existem papéis que têm um poder mais 

simbólico enquanto outros têm um poder mais funcional.  
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  Grupo  

 
 

Papeis dentro do Grupo     
Categoria 1     

Observador /Comentador 
- Regista e anota os factos desempenhados com 
o desempenho de cada um 
- Apresenta as suas observações e os progressos 
realizados pelo grupo 

    

Facilitador de Comunicação 
- Lê e recorda as instruções fornecidas 
-Estimula a participação de todos os elementos 
do grupo 

    

Conciliador 
- Encoraja e felicita o trabalho de todos os 
elementos   
- Previne conflitos 

    

Verificador 
- Certifica-se que o trabalho está a ser elaborado 
- Regista as respostas e arquiva todo o material 

    

Categoria 2     
Controlador 

- Lembra os prazos 
-Controla o tempo para a realização das tarefas 
- Controla o ruído e o tom de voz 

    

Coordenador/Mediador 
- Coordena as diversas opiniões 
-Coordena as diferentes actividades  

    

Gestor de recursos/Avaliador 
- Recolhe material que possa servir de apoio à 
realização da tarefa 
- Pede esclarecimento sobre factos para a sua 
melhor compreensão 
- Avalia a prestação do grupo para a realização 
das tarefas 

    

Registador/ Estimulador 
- Anota as sugestões 
- Regista as discussões e decisões 
-Estimula a participação de todos os elementos 
- Encoraja a intervenção de todos  
- Promove a integração de todos os elementos 

 

    

 

Tabela II. 2- Ficha distribuída ao grupo onde cada elemento toma conhecimento e regista o papel que 

cada elemento desempenha. 
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2.3.e- Papel do professor 

 

                                         Professor, o guia que acompanha. 
                                      Johnson & Johnson (1999 b) 

 

Numa aula de Aprendizagem Cooperativa o papel do professor permanece central, 

porque ganha novas dimensões. De um modo geral pode dizer-se que, quanto mais bem 

sucedido for o professor, maior será a transferência de poder para o campo dos alunos, 

isto é, os alunos tornam-se mais autónomos, responsáveis e capazes de se auto-

organizarem.  

Johnson & Johnson (1999 b) consideram que ao professor compete definir os objectivos 

do trabalho, tomar decisões e realizar os preparativos necessários à Aprendizagem 

Cooperativa, motivar os alunos para a execução das tarefas propostas e explicar os 

procedimentos cooperativos a adoptar, nomeadamente a responsabilidade individual, a 

interdependência positiva, a interacção pessoal, de modo a que o grupo seja um 

verdadeiro grupo cooperativo e assim execute eficazmente a sua tarefa.  

Para estes autores, o professor deve definir com clareza objectiva o que pretende atingir, 

quer a nível académico, quer a nível das competências sociais que quer desenvolver. De 

igual modo, o professor deve apresentar com clareza a explicação das tarefas a realizar 

para que os alunos entendam o que lhes é pedido e assim possam realizar com eficácia o 

seu trabalho.  

Fraile (1998) considera, a este propósito, que o professor exerce um papel mais complexo 

numa situação de Aprendizagem Cooperativa do que numa aula tradicional resumindo o 

papel fundamental que o professor assume às seguintes funções: 

- Facilitar o processo de Aprendizagem Cooperativa no grupo, reforçando a 

confiança e a autonomia entre os seus elementos para resolver problemas. 

- Ajudar a resolver situações problemáticas, como por exemplo, alunos que se 

recusam a trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa, ou alunos 

marginalizados. 

- Observar de forma sistemática os grupos observando as condutas manifestadas 

pelos seus elementos. 
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- Estabelecer canais de comunicação e reflexão eficazes ao longo do trabalho de 

grupo permitindo assim um feedback permanente e em tempo útil, para avaliar o 

desempenho do grupo e assim poder dar indicações do que cada aluno pode fazer 

para melhorar, e ajudá-lo a reconhecer os seus pontos fortes e fracos. 

Neste contexto, o professor tem um papel muito importante, o de observador. Deve ainda 

estar atento a tudo o que se passa dentro do grupo, ouvir e registar os comentários dos 

alunos, recolher informações sobre as interacções que ocorrem dentro do grupo, bem 

como as competências demonstradas. Através da observação do grupo, o professor 

assegura que os alunos estão a desempenhar de forma eficaz os diferentes papéis, quer os 

que dizem respeito à actividade em si, quer os que concernem à actividade do grupo. 

 Se toda a actividade estiver bem estruturada, bem planificada o professor ficará num 

segundo plano, o que não significa menos importante. Ele observa os alunos 

interactuando entre si, desenvolvendo capacidades que permitam a resolução do 

problema apresentado. Deste modo, o professor detecta quais são os problemas que os 

seus alunos têm para interactuar e pode intervir proporcionando a ajuda precisa para que 

os alunos resolvam com êxito a tarefa proposta (Bidegáin, 1999) 

Fraile (1998) considera extremamente importante que o professor saiba distinguir o 

objecto da observação, da interpretação da observação realizada, evitando assim juízos de 

valor sobre a pessoa que, mesmo quando são positivos, condicionam e provocam 

motivação externa e dependente. O professor deve utilizar a observação como uma 

ferramenta que o informa se os alunos desenvolvem competências cooperativas que lhes 

permitem resolver com sucesso a tarefa proposta.  

Mir et al (1998) consideram que quanto mais estruturado e organizado estiver o grupo 

maior será a auto-regulação dentro do próprio do grupo e maior será o seu sucesso. Para 

garantir estas condições propõem um conjunto de funções que o professor deve 

desempenhar quando utiliza a Aprendizagem Cooperativa na sala de aula, tais como: 

 - Garantir que cada aluno conheça os objectivos do grupo. 

- Assegurar a rotatividade de papéis. 

- Dar ênfase ao papel que cada um desempenha dentro do grupo. 

- Estimular o intercâmbio de explicações e justificações necessárias à realização de 

uma tarefa. 

- Estimular a capacidade de argumentar sempre que haja opiniões divergentes 

- Assegurar a existência de recursos básicos para a realização da tarefa. 

- Garantir o sucesso dos elementos mais fracos. 
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- Controlar o tempo que o grupo utiliza para a realização das tarefas. 

- Fornecer aos grupos os critérios e instrumentos de avaliação necessários para a 

avaliação. 

Sabendo que o professor, numa sala de aula, tem ante si um grupo, o grande grupo, Mir et 

al (1998) também consideram que ele deverá assumir funções relativamente a esse 

grande grupo: 

- Explicitar as normas de trabalho cooperativo. 

- Explicar as tarefas e o material necessário para a realização das mesmas. 

- Expor as características gerais do trabalho que se vai desenvolver. 

- Organizar os grupos cooperativos, o espaço da aula e os materiais necessários à 

realização da tarefa. 

- Prever tarefas complementares. 

 Também Sanches (1994), relativamente às funções do professor, corrobora as ideias dos 

autores referidos quando considera que ele deve intervir essencialmente na estruturação e 

organização de processos para que o grupo desempenhe com eficácia o seu trabalho, na 

observação atenta dos grupos, bem como nas dificuldades reveladas pelo grupo 

permitindo um feedback e auto-regulação dos próprios grupos clarificando, aprofundando 

e integrando conhecimentos e competências necessárias à aprendizagem de todos os 

alunos.  

Todas as funções atribuídas ao professor pelos diferentes autores podem -se resumir na 

figura II.10 (Bidegáin, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura II. 10- Funções do professor. (Adaptado Bidegáin, 1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funções do professor 

Mediador 
- Organiza as actividades. 
- Organiza o material, a 
aula e os grupos. 
- Distribui tarefas 

Observador 
- Intervém de acordo com as 
dificuldades 
- Dinamiza a cooperação 
- Valoriza o processo de 
resolução e cooperação 

Facilitador 
- Favorece a 
tomada de decisões. 
- Cede 
progressivamente o 
controlo das 
actividades 
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2.4- Preparação do trabalho cooperativo em grupo  

 

 

Para que a Aprendizagem Cooperativa seja produtiva os alunos e professores têm 

necessidade de adquirir habilidades ou competências cooperativas. Se, por um lado, o 

professor tem que aprender a implementar esta estratégia, por outro, deve estabelecer e 

articular exercícios que gradualmente permitam desenvolver nos alunos competências 

para trabalhar em grupos cooperativos.  

Ainda que as competências a adquirir sejam diferentes de acordo com as tarefas a 

realizar, Fraile (1998) considera que em qualquer actividade cooperativa se devem 

desenvolver os seguintes objectivos: 

- Favorecer um clima de confiança e respeito em que os alunos se sintam 

suficientemente seguros para correr o risco de aprender e praticar novas 

competências. 

- Permitir que cada aluno se sinta valorizado como membro do grupo. 

- Favorecer a eficácia da aprendizagem dos conteúdos académicos através da 

interacção social. 

O mesmo autor refere que o professor quando treina os seus alunos para a aquisição de 

competências cooperativas deve fazê-lo segundo duas perspectivas:  

1- treino de competências que preparam os membros do grupo para realizar a tarefa 

proposta, como por exemplo, controlar o tempo, distribuir as tarefas, apresentar 

questões, pedir esclarecimentos; 

2- treino de competências que permitem desenvolver as relações interpessoais e a 

capacidade de o grupo trabalhar cooperativamente, como por exemplo, expressar 

apoio, mediar conflitos, expressar sentimentos, reduzir tensões, demonstrar apreço 

pelos colegas. 

Quando queremos trabalhar a aprendizagem de competências cooperativas devemos ter 

em consideração o ciclo de actividade proposto por Kolb pois os alunos que fazem parte 

do grupo poderão vivenciar experiências juntas, descobrindo competências que utilizam 

de forma apropriada ou não, reflectir favorecendo a tomada de consciência necessária à 

aquisição de competências sociais, compreender e aplicar o desenvolvimento de 

competências adquiridas em trabalhos futuros (figura II.11). 
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Figura II. 11- Ciclo de aprendizagem de competências cooperativas segundo Kolb. (Adaptado Clarke, 

1992) 

 
Clark et al (1992) reforça esta ideia quando diz que é pela repetição de ciclos de 

experiência, de reflexão, de compreensão e de aplicação (pôr em prática) que os alunos 

aprendem competências cooperativas. Suscitando a reflexão desde o início, o professor 

estrutura as possibilidades para que os alunos se debrucem sobre as suas experiências e as 

verbalizem, de modo a que aprendam activamente as habilidades necessárias ao bom 

funcionamento do grupo. 

De acordo com o mesmo autor, à medida que vão aprendendo as competências 

cooperativas, os alunos dominam melhor a sua participação e estão mais aptos para 

influenciar os outros na direcção correcta. Assim, acabam por apreciar cada vez mais o 

trabalho em conjunto, a preocupar-se com a aprendizagem dos outros e a produzir um 

trabalho de maior qualidade.  

É através da repetição destes ciclos de aprendizagem que os alunos adquirem 

competências cooperativas, pois reflectindo uns com os outros sobre a sua prática, 

descobrem a necessidade de melhorar certos aspectos do funcionamento do grupo ou do 

seu próprio funcionamento dentro do grupo. Aprendem a conhecer as causas das 

dificuldades encontradas e procuram as suas próprias soluções tendo como consequência 

a aquisição ou melhor desempenho de uma competência cooperativa (Fraile, 1998).  
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Os professores e os alunos podem familiarizar-se gradualmente com o trabalho de grupo 

cooperativo de modo a estabelecer entre eles uma relação de confiança. Se o sucesso se 

obtém instantaneamente, os professores e alunos devem ter consciência e reconhecer que 

podem ocorrer momentos de maiores dificuldades na sua aplicação. 

De acordo com o referido, o professor deve iniciar a aprendizagem em grupos 

cooperativos com material que seja familiar, bem como a realização de tarefas pequenas e 

simples aumentando gradualmente a complexidade e a duração das actividades do grupo, 

de modo a que os alunos se familiarizem com esta nova estratégia. Os alunos 

normalmente não trabalham em grupo ou se o fazem têm experiências ineficazes, por 

isso, na maior parte das vezes, mostram-se cépticos e oferecem resistência a esta nova 

estratégia. 

 Cabe ao professor preparar minuciosamente, planificar com detalhe as actividades que 

vai desenvolver de modo a proporcionar ao aluno a prática de experiências cooperativas 

(Clarke et al, 1992). 

Assim, torna-se necessário desenvolver nos alunos rotinas e atitudes de trabalho de grupo 

cooperativo, através de um trabalho prévio e sistemático (ciclos de aprendizagem) que 

prepare os alunos para a prática pedagógica que se irá implementar neste estudo. 

 

 

2.5- Actividades de Aprendizagem Cooperativa  

 

 

Os métodos de aprendizagem do tipo cooperativo são claramente fracturantes com a 

aprendizagem tradicional que normalmente assenta numa estrutura competitiva. 

A Aprendizagem Cooperativa propõe actividades alternativas de ensino/ aprendizagem, 

baseadas na promoção e desenvolvimento de competências sociais e na acção individual 

exercida em estruturas cooperativas no seio de pequenos grupos. Assim, rompendo com a 

aprendizagem clássica, centrada na reprodução social, os efeitos sociais da Aprendizagem 

Cooperativa nos indivíduos poderão assumir uma função equilibradora que tem como 

objectivo a adaptação do indivíduo a estatutos e papéis sociais, ou mesmo uma função 

produtora e transformadora que desenvolve nos alunos competências de produção e 

transformação enquanto agentes sociais (Schmuck 1985, in Bessa, N. e Fontaine, A., 

2002). 
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Face às vantagens que esta estratégia apresenta quando comparada com outras formas de 

ensino/ aprendizagem vários autores desenvolveram e testaram um conjunto de métodos 

de Aprendizagem Cooperativa, para serem aplicados na sala de aula.  

A maioria da bibliografia consultada refere-se a métodos em vez de método, por 

considerarem que não existe um método ideal, na realidade existem um conjunto de 

métodos em que cada um pode ser o mais adaptado para determinado conteúdo, 

determinada circunstância e/ou os alunos a que se destina. Pujolás (2001) fala em 

estruturas de Aprendizagem Cooperativa por se relacionarem vários elementos, tais 

como: instrumentos, técnicas, estratégias, diferentes grupos de alunos, relações 

intergrupais, actividades mais abertas ou fechadas, etc. 

Não vamos abordar todos os métodos/actividades de Aprendizagem Cooperativa pois 

como referem Johnson & Johnson (1999 a) existe uma grande variedade de 

métodos/actividades de Aprendizagem Cooperativa que vão desde os muito prescritivos e 

concretos até aos muitos conceptualizados e flexíveis.  

A ordem de apresentação dos métodos é aleatória não reflectindo qualquer grau de 

importância ou eficácia de cada um deles.  

 

 

2.5.a- STAD ( Student Team Achivement Divisions) 

 

 

Para Slavin (1999 a) o rendimento aumenta com a Aprendizagem Cooperativa se e 

quando existe uma recompensa pelo trabalho de grupo e, ao mesmo tempo, cada aluno 

for responsabilizado pela sua própria aprendizagem. Em função desta asserção, Slavin 

propõe dois procedimentos de Aprendizagem Cooperativa: equipas cooperativas e jogos 

de torneio (TGT) e equipas cooperativas e divisão de rendimento (STAD). 

Assim, o STAD foi desenvolvido por Robert Slavin na década de 70 tendo como 

objectivo o desenvolvimento e implementação de um programa para o ensino das 

ciências em laboratório apelando ao trabalho dos alunos organizados em pequenos grupos 

(Bessa, N. e Fontaine, A., 2002). 

Nesta actividade, os alunos trabalham em conjunto criando formas de interdependência 

que os tornam responsáveis pelo sucesso da sua aprendizagem e também pela dos outros. 

Deste modo, privilegia-se a responsabilidade que cada elemento dos grupos de 

Aprendizagem Cooperativa tem na verificação da aprendizagem dos seus colegas de 
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grupo, uma vez que o sucesso individual só poderá ser alcançado se todos os membros do 

grupo forem igualmente bem sucedidos. Ao fazer-se depender o sucesso do grupo das 

contribuições individuais aumenta a responsabilidade individual bem como a pressão 

intragrupal no sentido de melhorar o desempenho e a interajuda. Também nesta 

actividade se verifica uma igualdade de oportunidades para o sucesso já que cada 

elemento pode contribuir de igual forma para o sucesso do seu grupo, independentemente 

de ser bom ou mau aluno, pois o que é importante é a melhoria do seu desempenho. Mais 

importante do que o que fazem em grupo é que todos aprendam alguma coisa no grupo. 

(Bessa, N.; Fontaine, A. 2002). 

Os mesmos autores, citando Slavin (1991 a) referem que esta actividade pode ser 

implementada em todos os níveis de ensino, em conteúdos curriculares variados podendo 

aplicar-se em diferentes áreas disciplinares que vão desde a matemática, às línguas, 

ciências e estudos sociais. 

De acordo Pujolás (2001) e com Bessa e Fontaine (2002) a implementação desta 

actividade na sala de aula, deve ter em conta um conjunto de procedimentos que podemos 

sequenciar da seguinte forma: 

 1- formação de grupos heterogéneos de 4 ou 5 elementos; 

2- apresentação do tema à turma dando as explicações que achar  convenientes;  

3- trabalho em grupo durante algumas aulas, colocando questões, comparam as 

diferentes respostas, clarificam conceitos, elaboram esquemas aumentando desta 

forma a informação; 

4- ajudam-se uns aos outros no sentido  de que todos os elementos devem 

contribuir para que todos tenham aprendido o conteúdo abordado; 

5- elaboração de uma síntese daquilo que aprenderam e registo no caderno diário; 

6- avaliação individual  através de testes de conhecimento sendo-lhes atribuída 

uma pontuação de melhoria.  

Esta avaliação reforça a responsabilidade de cada um na aquisição de conhecimentos. A 

pontuação de melhoria permite que cada aluno tenha a possibilidade de melhorar os 

resultados anteriores. Este reforço pode ser concretizado com formas de reconhecimento 

social, como por exemplo, o jornal da escola ou de parede, onde se pode avaliar a 

evolução do aluno, ou ainda outro tipo de recompensas como a atribuição de privilégios 

especiais ou de pequenos prémios. Salienta-se que o aluno é avaliado em função da sua 

evolução e não em relação ao conjunto turma.  
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2.5.b- TGT ( Teams – Games Tournaments) 

 

 

O TGT foi a primeira actividade de Aprendizagem Cooperativa utilizada na universidade 

de Jonhs Hopkins e foi desenvolvida em 1973 por David DeVries e Keits Edwards 

(Bessa, N. e Fontaine, A., 2002; Ovejero, 1990). 

A bibliografia consultada, considera que esta actividade é semelhante ao STAD mas, em 

vez de se fazer uma avaliação individual de cada elemento do grupo e do grupo, procede- 

-se à realização de um torneio académico semanal, em que os elementos de cada grupo 

competem com elementos de outros grupos com um nível de rendimento semelhante para 

ganhar pontos para as respectivas equipas. Deste modo, os grupos vão pôr à prova os seus 

conhecimentos e aptidões (Ovejro, 1990).  

Bessa e Fontaine (2002) consideram que a formação dos grupos, o seu funcionamento e o 

papel do professor é semelhante ao STAD, a diferença reside na forma como os alunos 

demonstram a sua mestria na realização das tarefas, pois em vez de os alunos realizarem 

uma ficha de avaliação individual, participam em torneios semanais. Estes torneios 

ocorrem após o professor ter feito a apresentação da matéria e os grupos terem trabalhado 

o tema apresentado realizando, por exemplo, fichas de trabalho. 

Os alunos formam equipas de três elementos sendo distribuídos de acordo com a sua 

mestria para aquele tema de tal modo que jogam entre si os alunos mais competentes, os 

alunos médios e os alunos fracos. Deste modo, os grupos formados são homogéneos e 

cada elemento participa com os seus conhecimentos para a pontuação final do grupo. 

Estes autores consideram que esta seriação, apesar de previamente definida, não é 

divulgada directamente aos alunos permitindo assim a obtenção de grupos iniciais 

heterogéneos e nas mesas de trabalho, grupos homogéneos.  

O torneio consiste num jogo em que cada equipa vai dar resposta a um conjunto de 

perguntas simples relacionadas com a matéria leccionada. Estas questões podem estar 

colocadas em cartões em que cada aluno, chegada a sua vez de jogar, escolhe um cartão e 

responde à pergunta. Se o aluno responder correctamente ser-lhe-á atribuída uma 

pontuação, caso contrário os elementos do mesmo grupo podem responder à mesma 

questão e, se o fizerem de forma correcta, receberão uma pontuação extra. A pontuação 

final do grupo é obtida pela soma de todas as pontuações individuais.  
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Bessa e Fontaine (2002) referindo-se a Slavin consideram que esta actividade pode 

proporcionar mais problemas de barulho na sala de aula, no entanto, promove nos alunos 

uma maior agitação e entusiasmo na concretização da tarefa. Cabe ao professor saber 

gerir o empenho manifestado e o barulho resultante desse empenho.  

 

 

2.5.c- Co-op- Co-op 

 

 

Esta actividade foi proposta por Kagan (1988) tendo sido posteriormente apresentada por 

Johnson & Johnson (1999 a). 

Ovejero (1990) considera que nesta actividade o desempenho dos membros do grupo 

melhora vertiginosamente já que a qualidade das informações individuais é muito maior 

e, portanto, o rendimento do grupo também será maior.  

Para Slavin (1999 a), o Co-op Co-op ao permitir aos alunos trabalhar juntos em pequenos 

grupos aumenta a compreensão de eles mesmos e do mundo, bem como, oferece-lhes a 

possibilidade de partilhar novos conhecimentos com os próprios pares.   

Nesta actividade cada grupo de Aprendizagem Cooperativa é responsável por um tema a 

desenvolver. A cada membro do grupo de Aprendizagem Cooperativa distribui-se um 

subtema que vai investigar individualmente a partir da informação que lhe foi fornecida 

pelo professor ou que ele próprio recolheu. Cada aluno irá assim preparar o seu subtema 

organizando e preparando material. Esta preparação pode adoptar formas diversas 

dependendo da natureza do tema a investigar. Pode ser necessário recorrer à biblioteca, 

fazer entrevistas, ou trabalhar o material fornecido. Estas actividades caracterizam-se por 

aumentar o interesse dos alunos pois eles sabem que o seu trabalho contribuirá para a 

apresentação do seu grupo.  

Na aula seguinte cada elemento apresenta ao grupo os resultados da sua investigação, 

dando explicações aos colegas do grupo sobre possíveis questões que possam ser 

colocadas. Cada grupo integra os subtemas trabalhados, relaciona-os e prepara a 

apresentação de tal modo que esta seja mais do que uma síntese activa dos subtemas 

individuais.  

 Na mesma aula, o grupo faz uma apresentação global do tema a toda a turma. Os 

elementos do grupo são responsáveis pela gestão do tempo, do espaço e dos recursos 

utilizados durante a apresentação. Como, em geral, os grupos tem dificuldades em 
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controlar o tempo, é conveniente que o professor ou um aluno designado façam a gestão 

do mesmo. Durante e após a apresentação, os colegas dos outros grupos podem 

questionar o grupo sobre o tema apresentado suscitando dúvidas, pedindo 

esclarecimentos. No final de cada apresentação o professor pode fazer uma síntese dos 

conteúdos abordados (Slavin 1999 a).  

No final, os grupos são avaliados pelas apresentações feitas bem como pela prestação 

individual de cada elemento, quer ao nível cognitivo, quer ao nível de competências 

cooperativas desenvolvidas e demonstradas (Ovejero, 1990).  

Slavin (1999 a) a propósito da avaliação refere que ela se realiza a três níveis:  

- A turma avalia as apresentações de cada grupo; 

- Os elementos de cada equipa avaliam o seu desempenho individual;  

- O professor avalia a prestação de cada elemento na realização da sua tarefa bem 

como o desempenho global do grupo. 

 

 

2.5.d- Tutoria entre iguais ( Peer Tutoring) 

 

 

A aprendizagem entre iguais baseia-se na teoria sociocultural de Vygotsky, reforçando o 

conceito de interacção social como mecanismo para o desenvolvimento. As situações de 

interacção que desencadeiam situações de aprendizagem fazem-se com pessoas que 

desempenham o papel de mediador entre a zona de desenvolvimento real e a zona de 

desenvolvimento proximal. Assim, o mediador é, em definitivo, uma pessoa mais 

competente numa determinada actividade. Isto possibilita que crianças mais avançadas 

possam ser mediadores dos seus companheiros (Duran, et al 2004). 

O mesmo autor considera que a tutoria entre iguais é uma relação entre alunos que face a 

um tema específico apresentam um nível de desenvolvimento diferente. 

A tutoria entre iguais é uma actividade de Aprendizagem Cooperativa baseada na criação 

de pares de alunos com uma relação assimétrica (um deles faz de tutor e o outro de 

tutorado), com o objectivo comum conhecido e partilhado que ocorre através de uma 

relação entre ambos os alunos e planificada pelo professor (Gisbert, 2004). 

O mesmo autor refere que, apesar de não haver grupos cooperativos, encontramos uma 

estrutura de Aprendizagem Cooperativa pois existem pares de alunos de um mesmo 

grupo que interagem entre si e partilham conhecimentos e ideias. Neste caso, não só o 
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aluno tutorado aprende através da ajuda permanente e personalizada que recebe do seu 

companheiro, mas também o tutor aprende pois, ao verbalizar o seu conhecimento, está a 

contribuir para melhor compreensão do mesmo.  

Esta actividade proporciona ao aluno oportunidades para tomar consciência das suas 

aprendizagens através da produção de materiais didácticos bem como da autoavaliação. 

Ao professor permite uma gestão diferenciada da sua aula tradicional, já que proporciona 

uma ajuda individual aos alunos com maiores dificuldades, observa o desempenho dos 

seus alunos e a maneira como pensam, bem como faz uma avaliação contínua. 

Pujolás (2001), referindo-se aos trabalhos de Serrano e Calvo (1994) considera que para 

que a tutoria entre iguais seja eficaz e, portanto, ajude a melhorar o rendimento dos 

alunos, devem verificar-se as seguintes condições: 

- o aluno tutor deve responder a todas as perguntas colocadas pelo seu 

companheiro; 

- a ajuda prestada pelo tutor nunca deve ser a resposta ao problema, mas sim 

proporcionar ao tutorado explicações detalhadas sobre o processo de resolução. 

Cool, C. e Colomina, R. (1993) consideram que a relação tutorial é uma relação desigual, 

porém, menos desigual que a relação professor- aluno pois o tutor possui um grau de 

autoridade sobre o tutorado inferior ao que possui o professor sobre o aluno. Deste modo, 

como o tutor e o tutorado estão mais próximos entre si que o professor e o aluno, as 

transacções comunicativas entre ambos podem ser favorecidas. O tutorado pode sentir-se 

mais livre para expressar as suas ideias e opiniões, para formular suas dúvidas, para 

solicitar esclarecimentos. 

 Duran et al (2004), considera que a tutoria entre iguais apresenta vantagens tanto para o 

tutor como para o tutorado. Para o tutor aumenta o sentido de responsabilidade e de auto-

estima. O tutor sente que a aprendizagem do seu companheiro depende da sua ajuda 

envolvendo-se afectivamente na qualidade da relação e no desempenho do seu papel. Por 

outro lado, aumenta o controlo da tarefa, melhora a organização e domínio dos 

conhecimentos de modo a poder ensiná-los.  

Os benefícios para o aluno tutorado também são significativos de acordo com o mesmo 

autor. Verificam-se melhorias académicas o que se traduz num melhor rendimento 

escolar. O trabalho com o tutor permite uma ajuda personalizada e permanente, 

aumentando o tempo de estudo e de trabalho, e ainda uma maior motivação, fruto do 

compromisso com o companheiro. O trabalho com um igual, pode facilitar a diminuição 
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da ansiedade, da depressão já que trabalham num clima de maior confiança em que o 

aluno tutorado expressa livremente as suas dúvidas, que são atendidas de imediato.  

 

 

2.5.e-  Controvérsia Académica (Académic Controversy) 

 

 

Salvador (1997), diz que existe controvérsia quando se produz uma incompatibilidade 

entre as ideias, informações, opiniões, crenças, conclusões dos membros de um grupo, 

mas há uma vontade de chegar a um acordo, uma postura comum. As diferenças entre o 

debate e a controvérsia residem precisamente na vontade de superar as discrepâncias que 

estão na base do conflito. As principais diferenças entre o debate e a controvérsia 

académica residem no facto de o debate ser competitivo e existir uma interdependência 

negativa enquanto a controvérsia é cooperativa e assenta numa interdependência positiva.  

Johnson & Johnson (1999 a) referem que o debate intelectual constitui um dos 

instrumentos mais poderosos no processo de ensino / aprendizagem, sendo os debates 

escolares uma das formas mais avançadas da Aprendizagem Cooperativa. 

A questão chave consiste em transformar os debates, inevitáveis quando se permite uma 

interacção fluida entre os alunos, em controvérsias; ou, mais exactamente, em 

controvérsias que possam ser resolvidas de forma construtiva. 

Johnson & Johnson (1979) in Salvador (1997), referem que a controvérsia resulta 

construtiva quando se produz um conflito conceptual que, por sua vez, gera sentimentos 

de incerteza e um desequilíbrio cognitivo e afectivo nos seus participantes. Este 

desequilíbrio leva à procura de novas informações e à análise de perspectivas diferentes. 

Existem algumas condições para que as controvérsias entre os alunos sejam 

potencialmente construtivas. Johnson & Johnson (1981 b) in Salvador (1997), refere as 

seguintes:  

- Quanto mais heterogéneos – conhecimentos prévios, estratégias de raciocínio e 

atitudes tiverem os participantes, maior é a probabilidade de que surjam conflitos 

e controvérsias. 

- Quanto mais relevante é a informação disponível, mais motivados e maior 

capacidade intelectual possuírem os alunos, maior é a probabilidade de as 

controvérsias terem efeitos construtivos. 
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- Quanta mais elevada é a perspectiva teórica e quanto maior é o quantidade e a 

qualidade dos conhecimentos dos opositores mais construtivos são os efeitos das 

controvérsias. 

- Quanto mais capazes são os opositores de relativizar o seu próprio ponto de vista 

isto é, adoptar a perspectiva dos seus companheiros, maior é a probabilidade de a 

controvérsia se resolver construtivamente. 

Os mesmos autores referem que as organizações sociais do tipo cooperativo favorecem a 

comunicação entre os oponentes, contribuindo assim para estabelecer um clima de 

aceitação e conduzirem a um consenso entre posições opostas.  

Na controvérsia académica o professor e os alunos escolhem um tema que deverá ser 

susceptível de gerar posições antagónicas. 

Cada grupo de trabalho é subdividido em dois pares. Cada par vai assumir uma posição 

diferente relativamente ao tema em discussão. Cada par prepara o tema tendo em conta a 

posição que vai defender, de tal modo que consiga arranjar argumentos convincentes, 

claros e precisos de modo a convencer o outro par que defende o ponto de vista oposto.  

Na preparação do tema os pares podem procurar informação, bem como utilizar a 

documentação fornecida pelo professor. É importante que os pares dominem bem a 

posição que defendem bem como devem questionar o outro par sobre alguns aspectos que 

eles consideram menos esclarecidos, preparando assim a argumentação a favor da 

posição que vão defender. Cada par pode conversar entre si para arranjar novos 

argumentos que justifiquem as opiniões que defendem. É de salientar que a posição 

assumida por cada um dos pares, nem sempre está de acordo com os seus princípios e 

ideais, no entanto, ela deve ser assumida e defendida como sua.  

Os pares trocam de posição, preparam defesa e a apresentação da posição que estiveram a 

refutar. Não devem ter acesso aos materiais da apresentação dos colegas mas devem 

adicionar a informação obtida e assim reforçar a posição que agora vão defender.  

No final o grupo deixa de estar dividido em pares e os seus membros trabalham em 

conjunto para elaborarem uma síntese onde constem as posições defendidas e o consenso 

que o grupo conseguiu.  

No final, o grupo é avaliado pelo seu desempenho, mas cada aluno será também avaliado 

individualmente, não pelas ideias defendidas mas pela argumentação apresentada e pela 

forma coerente e lógica como as apresentou (Freitas, 2003; Fontes, A; Freixo, O., 2004). 

Johnson & Johnson in Freitas (2003) refere que o uso da controvérsia académica tem-se 

revelado muito benéfica para os alunos pois aumenta a capacidade de solucionar 
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problemas na medida em que se desenvolvem níveis de raciocínio elevado e de 

pensamento crítico. Por outro lado, a controvérsia académica, para além de proporcionar 

aprendizagens académicas, promove o aparecimento de muitas ideias e soluções mais 

criativas levando a um maior empenho dos alunos na solução de problemas reais, 

propicia a troca de conhecimentos pessoais e aumenta o envolvimento nas tarefas. 

 

 

2.5.f -  Jigsaw I 

 

 

Este método foi desenvolvido por Aronson na década de 70, como consequência da 

eliminação da segregação racial nas escolas e, por isso, da necessidade de elaborar 

estratégias que prevenissem possíveis conflitos resultantes deste relacionamento. Neste 

método os alunos são distribuídos por grupos heterogéneos. Cada grupo tem um líder 

escolhido pelo professor que estabelece a relação entre o grupo e o professor. A principal 

função do líder é auxiliar na organização e funcionamento do grupo, evitando e 

resolvendo conflitos servindo como modelador de comportamentos sociais e académicos 

(Bessa, N.; Fontaine, A. 2002).  

É um método que só deve ser aplicado a partir do 5º ano de escolaridade pelo facto de 

que é a partir deste nível de ensino os alunos têm a capacidade de conceptualização. É 

particularmente adequado para o uso de texto como principal recurso.  

Em síntese, esta técnica consiste no seguinte (Pujolás, 2001; Bessa, N.; Fontaine, A. 

2002):  

- Divisão da turma em grupos heterogéneos de 4 ou 5 elementos. 

- O material objecto de estudo é dividido em tantas partes como os membros da 

equipa, de modo que cada um dos seus membros receba um cartão com a 

informação especializada do tema. 

- Cada aluno do grupo prepara a sua parte a partir da informação que lhe foi 

fornecida pelo professor e que ele próprio recolheu. Nesta altura o líder pode 

fornecer instruções para a realização da tarefa. 

- O grupo divide-se e cada um dos seus membros reúne-se noutro grupo formado 

pelos elementos dos vários grupos a quem foi atribuída a mesma tarefa de 

especialização, trocando informação, esclarecendo dúvidas, elaborando esquemas 

e mapas conceptuais. 
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- Cada elemento regressa ao seu grupo de origem e explica ao grupo a parte que 

preparou. Só é possível a um aluno dominar toda a matéria depois de ouvir as 

apresentações realizadas por cada um dos colegas. 

Os mesmos autores consideram que deste modo, todos os alunos necessitam uns dos 

outros e são obrigados a cooperar porque cada um deles apenas dispõe de uma parte do 

tema em estudo e, para que terminem com êxito a tarefa proposta, necessitam do domínio 

global do tema. A interdependência, verificada neste caso, entre os vários elementos do 

grupo reside apenas, e só, na estrutura da tarefa pois a avaliação é feita de modo 

individual, abrangendo a totalidade dos temas estudados em cada um dos grupos e depois 

transmitidas aos colegas.  

Kagan (1985) in Bessa e Fontaine (2002) referem que o Jigsaw não produz menor 

cooperação entre os membros do grupo pois a interdependência ao nível da estrutura de 

tarefa compensa a sua falta em relação à estrutura de recompensa. 

 

 

2.5.g- Jigsaw II 

 

 

O Jigsaw II resulta de modificações introduzidas por investigadores da universidade de 

Jonhs Hopkins ao modelo original de Aronson. Tal como no modelo original, cria-se a 

interdependência entre os membros do grupo mediante a divisão, entre todos, das tarefas 

de aprendizagem e estruturam-se as interacções entre os alunos mediante equipas de 

trabalho. Do mesmo modo, atribui-se a cada um dos componentes da equipa uma parte 

diferente da tarefa a ser realizada, de tal maneira que a realização total do trabalho estará 

condicionada à cooperação entre eles. As diferenças relativamente ao modelo original 

residem no número de elementos que integram cada grupo de trabalho e o professor já 

não necessita de elaborar textos de apoio específicos podendo os alunos consultar todo o 

material de apoio da disciplina. Neste caso, todos os alunos dispõem de toda a 

informação o que poderá resultar numa redução da interdependência entre os elementos 

do grupo, factor considerado fundamental no funcionamento da versão original do 

Jigsaw. Este problema é ultrapassado pela introdução da estrutura de recompensas, sendo 

a pontuação obtida por cada aluno somada às restantes do grupo para obtenção da 

pontuação global do mesmo, sendo os resultados dos diferentes grupos dados a conhecer 
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num boletim informativo ou num jornal de parede (Pujolás, 2001; Bessa, N.; Fontaine, 

A., 2002; Serrano, 2002)  

 

 

2.5.h- Grupos de investigação 

 

 

Esta actividade foi desenvolvida por Sharan em 1976 e é o mais complexo de todos os 

métodos de Aprendizagem Cooperativa pois combina tarefas individuais por pares e em 

grupo, oferecendo recompensas ao grupo, com base nas realizações de cada elemento 

(Arends, 1995; Slavin 1996 in Bessa e Fontaine, 2002). 

A aprendizagem baseada na investigação requer a participação de cada membro do grupo 

tendo em conta as capacidades individuais para que realizem um trabalho conjunto. A 

investigação desenvolve-se a partir do momento em que o professor coloca o problema à 

turma perante uma temática, sendo os alunos que decidem a forma como o vão abordar, 

como o vão fazer e qual o objectivo final. Os alunos posteriormente planificam o 

trabalho, isto é, dividem o trabalho pelos seus elementos, que irão trabalhar 

individualmente mas, o resumo e a apresentação do trabalho, é da responsabilidade de 

todos. Deste modo, a investigação em grupo estimula o sentido da responsabilidade ao 

mesmo tempo que promove a autonomia do aluno.  

Pujolás (2001) também está de acordo com os autores referidos quando considera as 

seguintes fases para a implementação desta actividade: 

- Escolha e distribuição dos subtemas: o professor apresenta o tema e os alunos, 

tendo em conta as suas capacidades e aptidões escolhem subtemas. 

- Constituição dos grupos: neste caso os alunos escolhem com quem querem 

trabalhar tendo como base o interesse comum em determinado tema. Este modo de 

formação de grupos pode pôr em causa a sua heterogeneidade, situação que 

devemos respeitar pois a implementação desta actividade requer que os alunos já 

tenham adquirido competências cooperativas. 

- Planificação do trabalho: os alunos conjuntamente com o professor definem os 

objectivos e o modo como devem proceder para os atingir. Estabelecem os 

procedimentos que vão seguir, quais as tarefas de cada elemento, qual a forma da 

recolha de informações e prevêem o tempo necessário para a execução do trabalho. 
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- Execução do plano: os alunos desenvolvem o trabalho de acordo com o que foi 

previamente planificado. O professor tem como função acompanhar o trabalho de 

cada aluno e de cada grupo e prestar-lhe ajuda sempre que esta seja solicitada. 

- Análise e síntese: os alunos analisam e avaliam a informação obtida. Revêem 

todas as suas conclusões e procuram encontrar a melhor forma para apresentar o 

resultado das suas investigações aos colegas.   

- Apresentação do trabalho: os alunos apresentam o trabalho, devem tirar notas, 

esclarecer dúvidas que sejam colocadas pelos colegas. 

- Avaliação: a avaliação é feita em conjunto pelo professor e pelos alunos tendo em 

conta os aspectos relacionados com o conhecimento científico, com a apresentação 

do trabalho e a forma como o grupo funcionou.  

Trata-se de uma avaliação de cada elemento do grupo, do grupo em si e da turma no seu 

conjunto. Bessa e Fontaine (2002) consideram que os grupos de investigação apresentam 

uma estrutura cooperativa, quer em relação à tarefa, quer em relação à recompensa pois 

embora parte do trabalho seja individual, a actividade do grupo é conjunta e só é possível 

obter-se o produto final do trabalho de grupo, através do somatório dos subtemas 

distribuídos a cada um dos elementos.  

 

 

2.5.i- TAI (Team Accelerated Instruction) 

 

 

Esta actividade combina a aprendizagem individualizada com a Aprendizagem 

Cooperativa sem que, contudo, se verifique qualquer tipo de competição entre os 

elementos do grupo ou entre os diferentes grupos. É uma actividade preferencialmente 

utilizada no ensino da matemática ao contrário do STAD ou TGT que se aplica a todos os 

conteúdos e a todos os níveis de ensino. (Ovejero, 1990) 

Pujolás (2001), considera que nesta actividade todos os alunos trabalham o mesmo 

conteúdo, mas cada um deles adopta um programa específico, verificando-se assim o 

desenvolvimento de programas personalizados para cada elemento do grupo.  

Tal como Pujolás (2001) também Bessa e Fontaine (2002) consideram que, durante a 

aplicação do TAI, os alunos do grupo ajudam-se mutuamente na resolução de problemas 

e no controlo do trabalho dos colegas contribuindo assim para que todos alcancem os 

seus objectivos.  
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A pontuação de cada grupo, de composição heterogénea, obtém-se a partir da 

contribuição de cada elemento em função da sua evolução individual já que cada aluno 

teve o seu ponto de partida com base na realização de um teste diagnóstico. Aos grupos 

que atinjam determinado grau de evolução é atribuída uma recompensa.  

A grande vantagem desta actividade é a possibilidade de permitir que os alunos 

trabalhem a ritmos diferenciados, o que permite que aqueles com mais dificuldades 

abordem matérias que ainda não dominem, e os alunos mais competentes continuem a 

sua evolução. É uma actividade que pelas suas características pode ser implementada no 

Ensino Recorrente em que a matéria está estruturada por módulos e em Estudo 

Acompanhado (Bessa, N.; Fontaine, A. 2002). 

 

 

2.6- Vantagens e inconvenientes de Aprendizagem Cooperativa 

 

 

A Aprendizagem Cooperativa é uma prática isolada, consequência da pouca experiência 

dos docentes ou mesmo a falta de informação. No entanto, a investigação nesta área tem 

vindo a demonstrar que a implementação da Aprendizagem Cooperativa produz 

melhorias quer ao nível dos resultados escolares, quer ao nível das competências 

atitudinais.  

A Aprendizagem Cooperativa, aplicada em qualquer disciplina, permite aos alunos a 

aquisição de valores e competências bem como lhes permite o desenvolvimento de 

atitudes ligadas à cooperação. 

Competências como criatividade, responsabilidade, consciência crítica e autonomia entre 

outras, darão condições ao aluno não apenas de acompanhar, mas de influenciar na 

construção do conhecimento numa sociedade em acelerada evolução. 

A Aprendizagem Cooperativa, enquanto estratégia alternativa de ensino/aprendizagem, 

baseia-se na utilização dos pares como um recurso fundamental do trabalho pedagógico. 

Utilizando pequenos grupos, com diferentes níveis de competências, promove o 

desenvolvimento integral do aluno e o seu bem-estar psicológico e social, construindo 

assim, uma forma alternativa de ensinar e aprender (Bessa, N. Fontaie, A. 2002). 

Fraile (1998) considera que a Aprendizagem Cooperativa se revela vantajosa tanto para o 

aluno como para o professor. Para o aluno, este autor considera que os efeitos positivos 

da aprendizagem cooperativa se podem agrupar em duas categorias: 
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A – Efeitos da Aprendizagem Cooperativa ao nível das competências cognitivas: 

- maior produtividade e rendimento; 

- desenvolvimento do pensamento crítico e criativo; 

- aquisição de competências cognitivas superiores e estratégias cognitivas de    

nível elevado; 

- desenvolvimento de uma linguagem mais elaborada nos debates e na troca de 

informação entre os grupo 

B – Efeitos da Aprendizagem Cooperativa ao nível das competências atitudinais: 

- aumento da auto-estima e valorização pessoal; 

- aumento do interesse e da motivação induzida pelos processos interpessoais  

criados dentro do grupo 

- aumento das expectativas futuras que têm por base a valorização das 

capacidades e esforços apresentados; 

- desenvolvimento de uma comunicação eficaz e positiva; 

- desenvolvimento da responsabilidade individual perante o grupo e a sua própria 

aprendizagem; 

- integração dos alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 

Também Sanches (1994) considera que a Aprendizagem Cooperativa pode contribuir 

para aumentar a motivação dos alunos para aprender, ajudar a melhorar o rendimento 

escolar dos colegas, facilitar uma maior retenção dos conteúdos e obter uma compreensão 

mais profunda das matérias a aprender. 

Relativamente ao professor, Fraile (1998) considera que a Aprendizagem Cooperativa ao 

promover uma aprendizagem activa, desenvolver a auto-estima e desenvolver as relações 

interpessoais, permite atingir com maior facilidade e, simultaneamente, os objectivos 

propostos quer a nível cognitivo, quer a nível pessoal e social. Do mesmo modo, ao 

assumir o seu papel de facilitador, incentivador e observador, permite uma grande 

flexibilidade e criatividade na sua função de formador e educador. 

Mas trabalhar com grupos de Aprendizagem Cooperativa pode ser uma desilusão se o 

professor espera o sucesso rápido e sem esforço, sobretudo, quando os alunos não 

dominam um conjunto de procedimentos e atitudes intrínsecas ao processo cooperativo. 

Trabalhar cooperativamente também apresenta dificuldades como qualquer processo de 

aprendizagem no início da sua aplicação.  



Capítulo II – Contexto teórico da investigação 

 77
 

Fraile (1998) considera que quando os alunos apresentam ritmos de trabalho e níveis 

académicos diferentes; quando transportam consigo atitudes individuais e aprendizagens 

quotidianas marcantes e diferentes; o professor não está preparado nem motivado para 

aplicar esta metodologia e quando existe falta de apoio, quer dos professores, quer das 

famílias, que valorizam a aquisição de conhecimentos científicos em detrimento do 

desenvolvimento de competências atitudinais, torna-se difícil obter o êxito desejado. Tal 

como refere este autor torna-se necessário doses de persistência e paciência sobretudo no 

início. 

Mir et al (1998) corrobora as ideias de Fraile quando consideram que as dificuldades da 

implementação da Aprendizagem Cooperativa se relaciona com o modo de organização 

escolar vigente nas escolas, pois os professores agarrados aos programas, ao manual, ao 

modo como se estruturam os departamentos curriculares, dificilmente têm vontade de 

utilizar metodologias inovadoras. Uma outra desvantagem que estes autores consideram é 

a rapidez com que muitos professores querem atingir os resultados positivos, criando 

muitas vezes situações de angústia e desilusão. É necessário um domínio progressivo dos 

procedimentos e competências, exige tempo, esforço e disciplina. Finalmente, a 

implementação desta estratégia pode ser afectada pela idade, dos alunos, os seus hábitos 

sociais, a sua capacidade de trabalho e o interesse que demonstram por esta estratégia 

afectando deste modo o rendimento do grupo.  

Tal como refere Joaniquet (2004) a aplicação desta metodologia não soluciona todos os 

problemas, mas dota o professor e alunos de estratégias para interactuarem juntos 

promovendo uma aprendizagem mais significativa a uma melhor socialização. 

 Implementar a Aprendizagem Cooperativa numa aula não é fácil mas vale a pena.
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3.1 – Introdução 
 

 

Neste capítulo descreve-se a metodologia seguida no desenvolvimento do estudo para 

atingir os objectivos propostos. Assim, começa-se por: (a) caracterização da amostra de 

estudo que inclui a turma onde foi feita a intervenção pedagógica; (b) em seguida, faz-se 

referência à selecção das técnicas de investigação e aos instrumentos de investigação 

utilizados neste estudo; (c) posteriormente, descrevem-se os processos seguidos na sua 

construção e validação dos instrumentos utilizados para recolha de dados; (d) finalmente, 

faz-se a descrição dos estudos de pré-intervenção e de intervenção pedagógica; 

posteriormente apresenta-se a forma como os dados foram recolhidos, bem como os 

métodos utilizados no tratamento e análise dos mesmos. 

 

 

3.2- Amostra de estudo 

 

 

Um aspecto essencial numa investigação é a definição da amostra ou dos grupos de 

sujeitos a considerar. Segundo Fortin (1999) a amostra é um subconjunto de uma 

população ou de um grupo de sujeitos que fazem parte de uma mesma população. De 

acordo com este autor, a amostra é uma réplica em miniatura da população alvo e, por 

isso, deve ser representativa da população visada, isto é, as características da população 

devem estar presentes na amostra seleccionada. Ainda segundo o mesmo autor, uma 

população é uma colecção de elementos ou de sujeitos que partilham características 

comuns, definidas por um conjunto de critérios. A nossa população alvo são todos os 

alunos que frequentam o 9º ano da escola onde a investigadora exercia a sua actividade 

de docente. 

De acordo com Almeida (1997), o processo para se chegar à definição de uma amostra 

deve possuir certos requisitos de modo a garantir a validade dos resultados e a 

possibilidade de os mesmos serem generalizados a uma população.  

Por razões de conveniência, uma vez que seria razoável a implementação de uma 

intervenção pedagógica em turmas de que fôssemos titulares, optou-se por uma amostra 
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deliberada, constituída por uma turma de 9º ano, embora conscientes das limitações e dos 

riscos inerentes a esta escolha. 

O presente estudo foi realizado num agrupamento vertical de escolas do distrito de Vila 

Real, durante o ano lectivo de 2004/2005. A escola situa-se numa zona agrícola da região 

demarcada do Douro, sendo que o concelho está situado a norte numa zona montanhosa, 

de fracos recursos económicos, onde predomina a agricultura de subsistência. Na zona 

sul, zona vinhateira, o domínio das grandes quintas, faz com que o trabalho à jorna seja o 

sustento da maioria das famílias. 

Trata-se de uma escola onde o abandono escolar é frequente e o insucesso é muito 

elevado. Apesar de não haver nenhum estudo realizado, aponta-se como motivo primeiro 

a falta de expectativa em relação à escola e interesses divergentes da mesma. 

Os alunos oriundos na sua maioria das aldeias do concelho passam todo o dia na escola e, 

por este motivo, ela desempenha um papel muito importante não só na transmissão do 

conhecimento científico, bem como, na socialização dos alunos e portanto, na sua 

formação enquanto cidadãos cultos e livres. 

Sabendo que os alunos manifestam desinteresse pelas actividades lectivas e que muitas 

vezes a indisciplina está associada à passividade dos mesmos na sala de aula, acreditámos 

que uma metodologia diferente e inovadora, capaz de envolver os alunos na sua 

aprendizagem, poderia levar a um maior empenhamento dos alunos e assim contribuir 

para um maior sucesso na aprendizagem, não só no domínio cognitivo mas também 

atitudinal.  

Dado que a estratégia em estudo exigia um trabalho contínuo e sistemático, com os 

alunos, entendemos que a mesma deveria ser desenvolvida numa turma da 

responsabilidade da investigadora. Assim, a turma seleccionada para o estudo era a única 

turma do 9º ano de escolaridade onde exercíamos a nossa actividade de docente. A 

disciplina onde foi implementada a metodologia foi Ciências Naturais por ser esta nossa a 

área científica. 

 

 

3.2.a - Caracterização da amostra 

 

 

A turma é constituída por 20 alunos, dos quais 7 são rapazes e 13 raparigas. A média de 

idade é de 14,8 anos.  
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Dos 20 alunos que constituem a amostra, 6 já tinham sido retidos 1 vez e 5 já tinham sido 

retidos 2 vezes ou mais, ao longo do seu percurso escolar. 

Relativamente ao aproveitamento da disciplina de Ciências Naturais no 8º ano, apenas 1 

aluno obteve nível inferior a 3. Quando inquiridos sobre o gosto pela disciplina de 

Ciências Naturais, apenas 3 alunos referem esta como sendo a sua disciplina preferida.  

Quando questionados sobre as metodologias que mais gostavam de ver desenvolvidas na 

sala de aula, 7 alunos referem gostar mais de aulas expositivas; 7 referem gostar de aulas 

através de vídeo ou Power Point e 5 referem gostar de trabalhar em grupo havendo uma 

aluna que gosta de todas as metodologias utilizadas. 

Quando questionados sobre quem os ajudava nos trabalhos de casa a maioria (75%) 

referia que os faziam na escola com o auxílio de outros colegas ou simplesmente não 

fazia. 

Relativamente ao prosseguimento de estudos, apenas 11 alunos pretendem frequentar um 

curso universitário e 9 pretendem terminar o 12º de escolaridade e ingressar no mercado 

de trabalho. 

Para avaliar o nível sócio-cultural das famílias nucleares elaborou-se uma escala 

considerando-se as habilitações académicas do pai e da mãe de cada aluno: 

 

Nível A- as habilitações académicas de ambos os pais é uma qualquer licenciatura; 

Nível B- as habilitações académicas de ambos os pais são iguais ou superiores ao 

12º ano de escolaridade , mas inferiores a uma licenciatura; 

Nível C- as habilitações académicas de ambos os pais situam-se entre o 9º ano e o 

12º ano de escolaridade; 

Nível D- as habilitações académicas de ambos os pais não ultrapassam a 

escolaridade obrigatória, um dos pais apenas com escolaridade até ao 4º 

ano e o outro com escolaridade até ao 9º ano. 

 

Verifica-se que se trata de uma amostra cujas famílias têm um nível sociocultural baixo, 

pelo que os alunos não terão grandes apoios em casa, quer do ponto de vista científico, 

quer pedagógico, o que dificultará o trabalho dos mesmos no que respeita à pesquisa 

bibliográfica e também estará limitado outro tipo de recursos que possam ser úteis.  

De acordo com a escala elaborada, e tendo em conta as variáveis consideradas, obtivemos 

a seguinte distribuição: 
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Nível A - 1 família 

Nível B - 2 famílias 

Nível C - 3 famílias 

Nível D - 14 famílias 

 

De acordo com estes resultados formaram-se 5 grupos de trabalho cooperativo, todos eles 

inicialmente constituídos por 4 elementos (no 2º período dois dos grupos ficaram 

reduzidos a três elementos devido ao abandono escolar de dois alunos), garantindo-se 

assim a distância cognitiva entre os elementos ou a heterogeneidade, mas criando 

condições favoráveis para uma Aprendizagem Cooperativa (tabela III.2, pag.95). 

Os grupos assim formados contemplam alunos de diferentes níveis de conhecimento e de 

diferentes níveis sócio-culturais, sendo estes requisitos importantes para que os alunos 

com mais dificuldades beneficiem da ajuda dos colegas. 

 

 

3.3- Selecção das técnicas de investigação 

 

 

Uma vez que esta investigação tem por base uma intervenção pedagógica na sala de aula, 

houve a necessidade de elaborar instrumentos específicos de modo a permitir atingir os 

objectivos definidos neste estudo, tendo em conta o tipo de indivíduos que constituíam a 

nossa amostra. 

 

Observação: 

A observação é aquela em que o investigador procede directamente à recolha das 

informações, sem se dirigir aos sujeitos interessados (Campenhoudt, 1998).  

Segundo Hébert, (1996) a observação pode ter duas formas principais: a observação 

sistemática e observação participante. A observação sistemática pressupõe que os 

comportamentos a observar sejam pré-determinados pelo observador. A observação 

participante é um meio que precisa menos da sistematização das observações; pressupõe 

que o investigador não pode ou não quer determinar à partida, quais os comportamentos 

ou acontecimentos que serão objecto da sua observação. 

Nesta investigação, para dar cumprimento às necessidades de observação sistemática, 

utilizámos instrumentos por nós elaborados, como sendo as grelhas de observação que 
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permitiram registar e conservar os dados recolhidos perante a realidade observada 

(Hébert, 1996). De acordo com o mesmo autor, a grelha de observação facilita o registo 

do número de ocorrências do comportamento, a observar em determinada unidade ou em 

determinada situação de aprendizagem. Esta grelha de observação pode permitir 

estabelecer frequências. As frequências poderão ser analisadas posteriormente, a fim de 

verificar se há um aumento ou diminuição do comportamento observado.  

No estudo que se apresenta, esta forma de observação é muito pertinente pois permite 

registar alterações de comportamento, isto é, verificar se os alunos adquirem as 

competências. O observador pode simplesmente pôr uma marca na grelha, cada vez que 

ocorre o comportamento previsto. 

Para este estudo foi ainda elaborado o diário de aula onde eram anotados dados relativos 

ao desenvolvimento da estratégia. Neste caso a investigadora registou reacções dos 

sujeitos ou comportamentos inesperados, ou ainda acontecimentos significativos para a 

avaliação da intervenção realizada. Este instrumento encontra-se enquadrado na 

observação participante já referida anteriormente. 

 

Questionário: 

Outro método de colheita de dados utilizado no nosso estudo foi o questionário. Este 

método necessita de respostas escritas a um conjunto de questões por parte dos sujeitos 

(Fortin, 1999). Ainda segundo este autor, é um instrumento de medida que traduz os 

objectivos de um estudo com variáveis mensuráveis, ajudando a organizar, a normalizar e 

a controlar os dados, de tal forma que as informações procuradas possam ser colhidas de 

uma maneira rigorosa. 

Na elaboração dos questionários tivemos em conta a formulação das questões já que estas 

devem ser compreendidas pelos sujeitos e estes devem ser capazes de lhes responder 

(Fortin, 1999). De acordo com Ghiglione (1997) devem ser rigorosamente 

estandardizadas tanto no texto como na ordem, de forma a garantir a comparabilidade das 

respostas dadas pelos diferentes indivíduos. 

Colocaram-se nos questionários as questões a responder e que são de duas ordens: 

- Questões fechadas – objectivas e de fácil compreensão que fornecem ao sujeito 

opções de entre as quais ele faz a sua escolha (Fortin, 1999).  

Como exemplo deste questionário elaborámos o registo diário do aluno ao qual o mesmo 

teria de responder no final de cada actividade realizada na sala de aula. 
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- Questões abertas – a resposta não é previsível, estimulando o pensamento livre, 

permitindo que o sujeito inquirido manifeste as suas ideias e sentimentos com a 

profundidade que desejar, utilizando também o tempo que considerar necessário 

(Fortin, 1999). 

Como exemplo deste questionário elaborámos o questionário final que foi aplicado aos 

alunos no final da intervenção pedagógica. Neste questionário era dada a possibilidade 

aos alunos de manifestarem a sua opinião sobre a estratégia implementada na sala de 

aula. 

 

 

3.4- Instrumentos de recolha de dados e sua validação 

 

 

A estratégia utilizada no trabalho de grupo de Aprendizagem Cooperativa exige métodos 

específicos de avaliação.  

Segundo Fraile (1998) saber avaliar a aprendizagem no grupo e acertar nos 

procedimentos de avaliação é um factor fundamental para que o aluno se motive e 

valorize as características peculiares do trabalho de grupo cooperativo. Assim, a 

avaliação deve contemplar não só as aprendizagens desenvolvidas no processo como o 

resultado da tarefa. Deve-se ainda, segundo o mesmo autor, dar ênfase tanto aos 

conteúdos e procedimentos como às atitudes e valores. 

Nesta fase da investigação elaborámos instrumentos próprios e específicos que nos iriam 

permitir a recolha de dados de forma a possibilitar a análise crítica do trabalho 

desenvolvido na sala de aula, quer do grupo como um todo, quer de cada um dos 

elementos que o constituíam. Para a construção dos referidos instrumentos recorremos ao 

suporte teórico dos diversos autores referenciados na bibliografia. 

Os diferentes instrumentos visavam avaliar competências atitudinais como sendo 

responsabilidade, cooperação e autonomia, que constam dos princípios e valores 

orientadores do currículo reforçando a necessidade de termos presente o valor intrínseco 

da Aprendizagem Cooperativa. 

Assim, elaborámos os seguintes instrumentos de recolha de dados: 

- Grelhas de observação da professora (anexo 1) 

- Registo diário do aluno (anexo 2) 
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- Questionário final (anexo 3) 

- Pré- teste (anexo 4) 

 

Pré-teste 

 

De acordo com a teoria construtivista a aprendizagem de um novo conteúdo é, em última 

análise, o produto de uma actividade mental construtiva levada a cabo pelo aluno, 

mediante a qual ele constrói e incorpora na sua estrutura mental os significados e as 

representações relativas ao novo conteúdo. Esta actividade mental não ocorre no vazio, o 

aluno não é uma página em branco pois possui conceitos, concepções, representações e 

conhecimentos adquiridos no decurso de experiências anteriores que vão determinar a 

construção de novos significados. O aluno pode assim fazer a leitura do novo conteúdo, 

atribuir-lhe um primeiro nível de significado e sentido iniciando o processo de 

aprendizagem do mesmo (Coll et al, 2001). 

A fim de identificar os conceitos prévios dos alunos, o professor deve aplicar um pré-

teste como instrumento de rotina na sala de aula.  

O pré-teste é um instrumento utilizado na sala de aula com o objectivo de identificar nos 

alunos, conceitos espontâneos sobre conceitos científicos que vão ser abordados 

posteriormente. 

Nesta investigação utilizámos dois pré-testes, um relativo ao sistema excretor e outro 

para o sistema reprodutor. O primeiro era constituído por 7 questões estruturadas 

recorrendo-se à elaboração de um esquema, a partir do qual se formularam algumas das 

questões. Relativamente ao sistema reprodutor o pré-teste constava de 5 questões 

estruturadas recorrendo-se de igual forma à elaboração de esquemas.  

 

Diário do aluno 

 

Segundo Johnson & Johnson (1999 b) os alunos não têm a capacidade de reflectir o 

tempo suficiente sobre as aprendizagens e as relações que ocorrem na sua própria vida. 

Os diários ajudam os alunos a documentarem-se e a reflectirem sobre as aprendizagens e 

o desempenho que realizam. De acordo com o mesmo autor, o aluno poderá avaliar o seu 

desempenho através de um questionário com afirmações na primeira pessoa do singular, 

e assim verificar a frequência e a eficácia com que utiliza determinadas condutas sociais. 
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Tendo em conta o objectivo do diário e tratando-se de alunos do 9º ano de escolaridade, 

optámos por elaborar um guião estruturado constituído por 7 afirmações que iam de 

encontro às competências que nos propusemos desenvolver. O guião estava estruturado 

em 3 categorias de respostas: muitas vezes, algumas vezes e nunca. Pedia-se assim aos 

alunos que no final de cada actividade reflectissem sobre as suas atitudes e desempenho 

ao longo da mesma. Deste modo, o aluno era confrontado com as atitudes que manifestou 

e que, por isso, influenciaram o rendimento do grupo. 

 

Questionário final 

 

Não obstante os registos que foram sendo feitos no diário da professora ao longo de todo 

o período da implementação da Aprendizagem Cooperativa, houve a necessidade de no 

final da intervenção pedagógica, conhecer a opinião dos alunos acerca desta nova 

estratégia. 

Este questionário era constituído por cinco questões de resposta aberta onde se pretendia 

que eles referissem os aspectos que mais gostaram, as dificuldades que sentiram, e as 

vantagens que este tipo de actividade lhes proporcionou, não só na aquisição do 

conhecimento científico, bem como na aquisição de competências atitudinais (Anexo 3). 

Este questionário foi preenchido individualmente, no final da intervenção pedagógica, 

sem qualquer esclarecimento prévio para evitar qualquer desvio nas respostas dadas pelos 

alunos. 

 

Grelha de observação da professora 

 

A observação dos grupos de aprendizagem cooperativa, 

brindam o professor com uma janela aberta para as 

mentes dos alunos  
                      Johnson & Johnson (1999 a) 

 

Como já referimos anteriormente, a observação é um instrumento fundamental para 

avaliar o trabalho dos grupos de Aprendizagem Cooperativa, pois o professor terá de 

recolher o máximo de informação durante a realização de cada tarefa.  
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Segundo Johnson & Johnson (1999 a) as grelhas de observação são instrumentos úteis 

para recolher e transmitir dados concretos sobre o modo como os membros do grupo 

trabalham juntos enquanto realizam a tarefa designada. 

Não podemos deixar de referir a grande subjectividade que está inerente a cada 

observação, pois trata-se de avaliar um conjunto de comportamentos e atitudes dos 

alunos, bem como a interacção entre os membros do grupo, e assim poder avaliar o 

progresso escolar dos alunos e o seu empenho nas competências interpessoais e grupais 

(Johnson & Johnson, 1999 a). 

Com base na bibliografia consultada, e tendo por base como já referimos o trabalho de 

investigação já realizado nesta área, elaborámos uma grelha de observação estruturada 

onde se regista a frequência dos comportamentos/atitudes dos alunos durante o trabalho 

cooperativo. 

A grelha elaborada para este estudo possui três categorias de resposta esperadas: 

nenhuma vez, algumas vezes e muitas vezes sendo constituída por 7 

comportamentos/atitudes que os alunos poderiam manifestar durante a realização da 

actividade: 

- pesquisa a informação;  

- comunica a informação; 

- realiza tarefas por sua iniciativa; 

- responsabiliza-se pela tarefa; 

- participa em actividades; 

- comunica ideias próprias. 

 

Para cada tarefa elaborámos uma grelha com os mesmos parâmetros de avaliação, onde 

registámos desempenho de cada elemento do grupo (anexo 1), pois cada um tem de se 

sentir responsável pelas aprendizagens definidas para esse grupo, já que a finalidade não 

é que cada grupo como tal aprenda mais, mas sim que tal aconteça em relação a cada um 

dos seus elementos (Freitas, 2002). 
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Diário de aula 

 

As observações não estruturadas efectuam-se ouvindo 

inadvertidamente cada grupo. 
          Johnson & Johnson (1999 a). 

 

Segundo o mesmo autor, estas observações específicas consistem na recolha de notas 

breves que são registadas ao longo de todo o processo ensino /aprendizagem. Registam 

um aspecto importante da conduta de um aluno ou de um grupo, ou pode ainda ajudar a 

responder a perguntas acerca da eficácia da implementação da Aprendizagem 

Cooperativa.  

Estes registos são feitos no dossier da professora dando-os depois a conhecer aos alunos 

no final de cada actividade. Os alunos são assim, confrontados com as suas atitudes, 

permitindo-lhes tomar consciência das suas limitações, dificuldades e realizações ao 

longo do seu trabalho cooperativo. 

Ambos os tipos de observação utilizados neste estudo são complementares e 

imprescindíveis, pois permitem-nos inferir a Zona de Desenvolvimento Proximal de cada 

aluno, saber para onde se dirige o aluno e onde pode chegar com a ajuda do professor ou 

dos seus companheiros (Escamilha, 1995). 

Ao observar os grupos de Aprendizagem Cooperativa, a professora deve ter em conta, 

segundo Johnson & Johnson (1999 a) os seguintes aspectos: 

- observar os grupos enquanto trabalham, e sempre que possível utilizar a grelha de 

observação; 

- registar um número reduzido de comportamentos, entre dois e quatro; 

- observar os comportamentos positivos do aluno reforçando-os quando estes 

existem ou, no caso de não se verificarem, lembrar a importância da sua 

aplicação; 

- elogiar os comportamentos positivos dos alunos não só perante a turma mas 

também aos pais ou restantes professores da turma; 

- responsabilizar os alunos  pela observação feita por eles próprios, relativamente ao 

desempenho atitudinal e comportamental dentro do grupo de aprendizagem. 
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Durante a observação, seja ela sistemática ou não estruturada, a professora pode intervir 

para reformular procedimentos e estratégias adequadas à concretização da tarefa, chamar 

à atenção sobre determinados comportamentos e atitudes, bem como relembrar que todos 

os elementos são igualmente responsáveis pela aprendizagem, avaliação e desempenho 

do grupo. 

Dada especificidade dos instrumentos utilizados foi necessário proceder-se à validação 

dos mesmos, procurando avaliar a eficácia e a adequação das questões, bem como o 

tempo médio necessário para a sua aplicação, de modo a evitar o desgaste e o 

desinteresse que um extenso instrumento de avaliação pode causar. 

A validação dos instrumentos foi realizada na área disciplinar de Estudo Acompanhado e 

nas aulas de Ciências Naturais durante a abordagem do conteúdo Alimentação e Saúde e 

durante a pré-intervenção onde se pretendia que os alunos adquirissem rotinas necessárias 

à implementação desta estratégia. 

Torna-se importante salientar que após a primeira aplicação não foi necessário proceder-

se a alterações, uma vez que, na elaboração dos instrumentos, já tivemos como linha 

orientadora a investigação realizada por Freixo (2003) na mesma área de estudo. 

Os pré-testes não foram validados especificamente para este estudo, uma vez que já 

tinham sido anteriormente por nós validados e utilizados em anos lectivos anteriores. 

 

 

3.5 – Descrição do estudo 

 

 

Com base na bibliografia consultada e de acordo com a teoria sócio-construtivista de 

Vygotsky, os alunos aprendem mais e melhor quando trabalham em grupos cooperativos 

contudo, na generalidade, os alunos não estão habituados a trabalhar de acordo com esta 

estratégia, pelo que se tornou necessário neste estudo preparar os alunos para esta nova 

forma de aprender. 

Numa primeira fase – estudo de pré-intervenção – pretendia-se que os alunos adquirissem 

rotinas relacionadas com o trabalho de grupo heterogéneo e ainda que adquirissem 

hábitos de trabalho necessários à implementação desta estratégia. Nesta fase leccionou-se 

o sistema cárdio-respiratório e utilizou-se o material já testado numa investigação 

anterior (Freixo, 2003). Devido à reorganização curricular para o 3º ciclo houve 
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necessidade de se reformular a planificação utilizada no referido estudo, alterações que 

tiveram em conta a carga horária atribuída à disciplina. 

Terminada esta fase deu-se início ao estudo de intervenção pedagógica – estudo principal 

– leccionando-se os sistemas excretor e reprodutor (figura III.1.) 
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Figura III. 1- Apresentação das diversas fases da investigação 

3ª 
Fase 

Selecção das actividades 

Modelo teórico 

Selecção das competências 
a desenvolver 

Formação de grupos 
cooperativos 

Secções Extracurriculares 
 

Actividades de Aprendizagem Cooperativa 
desenvolvidas: 

- STAD 
- Controvérsia Académica 

 
Total – 7 blocos de 45 minutos

Secções Curriculares 
 

Actividades de Aprendizagem Cooperativa 
desenvolvidas: 

-STAD 
-Co-op- Co-op 

 
Total – 7 blocos de 90 minutos 

Estudo de intervenção na prática 
pedagógica 

Sistema Excretor 
 
Total – 3 aulas de 90 minutos 

Sistema Reprodutor 
 
Total - 8 aulas de 90 minutos 

Avaliação da Intervenção 

Construção e validação dos
instrumentos 

Estudo de Pré- intervenção 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 
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3.5.a- Formação dos grupos de Aprendizagem Cooperativa 

 

 

A formação dos grupos é um ponto fulcral para todos aqueles que querem implementar a 

Aprendizagem Cooperativa na sala de aula. 

Nas escolas a elaboração das turmas é, normalmente, feita com base em critérios 

administrativos, que não reflectem as necessidades reais dos alunos. Estes critérios têm 

em conta muitas vezes os resultados escolares dos alunos, a sua proveniência geográfica, 

ou mesmo o género. Deste modo, a escola contribui para a formação de grupos 

homogéneos.  

Como o nosso estudo tem por base a teoria sócio-construtivista de Vygotsky e este 

considerava que o desenvolvimento cognitivo depende muito das interacções com as 

pessoas do mundo do aluno e das ferramentas que a cultura proporciona para promover o 

pensamento (Woolfolk, 1998), pensámos que neste estudo, grupos heterogéneos serão 

aqueles que melhor se adequam à teoria de Vygotsky. 

Ainda, segundo Johnson & Johnson (1999 a) os grupos heterogéneos permitem que os 

alunos tenham acesso a diversas perspectivas, métodos e vivências diferentes produzindo 

assim um maior desequilíbrio cognitivo, necessário para estimular a aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

Freitas (2002), citando Johnson & Johnson (1999 a) refere que não há um grupo ideal. O 

desempenho do grupo não depende dos seus elementos mas sim da capacidade que eles 

têm de trabalhar juntos.  

Johnson & Johnson (1999 a) consideram que há várias possibilidades para formação dos 

grupos e que devem ser utilizadas de acordo com o momento e o objectivo da tarefa 

proposta. No nosso estudo optámos por ser a professora a formar os grupos de 

Aprendizagem Cooperativa, tendo em conta as referências bibliográficas, uma vez que já 

possuía um conjunto de elementos acerca dos seus alunos.  

A duração do grupo de acordo com Johnson & Johnson (1999 b) deve ter em conta o tipo 

de grupo cooperativo, deve permitir-se que os grupos trabalhem juntos durante o tempo 

necessário para que o grupo ganhe identidade e assim chegue a bons resultados. 

Neste estudo, como os alunos não tinham experiência nesta estratégia entendeu-se manter 

os grupos durante toda a intervenção pedagógica. O importante na vida de um grupo é 
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que este esteja de acordo com as principais finalidades do seu trabalho e, por isso, a sua 

duração no tempo variará consoante essas necessidades (Freitas, 2002). 

De acordo com o referido, procedeu-se à elaboração dos grupos de Aprendizagem 

Cooperativa tendo em conta as seguintes variáveis: idade, nível obtido no 8º ano de 

escolaridade na disciplina de Ciências Naturais, número de retenções ao longo do seu 

percurso escolar, nível sócio-cultural das suas famílias nucleares e disciplinas preferidas 

(tabela III.1). 

 
 

Nome 
 

Idade 
 
Nível no 8º 

ano 

 
Retenções 

 
Habilitações literárias 

   Pai             Mãe 

 
Disciplina 
preferida 

 Ana Cláudia  
15 

 
3 

 
1 

 
12º 

 
12º 

  
Por., Ed.Fis 

 Ana Maria 
 

 
13 

 
3 

 
- 

 
6º 

 
 

 
Mat. 

Ariana 
 

 
14 

 
5 

 
- 

 
4º 

4º  
História 

 Artur 
 

 
15 

 
3 

 
1 

 
4º 

 
9º 

 
História 

 Cláudia 
 

 
15 

 
3 

 
1 

 
4º 

 
4º 

 
Português 

 Daniela 
 

 
15 

 
3 

 
1 

 
4º 

 
6º 

 
Português 

Fábio 
 

 
14 

 
5 

 
- 

 
11º 

 
9º 

 
Matemética 

Filipe 
 

 
15 

 
3 

 
2 

 
9º 

 
9º 

 
História 

João 
 

 
14 

 
5 

 
- 

 
Lic. 

 
Lic 

 
Ciências 

 José 
 

15  
3 

 
2 

 
8º 

 
6º 

 
Português 

Linda 
 

 
14 

 
3 

 
- 

 
4º 

 
4º 

 
Português 

 Mónica  
 

 
14 

 
3 

 
- 

 
11º 

 
9º 

 
Ciências 

 Roberto 
 

 
17 

 
3 

 
2 

 
4º 

 
12º 

 
Ed. Visual 

 Rúben  
 

 
13 

 
5 

 
- 

 
9º 

 
Lic. 

 
Matemática 

 Sandra 
 

 
15 

 
2 

 
- 

 
4º 

 
9º 

 
Ed. Visual 

 Tãnia R. 
 

 
16 

 
3 

 
1 

 
- 

 
4º 

 
História 

 Tânia Oliveira  
16 

 
3 

 
1 

 
4º 

 
2º 

 
História 

 Tânia S. 
 

 
16 

 
3 

 
2 

 
4º 

 
2º 

 
Ed. Visual 

Vanessa 
 

 
14 

 
5 

 
- 

 
6º 

 
9º 

 
Todas 

Viviana 
 

 
16 

 
3 

 
3 

 
4º 

 
6º 

 
Ciências  

 

Tabela III. 1- Variáveis utilizadas na elaboração dos grupos de Aprendizagem Cooperativa 
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A partir dos dados expressos na tabela III.1 e tendo em conta as variáveis consideradas 

elaborámos os seguintes grupos de Aprendizagem Cooperativa: 

 
 

Alunos 
 

Nível sócio 
cultural da 

família 

 
Nota obtida no 

8º ano 

 
Idade 

 
Retenções 

 
Género 

Grupo I      
Roberto  C 3 17 2 M 

Ana Cláudia B 3 15 1 F 
Ariana D 5 14 0 F 

Ana Maria  D 3 13 0 F 
Grupo II      
Cláudia D 3 15 1 F 

Tânia Santos D 3 16 2 F 
Filipe D 3 15 2 M 
Fábio C 5 14 0 M 

Grupo III      
Ruben B 5 13 0 M 
Linda D 3 14 0 F 

Tânia Rocha D 3 16 1 F 
Artur D 3 15 1 M 

Grupo IV      
João A 5 14 0 M 

Viviana D 3 16 3 F 
Sandra D 2 15 0 F 
Daniela D 3 15 1 F 

Grupo V      
Vanessa  D 5 14 0 F 

José D 3 15 2 M 
Mónica C 3 14 0 F 

Tânia Oliveira D  3 16 1 F 
 

Tabela III. 2-Grupos de Aprendizagem Cooperativa 

 
 

3.5.b - Estudo de pré- intervenção pedagógica 
 

 

Aquisição de rotinas 
 

 

No projecto curricular de turma foram diagnosticadas, pelos professores, algumas 

dificuldades no 8º ano de escolaridade entre as quais ausências de metodologias de 

trabalho, problemas de selecção e organização da informação recolhida e dificuldades em 

cooperar com outros, em trabalho de grupo.  
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Para avaliar as dificuldades que os alunos pareciam revelar, foi-lhes pedido que fizessem 

um trabalho de grupo sobre a biografia de um cientista. Os alunos constituíram 

livremente os grupos, foi-lhes fornecida alguma bibliografia e dado um prazo para a 

entrega dos trabalhos. 

Sem surpresa, confirmaram-se as dificuldades diagnosticadas, bem como constatámos 

que os grupos formados revelaram que os alunos não estabeleciam relações sociais entre 

todos, havendo dentro da turma subgrupos que marginalizavam outros elementos.  

Desta forma, tornou-se necessário desenvolver, após a formação de grupos de trabalho 

cooperativo, um trabalho prévio e sistemático que lhes permitisse a aquisição de rotinas 

para a prática pedagógica que se queria implementar. Para trabalhar em grupos de 

Aprendizagem Cooperativa é necessário aprender-se. 

O ano de realização deste estudo coincidiu com a aplicação no 9º ano de escolaridade da 

revisão curricular do ensino básico, pelo que da carga horária atribuída, (uma aula 

semanal de 90 minutos), e a extensão do programa desde logo se tornaram condicionantes 

à aplicação desta estratégia. 

Cientes destas dificuldades, associadas à ausência de rotinas que os alunos manifestavam 

decidimos, com a concordância do concelho executivo da escola onde se realizou o 

estudo e a colaboração do professor de Estudo Acompanhado, desenvolver nesse espaço 

curricular um conjunto de actividades cooperativas. Estas sessões extra-curriculares 

iniciaram- se no mês de Novembro e decorreram durante 8 aulas de 45 minutos. 

 Paralelamente na disciplina de Ciências Naturais, o conteúdo Alimentação e Saúde foi 

leccionado utilizando esta nova forma de aprender, possibilitando ainda à professora 

melhorar o seu desempenho, já que aplicação desta nova metodologia requer a 

coordenação simultânea de uma série de actividades.  

Durante estas sessões pretendeu-se: 

- desenvolver atitudes sociais como responsabilidade e cooperação; 

- fomentar a autonomia dos alunos e do grupo; 

- promover a colaboração e confiança entre todos os elementos de modo a aumentar 

a solidariedade e empatia; 

- promover a partilha da informação recolhida com os demais elementos; 

- desenvolver o respeito pela individualidade e a diferença dos diferentes elementos 

do grupo; 

- motivar os alunos para a aprendizagem em grupos cooperativos; 

- proporcionar aos alunos oportunidades para desenvolveram atitudes cognitivas. 
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No início da aplicação deste estudo, foi fundamental sensibilizar os alunos para a 

importância desta nova forma de aprender ciências, e assim motivá-los para o bom 

desempenho que poderiam obter. 

Inicialmente foi-lhes distribuída uma ficha informativa cujo lema era: só alcançarás a tua 

meta se, e só se, os teus colegas a alcançarem contigo. Desta forma, os alunos foram 

sempre confrontados com a importância e as vantagens da Aprendizagem Cooperativa. 

(Anexo 5) 

Certos de que esta estratégia tem um potencial para aprendizagem e para o sucesso dos 

alunos, e que tal só é possível se no grupo houver uma distribuição e desempenho de 

papéis de modo a promover um clima favorável e, assim, verificar-se uma maior 

coordenação e desenvolvimentos das actividades, responsabilizando todos e cada um pelo 

sucesso do grupo, a professora discutiu com os alunos as vantagens da atribuição de 

papéis aos diferentes elementos do grupo. 

No início de cada actividade desenvolvida foi distribuída a cada aluno uma grelha, onde 

assinala o papel que vai desempenhar e pelo qual é responsável, bem como toma 

conhecimento dos papéis que cada um dos seus colegas desempenha, podendo assim 

questionar o desempenho de cada elemento do grupo (tabela III.3).  

 A cada um dos elementos foram distribuídos aleatoriamente dois papéis que pertenciam 

a categorias diferentes: papéis que favorecem a integração dos alunos no grupo criando 

assim um clima favorável à realização das tarefas, e papéis que favorecem o 

desenvolvimento das tarefas e projectos do grupo (Fraile, 1998).  

Como um dos objectivos é proporcionar aos alunos a aquisição de competências, bem 

como desenvolver capacidades ao longo da realização das diferentes tarefas, torna-se 

óbvio a importância da rotatividade dos papéis dentro do grupo de modo a permitir que 

todos os alunos adquiram práticas no desempenho da cada papel (Johnson & Johnson, 

1999 a). 
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      Grupo 1  
Papeis dentro do Grupo Roberto Ana 

Cláudia  
Ariana  Ana Maria 

Categoria 1     
Observador /Comentador 

- Regista e anota os factos desempenhados com o 
desempenho de cada um 
- Apresenta as suas observações e os progresso
realizados pelo grupo 

    

Facilitador de Comunicação 
- Lê e recorda as instruções fornecidas 
-Estimula a participação de todos os elementos do 
grupo 

    

Conciliador 
- Encoraja e felicita o trabalho de todos os elementos  
- Previne conflitos 

    

Verificador 
- Certifica-se que o trabalho está a ser elaborado 
- Regista as respostas e arquiva todo o material 

    

Categoria 2     

Controlador 
- Lembra os prazos 
-Controla o tempo para a realização das tarefas 
- Controla o ruído e o tom de voz 

    

Coordenador/Mediador 
- Coordena as diversas opiniões 
-Coordena as diferentes actividades  

    

Gestor de recursos/Avaliador 
- Recolhe material que possa servir de apoio à 
realização da tarefa 
- Pede esclarecimento sobre factos para a sua melhor 
compreensão 
- Avalia a prestação do grupo para a realização das 
tarefas 

    

Registador/ Estimulador 
- Anota as sugestões 
- Regista as discussões e decisões 
-Estimula a participação de todos os elementos 
- Encoraja a intervenção de todos  
- Promove a integração de todos os elementos 

    

 

Tabela III. 3- Papéis dentro do grupo de Aprendizagem Cooperativa. 

 
Uma vez sensibilizados os alunos para o funcionamento e vantagens desta nova 

estratégia, foi debatido na turma que temas gostariam de ver abordados na área de Estudo 

Acompanhado, uma vez que em Ciências Naturais, como já foi referido, iríamos trabalhar 

o conteúdo Alimentação e Saúde. Os temas que os alunos sugeriram foram diversos, mas 

optámos pela clonagem por ser um tema em que todos os alunos mostraram grande 

interesse, pois era um tema que os alunos nunca tinham abordado, bem como pela 
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pertinência que este tema tem na actualidade. O outro tema desenvolvido foi a Higiene e 

Actividade Física por fazer parte do projecto curricular de turma. 

 

 

3.5.c - Estudo realizado na área não disciplinar de Estudo Acompanhado 

 

 

O estudo iniciou-se com a distribuição, a cada grupo de trabalho, de uma ficha de leitura 

que serviu de motivação para a implementação desta nova estratégia. 

 Foram explicadas aos alunos as actividades que iam ser desenvolvidas durante este 

estudo de modo a que os alunos se familiarizassem com as mesmas. As actividades 

desenvolvidas nas sessões extracurriculares, STAD e Controvérsia Académica, foram 

aquelas que foram utilizadas durante a intervenção pedagógica pois, como já referimos, o 

objectivo é que os alunos adquirissem rotinas e treino de competências como 

responsabilidade, cooperação e autonomia. 

Foi ainda distribuído um dossier onde cada grupo iria arquivar todo o material produzido, 

informação recolhida e notas sobre o desempenho do grupo que eles achassem 

importantes de registar. Este dossier ficaria a cargo do elemento que naquela actividade 

desempenhasse o papel de verificador estando sujeito à rotatividade como já foi referido. 

O primeiro tema desenvolvido foi – Opções que interferem no equilíbrio do organismo - 

Higiene e Actividade Física.  

A actividade escolhida para o desenvolvimento deste tema foi a STAD (Grupos de 

trabalho para o sucesso) e decorreu durante 3 aulas de 45 minutos. Após a apresentação 

da actividade aos alunos onde lhes foi lembrada a importância de desempenharem 

correctamente o papel que lhes foi distribuído, bem como a importância do cumprimento 

do lema: se o barco se afundar afundas-te com ele, mas se o ajudares a salvar serás um 

herói, relembrando-lhes assim deste modo, que todos os colegas do grupo são igualmente 

responsáveis pela aprendizagem de cada um dos elementos. 

Para orientação dos alunos, foi-lhes distribuída uma ficha de tarefas na qual estavam 

formuladas algumas questões. Para responder a essas questões os alunos começaram pela 

pesquisa bibliográfica em fontes diversas, sendo a maioria fornecida pela professora. A 

professora teve o cuidado de seleccionar informação, de modo que a mesma fosse 

objectiva, interessante e apropriada ao nível dos alunos de forma a motivar e acentuar os 

conteúdos mais importantes. 
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Após a pesquisa bibliográfica, os alunos seleccionaram a informação e discutiram as 

questões propostas, apresentaram soluções, fazendo o registo das conclusões a que 

chegaram, no caderno diário. 

Após o tratamento do tema, o porta-voz de cada grupo procedeu à apresentação das 

conclusões à turma. Relativamente a esta situação a professora constatou que os alunos 

demonstraram grandes dificuldades na transmissão das conclusões a que cada grupo 

chegou, para além de se verificar que durante a apresentação se gerou alguma indisciplina 

por parte dos grupos que não estavam a apresentar os trabalhos. É de salientar que a 

professora aproveitou a situação criada para chamar a atenção a todos os elementos do 

grupo para a necessidade e pertinência de desempenharem correctamente o papel que lhes 

fora atribuído.  

O segundo tema abordado na área de Estudo Acompanhado foi a clonagem. A actividade 

de Aprendizagem Cooperativa escolhida foi a Controvérsia Académica e decorreu 

durante 4 aulas de 45 minutos. 

Face à controvérsia e à pertinência que este tema apresenta, apesar da sua complexidade, 

pensámos que a actividade referida seria aquela que melhor permitiria um confronto de 

ideias e opiniões criando assim condições para desenvolver nos alunos competências de 

nível superior. 

Johnson & Johnson (1999 a) consideram que deve existir controvérsia em turmas a 

trabalhar cooperativamente pois, caso contrário, pode haver apatia pelos outros e pelas 

tarefas. Ainda segundo os mesmos autores, quando se verifica um desacordo 

relativamente a determinado tema, numa situação de trabalho de grupo tradicional, os 

alunos têm tendência a fazer prevalecer a sua opinião, querem ter razão, sem serem 

capazes de discutir e apresentar argumentos contra e a favor da sua opinião.  

Com a implementação desta actividade pretendíamos que os alunos chegassem a uma 

concordância apesar de terem ideias, informações ou opiniões diferentes.  

Tal como já tínhamos feito para a actividade anterior, foi distribuído a cada elemento 

uma ficha de tarefas em que lhes é explicada a actividade desenvolvida. 

Para a realização desta actividade cada grupo foi subdividido em dois pares. Cada par 

assumiu um papel diferente relativamente aos aspectos morais, culturais económicos e 

sociais do tema (tabela III.4). 
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Grupo Par Papel assumido 

 
I 

 
Cláudia /Ariana 

 
Cientista que trabalha na clonagem 

  
Ana Maria/ Roberto  

 
Legislador 

 
II 

 
Cláudia /Tânia Santos 

 
Filho que vai ser clonado 

  
Fábio/ Filipe 

 
Mãe que tem um filho com doença terminal 

 
III 

 
Ruben/ Tânia Rocha  

 
Clérigo 

  
Linda/ Artur 

 
Médico defensor da clonagem terapêutica 

 
IV 

 
João/ Viviana 

 
Trabalhadores rurais 

  
Daniela /Sandra 

 
Empresa Farmacêutica  

 
V 

 
Vanessa/Tânia Oliveira 

 
Professores de Biologia 

  
Mónica /José 

 
Alunos 

 

Tabela III. 4- Papeis desempenhados pelos alunos durante a Controvérsia Académica sobre a Clonagem. 

 
Para a preparação do tema, os diferentes pares vão ter que se documentar de modo a 

preparar a argumentação a favor da opinião que vão defender, independentemente de 

concordarem ou não com essa posição. Alguma da informação que serviu de suporte a 

cada grupo foi fornecida pela professora, mas cada grupo recolheu também informação 

em diversas fontes: revistas, Internet, havendo mesmo um grupo que fez uma entrevista 

ao médico de família. 

Não se procura neste caso uma resposta ou solução, mas sim analisar os diferentes pontos 

de vista e chegar a uma síntese que seja melhor do que cada uma das ideias individuais, e 

que todos os elementos do grupo elaborem uma opinião de consenso em que todos se 

revejam nela.  

Após a apresentação dos argumentos por cada par, promoveu-se um espaço para 

esclarecimento de algumas dúvidas suscitadas por alguns pares e, posteriormente, a turma 

fez o registo das conclusões mais importantes sendo registadas no dossier do grupo. 

Como exemplo apresentam-se algumas dessas conclusões: 

- A clonagem não é mais do que o desenvolvimento de uma cópia geneticamente idêntica 

de um indivíduo. Podemos considerar clones naturais os gémeos univitelinos pois são 

gerados a partir da divisão de uma única célula. 
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- Testar conhecimentos com humanos é muito perigoso. Até hoje, 98% das tentativas em 

animais fracassaram, índice muito alto para arriscar vidas humanas. 

- Um indivíduo não é o resultado unicamente da herança hereditária já que 50% são o 

resultado dos genes e 50% depende do ambiente. 

- A clonagem pode acabar com a lista de espera para transplantes. O recurso à 

clonagem terapêutica pode ser a solução para muitas doenças que actualmente não tem 

cura.  

- Deve ser criada legislação que não seja ambígua, deve ser divulgada. 

- Deveria haver nos meios de comunicação social mais programas que informassem as 

pessoas sobre este assunto. 

- A religião, assim como a cultura das pessoas influencia o modo como encaram a 

problemática da clonagem. 

- Trata-se de um tema muito problemático, complexo e que do ponto de vista ético suscita 

muitas dúvidas. 

 

 

3.5.d -  Estudo realizado na disciplina de Ciências Naturais 

 

 

3.5.d.1 – O organismo humano em equilíbrio 

 

Como o tempo disponível na área de Estudo Acompanhado, não nos permitiu o treino de 

todas as actividades que iriam ser aplicadas na intervenção pedagógica, a professora 

leccionou uma rubrica do sub tema O organismo humano em equilíbrio utilizando esta 

estratégia.  

Assim, o estudo iniciou-se com um problema colocado à turma:  

 

De que modo as nossas opções alimentares promovem ou colocam em risco a 

Saúde Individual? 

 

Para responder a esta questão os alunos trabalharam em grupos de Aprendizagem 

Cooperativa. As actividades implementadas foram a STAD e a Co- op Co- op para 

permitir a aquisição de rotinas nestas actividades.  
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Apesar de a actividade STAD já ter sido aplicada, a professora considerou que era 

importante implementá-la mais uma vez por verificar que houve algumas dificuldades na 

sua execução. 

Para desenvolver a actividade STAD, que decorreu durante 3 aulas de 90 minutos, foi 

distribuída a cada grupo uma ficha de tarefas na qual constavam algumas questões que 

eles teriam que resolver. Salienta-se que, neste caso, cada grupo era responsável por 

trabalhar um grupo de nutrientes.  

Como esta actividade já tinha sido realizada na disciplina de Estudo Acompanhado, 

podemos constatar que os alunos se sentiam muito mais à vontade no desempenho das 

suas funções, de tal modo que toda a actividade decorreu de forma mais organizada, 

havendo uma maior interacção entre os diferentes elementos do grupo de trabalho 

cooperativo aumentando assim a confiança do grupo e o gosto pelo exercício desta 

actividade.  

Numa segunda fase optou-se por criar e desenvolver rotinas na aplicação da actividade de 

Aprendizagem Cooperativa Co-op Co-op por ser, tal como já referimos, uma actividade 

que iríamos utilizar durante a intervenção pedagógica. 

Igualmente, distribuiu-se a cada elemento do grupo de trabalho cooperativo uma ficha de 

tarefas na qual era explicada a actividade que iam realizar, bem como o problema 

formulado. Nesta actividade, atribuiu-se um tema a cada grupo. Dentro de cada grupo 

cada elemento iria investigar individualmente o tema que lhe foi atribuído apresentando, 

seguidamente ao grupo, aquilo que investigou. Posteriormente, o porta-voz de cada grupo 

fez à turma a apresentação global do tema que investigou. Esta actividade decorreu ao 

longo de 2 aulas de 90 minutos. 

Como um dos objectivos era a aquisição de rotinas e desenvolvimento de competências, a 

professora ao longo da implementação das diferentes actividades, alertava, sempre que 

necessário, para a importância do cumprimento dos papéis assumidos por cada elemento 

dentro do grupo, bem como lhes relembrava que num grupo de trabalho cooperativo não 

há lugar para quem trabalhe e para quem veja trabalhar, que todos os elementos do grupo 

são igualmente responsáveis pelo resultado desse grupo. 

Dado que este estudo foi realizado com alunos que nunca tinham realizado anteriormente 

actividades relacionadas com a aprendizagem cooperativa e, por isso, não estavam 

familiarizados com este modelo, entendemos que não deveria haver rotatividade de 

papéis nesta fase da investigação. 
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Ao longo destas sessões, a professora, por cada actividade realizada, preencheu as grelhas 

de observação, e fez os seus registos no diário de aula adquirindo assim rotinas no 

preenchimento dos mesmos. Também os alunos preencheram o registo diário com o 

mesmo objectivo procedendo-se deste modo à validação dos instrumentos. 

 

 

3.5.d.2 - Unidade piloto: sistema cárdio- respiratório 
 

 

O estudo do sistema cárdio-respiratório constituiu mais uma preparação para a 

intervenção pedagógica que se ia realizar. Nesta unidade utilizámos 7 aulas de 90 

minutos e iniciou-se no final do mês de Janeiro. 

Nesta fase inicial de adaptação à Aprendizagem Cooperativa, tendo em conta todos os 

fundamentos teóricos, mantivemos os grupos de trabalho cooperativo permitindo assim 

que o grupo chegue a um bom resultado, isto é, seja capaz de adquirir as competências 

sociais que estamos a desenvolver nesta investigação. 

Para leccionar esta unidade, tal como já foi referido, utilizámos como suporte, um estudo 

já realizado na mesma área (Freixo, 2003). Como a carga horária semanal era diferente e 

devido à Reorganização Curricular do 3º ciclo, houve a necessidade de fazer adaptações 

quer na gestão do tempo, quer a nível do desenvolvimento dos conteúdos. 

Antes de se iniciar a actividade a professora distribuía a ficha de tarefas a cada aluno, 

relembrando sempre os conceitos e estratégias necessários à realização dessa tarefa, bem 

como a importância do cumprimento dos princípios subjacentes à Aprendizagem 

Cooperativa. Este procedimento no início de cada actividade, é fundamental para quem 

quer implementar com sucesso esta nova estratégia, pois deve utilizar com os alunos o 

tempo necessário para que estes interiorizem os passos e os papéis específicos. Este deve 

ser também o momento em que o professor explica aos alunos a forma como eles podem 

ser responsáveis pela sua própria aprendizagem, sem se apoiarem exclusivamente no 

professor. 

Os alunos que inicialmente ficaram confusos com a implementação deste modelo 

mostravam-se agora mais motivados, mais seguros e confiantes no seu desempenho e no 

do grupo. Houve mesmo situações, registadas no diário de aula, em que alguns alunos já 

referiam vantagens em trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa.  
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Como um dos objectivos é a aquisição de competências sociais, cada membro do grupo 

deve assumir o desempenho de diferentes papéis daí que se tenha procedido à 

rotatividade dos mesmos nesta fase do estudo. Para tal foi-lhes distribuída a ficha onde 

cada elemento regista o papel que irá desempenhar, bem como o papel desempenhado 

pelos demais elementos.  

Como já referimos, o desenvolvimento deste estudo, não visa somente o desenvolvimento 

de competências atitudinais mas também o desenvolvimento de competências cognitivas 

dos alunos, de modo a alcançar bons resultados escolares. 

Assim, durante todo o estudo a professora teve sempre em consideração as competências 

cognitivas permitindo deste modo o cumprimento da planificação elaborada no início do 

ano lectivo. 

A abordagem desta unidade de ensino iniciou-se com a formulação de um conjunto de 

problemas aos quais os alunos iriam responder utilizando as actividades já referidas: 

 

Problema 1: Qual a constituição do meio interno? 

Problema 2: Como é assegurada a distribuição do sangue a todas as células do 

organismo? 

Problema 3: Que estruturas permitem as trocas gasosas entre o sangue e o meio 

interno? 

Problema 4: Como é que o homem mantém em equilíbrio o seu sistema e como o 

pode desequilibrar? 

 

A resposta ao primeiro problema- Qual a constituição do meio interno? decorreu numa 

aula de 90 minutos e actividade desenvolvida foi a STAD. 

Após a apresentação do tema à turma e a distribuição de material que poderia servir de 

suporte à aprendizagem, os grupos de trabalho cooperativo seleccionavam, discutiam, 

confrontavam ideias, elaboravam esquemas, resumos e ajudavam-se mutuamente de 

modo a que cada um fizesse o seu melhor, pois todos são responsáveis pela aprendizagem 

de cada um. Deste modo, assegura-se que cada aluno possa contribuir para o sucesso do 

seu grupo tendo em conta as suas possibilidades.  

No final da actividade todos os alunos preenchiam o registo diário, e eram discutidos 

alguns dos registos feitos pela professora relativamente a comportamentos e atitudes 

evidenciados pelos alunos. 
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Os alunos são avaliados pelo seu desempenho no grupo a nível dos comportamentos e 

atitudes que revelaram, bem como pelas aprendizagens cognitivas e também como são 

avaliados pelas aprendizagens que o grupo demonstrou, assim como pelos 

comportamentos e atitudes evidenciadas pelo grupo.  

Como resposta ao segundo problema -Como é assegurada a distribuição do sangue a 

todas as células do organismo? desenvolvemos as actividades de Aprendizagem 

Cooperativa STAD, já utilizada como resposta ao problema anterior, e Co-op Co-op 

sendo  utilizados 3 aulas de 90 minutos.  

A actividade Co-op-Co-op, relativamente a este problema, foi desenvolvida por dois 

grupos de trabalho cooperativo, sendo que os restantes grupos realizaram a mesma 

actividade como resposta aos restantes problemas.  

Para melhor desempenho da actividade Co-op- Co-op foi distribuída, previamente pela 

professora, a ficha de tarefas dando uma explicação sobre o que se pretendia com esta 

actividade. Para o desenvolvimento da mesma, a professora distribuiu a cada grupo de 

trabalho cooperativo material de apoio relembrando, no entanto, que cada grupo poderia 

procurar informação adicional em diferentes fontes.  

Dentro de cada grupo de trabalho cooperativo o tema foi dividido, isto é, cada elemento 

do grupo foi responsável por investigar individualmente o subtema que lhe foi atribuído 

(Tabela III.5). 

 
Grupos 

 

Temas a Investigar Data de apresentação 

Grupo 1   

Roberto De que modo é garantida a circulação sanguínea?  

Ana Cláudia Como funciona o coração? 24/01/2005 

Ariana Ciclo cardíaco?  

Ana Maria Tecnologia e saúde: Electrocardiograma, implantação de 

válvulas cardíacas e pace maker- transplante de coração?

 

Grupo 2   

Cláudia  Qual a estrutura dos vasos sanguíneos?  

Tânia Santos O que é a circulação pulmonar? 31/01/2005 

Fábio O que é a circulação sistémica?  

Filipe  Como varia a pressão do sangue e a velocidade ao longo 

da circulação? 

 

Tabela III. 5- Ficha de tarefas atribuídas a cada elemento do grupo cooperativo na resolução do problema 

2. 
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Cada elemento do grupo responsabilizou-se por preparar o subtema que lhe foi atribuído 

recolhendo e organizando a informação. 

Na aula seguinte, cada elemento apresentou ao grupo o resultado das suas investigações. 

Assim, todo o grupo partilhou novos conhecimentos, relacionou-os e preparou em 

conjunto a apresentação à turma. No final, foi feita uma síntese dos conteúdos abordados.  

O problema 3-  Que estruturas permitem as trocas gasosas entre o sangue e o meio 

interno? foi  trabalhado durante duas aulas de 90 minutos e foram desenvolvidas as 

mesmas actividades de Aprendizagem Cooperativa utilizadas na resolução dos problemas 

anteriores. A actividade STAD decorreu numa aula de 90 minutos e pretendeu-se com 

esta actividade que os alunos estudassem a morfologia do sistema respiratório.  

Na actividade Co-op Co-op foram igualmente distribuídos os subtemas de acordo com a 

tabela III.6, sendo sempre prestados os devidos esclarecimentos necessários à realização 

desta actividade, bem como, foi sempre relembrado pela professora a necessidade do 

cumprimentos dos papéis atribuídos a cada elemento do grupo.  

 
Grupos Temas a investigar Data de apresentação 
Grupo 3   

 
Ruben 

 
Ventilação pulmonar 

 

 
Linda 

 
Trocas respiratórias a nível pulmonar 

 
21/02/2005 

 
Tânia Rocha 

 
Trocas respiratórias a nível tecidular 

 

 
Artur 

 
Adaptação do organismo ao exercício físico 

 

 

Tabela III. 6- Ficha de tarefas atribuídas a cada elemento do grupo na resolução do problema 3. 

 
A actividade Co-op -Co-op foi ainda desenvolvida na resolução do problema 4- Como é 

que o homem mantém em equilíbrio o seu sistema e como o pode desequilibrar? de 

acordo com a distribuição das tarefas representadas na tabela III.7.  Durante a realização 

desta actividade, adoptaram-se todos os procedimentos já descritos de modo a assegurar 

que todos os alunos sejam responsáveis pela aprendizagem do grupo pois, mais 

importante do que o desempenho individual, é o desempenho do grupo. 
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Grupo 4 Temas a Investigar Data da apresentação 

João Hipertensão  

Viviana Arteriosclerose 28/02/2005 

Sandra Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC)  

Daniela Enfarte  

Grupo 5 Temas a Investigar Data de apresentação 

Vanessa As doenças cardiovasculares no Mundo  

José As doenças cardiovasculares em Portugal 28/2/2005 

Mónica As doenças cardiovasculares no concelho  

Tânia Oliveira Prevenção das doenças cardiovasculares  

 

Tabela III. 7- Ficha de tarefas atribuída a cada elemento do grupo cooperativo na resolução do problema 

4. 

 
Ao longo da implementação desta estratégia a professora foi sempre relembrando que 

todos os elementos são igualmente responsáveis pela aprendizagem de cada um e de 

todos. Que todos deveriam ajudar-se mutuamente de modo a que cada um desse o seu 

melhor, permitindo assim que todos os elementos do grupo aprendam alguma coisa no 

grupo.  

Todas as aulas se iniciaram com a síntese dos conteúdos trabalhados na aula anterior feita 

pelo porta-voz de um grupo. Esta apresentação era rotativa entre os grupos.  

O desenvolvimento das tarefas decorria de acordo com a planificação elaborada pela 

professora e terminava com o preenchimento pelos alunos do registo diário (Anexo 2). 

Nas aulas em que era implementada actividade Co- op- Co-op apenas os grupos que 

faziam a apresentação do seu trabalho preenchiam a grelha de avaliação do grupo.  

Durante toda a intervenção a professora também desenvolveu rotinas relativamente aos 

papéis que deveria desempenhar na implementação desta estratégia, garantindo por um 

lado a efectivação da planificação bem como, fornecer o feedback permanente e, em 

tempo útil, dar indicações do que cada aluno pode fazer para melhorar, ajudá-lo a 

reconhecer os seus aspectos positivos e dificuldades, sem deixar escapar as oportunidades 

de realçar o empenho e os pequenos sucessos.  
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3.5.e – Estudo de intervenção na prática pedagógica 

 

 

O sucesso da implementação desta estratégia na sala de aula será tanto maior, quanto 

mais treinados estiverem os alunos e, por isso, a aquisição de rotinas feita na pré-

intervenção permitiu-nos desenvolver competências para a cooperação, já que a 

implementação desta estratégia não é um processo fácil que se aprende e se usa de um dia 

para o outro. Implica experimentar, ultrapassar barreiras, enfrentar críticas várias e 

incompreensão. Implica persistência para ultrapassar a resistência à mudança e à 

introdução de estratégias novas mais activas e responsabilizadoras, resistência muitas 

vezes protagonizada pelos alunos para quem o refúgio na previsibilidade da sala de aula 

oferece uma falsa segurança.  

Deste modo, pensámos que os alunos neste momento já adquiriram as competências 

básicas necessárias para a implementação desta estratégia, procedendo-se assim à 

intervenção pedagógica.  

Este estudo iniciou-se no final do 2º período do ano lectivo de 2004/2005 e teve como 

suporte de estudo os conteúdos: Sistema Excretor e Sistema Reprodutor. 

O estudo de cada unidade iniciou-se, tal como nas unidades anteriores, com a aplicação 

de um pré-teste que teve como principal objectivo diagnosticar alguns pré-conceitos que 

os alunos possuíam relativamente aos conteúdos a desenvolver nas aulas seguintes.  

A planificação desenvolveu-se tendo como finalidades desenvolver atitudes, já 

anteriormente referenciadas, e no domínio cognitivo a procura de respostas pelos alunos, 

a um conjunto de problemas que lhes foram colocados relativamente aos conteúdos em 

estudo. 

De acordo com a planificação o sistema excretor desenvolveu-se durante 3 aulas de 90 

minutos e foram colocados os seguintes problemas:  

 

Problema 1 – De que forma o sistema excretor mantém as características do meio 

interno? 

Problema 2 – Quais as atitudes promotoras de saúde do sistema excretor e quais as suas 

disfunções? 
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Para resolver o problema 1: De que forma o sistema excretor mantém as características 

do meio interno? desenvolveu-se a actividade STAD que decorreu durante 2 aulas. Para 

resolução do problema 2: Quais as atitudes promotoras de saúde do sistema excretor e 

quais as suas disfunções? desenvolveu-se a actividade Co-op-Co-op e foi trabalhado 

durante 1 aula.  

Os grupos de Aprendizagem Cooperativa mantiveram sempre a mesma constituição 

desde o início deste estudo pois, de acordo com a bibliografia consultada, era assim 

possível permitir aos alunos aperfeiçoar o seu desempenho no grupo e adquirir cada vez 

mais competências.  

Para resolver os problemas propostos e para um melhor desempenho foram realizadas 

para cada actividade fichas de tarefas (Anexo 6) nas quais se fazia uma pequena 

introdução teórica sobre cada actividade e, só depois, se passava à apresentação e 

descrição da tarefa, que era sempre feita, tendo em conta os princípios subjacentes à 

Aprendizagem Cooperativa. Durante este estudo a professora relembrava sempre que 

necessário o trabalho que havia já sido realizado, pelos alunos, durante os estudos de pré- 

intervenção pedagógica.  

No bloco em que foi implementada actividade Co-op-Co-op e, devido à escassez de 

tempo e à realização da Prova Global ocorrer muito cedo, todos os grupos trabalharam o 

mesmo tema. Dentro de cada grupo de trabalho o tema foi dividido, isto é, cada elemento 

foi responsável individualmente por cada subtema que lhe foi atribuído.  

Na aula seguinte, cada elemento apresenta no grupo o resultado das suas investigações, 

trabalham o tema, relacionam conceitos, preparam a apresentação do tema à turma e 

elaboram uma síntese no caderno diário do conteúdo que investigaram, procurando assim 

responder ao problema inicial.  

No entanto, os grupos cooperativos não tinham conhecimento prévio de quem iria fazer a 

apresentação, pelo que todos os grupos tinham de estar igualmente preparados.  

Tal como já ocorria nas unidades anteriores, as aulas tinham início com a síntese feita dos 

conteúdos trabalhados na aula anterior pelo porta-voz de um grupo. Esta apresentação era 

rotativa, entre os grupos. 

De acordo com a planificação o sistema reprodutor desenvolveu-se durante 8 aulas de 90 

minutos e foram colocados os seguintes problemas: 

Problema 3 – Como se caracteriza a adolescência? 

Problema 4 – Como se organiza e funciona o sistema reprodutor? 
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Problema 5 – Qual a importância do planeamento familiar? 

Problema 6 – O que significa sexo com segurança?  

 

Para resolução do problema 3: Como se caracteriza a adolescência? foi utilizada uma 

aula e desenvolveu-se a actividade STAD. O problema 4: Como se organiza e funciona o 

sistema reprodutor? foram utilizadas 2 aulas e desenvolveu-se a actividade STAD, de 

acordo com os princípios já referidos, e a actividade Co-op-Co-op. Para desenvolvimento 

desta actividade foi distribuído pela professora material de apoio bibliográfico, sendo 

também uma tarefa dos grupos de trabalho a recolha de informação adicional noutras 

fontes nomeadamente centros de saúde, centros de atendimento a jovens, revistas, jornais, 

Internet, etc. 

O problema 5: Qual a importância do planeamento familiar? foi trabalhado durante 2 

aulas utilizando-se a actividade Co-op-Co-op e tendo como suporte  as fichas de tarefas. 

O problema 6: O que significa sexo em segurança? foi trabalhado durante 3 aulas e para 

além da actividade de Aprendizagem Cooperativa  Co-op-Co-op introduziu-se a 

Controvérsia Académica por entendermos que pode contribuir para a educação sexual 

dos nossos jovens, ajudando-os a consciencializar que a liberdade sexual tem fronteiras 

que é preciso interiorizar e ultrapassar subtilmente de forma positiva. 

Nesta actividade, foi igualmente distribuída a ficha de tarefas (Anexo 6) de suporte à 

resolução do problema. Cada grupo de trabalho cooperativo foi dividido em dois sub-

grupos (dois pares) em que cada par assumiu uma posição relativamente aos aspectos 

sociais, económicos culturais e religiosos do tema (tabela III.8).  
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Grupo Par Papel assumido 

 
I 

 
Roberto /Ariana 

 
Médicos de Saúde pública 

  
Ana Maria/ Ana Cláudia 

 
Alunos com Hepatite B 

 
II 

 
Fábio/ Tânia Santos 

 
Professor de Ciências 

  
Filipe/Cláudia 

 
Representantes do clero 

 
III 

 
Ruben/ Artur 

Jovens que têm relações sem 
preservativo 

  
Tânia Rocha/ Linda 

 
Alunos com SIDA 

 
IV 

 
João/ Daniela 

 
Pais de jovens adolescentes 

  
Viviana/Sandra 

 
Alunas grávidas 

 
V 

 
Vanessa/Tânia Oliveira 

 
Mães adolescentes 

  
Mónica /José 

 
Namorados que utilizam a pílula
como contraceptivo 

 

Tabela III. 8- Ficha de tarefas atribuídas a cada elemento do grupo cooperativo na resolução do problema 

6 

 
Tal como nas actividades anteriores a professora distribuiu informação para que os pares 

se documentassem, podendo, igualmente, procurar informação adicional. Os pares 

preparam a argumentação a favor da opinião que vão defender, assim como a 

apresentação do tema. É importante realçar que nesta actividade os pares devem dominar 

bem a posição que vão defender e tomar notas sobre a opinião do outro par para, dessa 

forma, pedir esclarecimentos sobre os aspectos que considerem pertinentes.  

No final, o grupo deixou de estar dividido em pares e os seus membros trabalharam em 

conjunto para elaborarem uma síntese onde constem as posições defendidas e o consenso 

que o grupo conseguiu. As conclusões foram posteriormente transmitidas à turma. 

Durante todo o estudo os alunos arquivaram num dossier de grupo, recolhido pela 

professora no final de cada aula e entregue ao grupo na aula seguinte, todo o material 

produzido ao longo do desenvolvimento das aulas bem como as grelhas de rotatividade 

dos papéis desempenhados por cada elemento dos grupos cooperativos. Este material foi 

objecto de avaliação do grupo no final das unidades de ensino, uma vez que traduzia o 

desempenho do grupo nas tarefas propostas. O dossier foi avaliado tendo em conta a 

quantidade e a qualidade de material de pesquisado, a qualidade científica do material e a 

sua apresentação.  
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No final de cada actividade procedia-se ao preenchimento, pelos elementos dos grupos de 

trabalho cooperativo, do registo diário dos alunos (Anexo 2). 

Também a professora ao longo de todas as aulas ia fazendo os seus registos quer nas 

grelhas de observação (Anexo 1), quer no seu diário de aula . 

É também importante realçar que estes registos feitos pela professora foram sempre 

partilhados com os alunos, a fim de clarificar junto deles a evolução do seu desempenho 

bem como permitir, tal como já referimos, um feedback em tempo útil.  

Deste modo, e no que respeita à avaliação, a Aprendizagem Cooperativa privilegia assim, 

claramente uma actividade descritiva e assente na crítica positiva e construtiva, em 

detrimento de classificações únicas e redutoras, traduzidas num juízo único, seja ele 

qualitativo ou quantitativo.  

No estudo que desenvolvemos procurámos ter sempre presentes os conceitos teóricos já 

abordados no capítulo II que vão desde o reconhecimento das vantagens da 

heterogeneidade e diversidade culturais, à familiarização de aprendizagens activas, de 

pesquisa e discussão, promovendo sempre que possível a interdependência positiva entre 

todos os elementos do grupo, a integração social, a responsabilidade individual e a 

avaliação do grupo, componentes essenciais da Aprendizagem Cooperativa. 

 

 

3.6. – Recolha de dados 

 

 

A recolha de dados processou-se com a aplicação e preenchimento dos instrumentos 

referidos no ponto 3.4. 

Para quem quer implementar esta actividade na sala de aula tem que dar prevalência a 

uma análise qualitativa em detrimento da quantitativa, pois a ênfase da Aprendizagem 

Cooperativa está na aprendizagem, pelo que inclui necessariamente processos contínuos 

de avaliação e auto-avaliação. A ênfase não está certamente na classificação obtida, uma 

vez que o sucesso escolar não se situa apenas a nível do resultado de testes e exames, mas 

sim no aumento de conhecimento e no desenvolvimento de competências – a ponte entre 

o conhecimento e a acção.  

Assim, a análise qualitativa baseou-se nos registos feitos pelos alunos que constituíam a 

amostra e nos registos feitos pela professora nas grelhas de análise e no diário de aula.  
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A análise quantitativa baseou-se nas respostas dadas na ficha de controlo de 

conhecimentos realizada no final da intervenção pedagógica e nos resultados obtidos na 

prova global relativos às questões sobre conteúdos leccionados durante a intervenção.  

 

 

3.7 – Dados do estudo da pré- intervenção 

 

 

Durante o estudo de pré- intervenção como já referimos, o objectivo era permitir que os 

alunos adquirissem rotinas relativamente às actividades de Aprendizagem Cooperativa, 

bem como a validação dos instrumentos utilizados. Deste modo, nesta fase do estudo não 

foram recolhidos dados relativo às aprendizagens verificadas. No entanto, os alunos 

preenchiam o registo diário em cada aula bem como a professora procedia à observação 

dos grupos utilizando a respectiva grelha e tirando as notas que julgasse convenientes 

 

 

3.8. – Dados do estudo de intervenção na prática pedagógica 

 

 

Os dados do estudo de intervenção pedagógica foram recolhidos em dois tipos de 

instrumentos: 

a) Instrumentos para a recolha de dados relativos à avaliação de atitudes: 

- Registo diário do aluno (Anexo 2)  

- Questionário final (Anexo 3)  

- Grelha de observação da professora para o registo dos comportamentos e atitudes dos 

alunos (Anexo 1)  

- Diário de aula da professora 

b) Instrumentos para recolha de dados relativos à avaliação de conhecimentos: 

- Fichas de controlo de aprendizagem 

- Prova Global 
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3.9. – Tratamento dos dados 

 

 

Os dados recolhidos no diário dos alunos e no questionário final que lhes foi aplicado no 

final da intervenção pedagógica foram submetidos a análise de conteúdo, já que esta 

oferece a possibilidade de tratar de forma metódica as informações recolhidas, 

transcrevendo-se os dados que nos pareceram evidenciar maior significado para a 

interpretação das percepções dos alunos. 

Os dados recolhidos pela professora através das grelhas de observação foram 

apresentadas em tabelas de frequência e os registos do diário de aula foram transcritos 

sempre que se mostrassem significativos para a análise.  

Os dados quantitativos relativos à ficha de controlo de conhecimentos e da prova global 

foram apresentados em tabelas de frequência. 
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4.1 – Introdução 
 

 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os dados recolhidos na investigação 

realizada. Assim, far-se-á o tratamento dos dados junto dos alunos durante e após a 

intervenção pedagógica e também os dados por nós recolhidos no mesmo período de 

tempo. 

A intervenção pedagógica como já referimos anteriormente, iniciou-se no final do 2º 

período do ano lectivo de 2004/2005, com o estudo do sistema excretor e, posteriormente, 

com o estudo do sistema reprodutor. Este estudo decorreu durante 11 aulas de 90 

minutos. Para além das aulas referidas foram utilizadas 6 aulas de 45 minutos para a 

realização, entrega e correcção das fichas de controlo de aprendizagem. A utilização 

destas aulas foi do conhecimento do conselho executivo e acordado em departamento 

com a professora que leccionava Física e Química a quem foi atribuída 1 aula de 45 

minutos, pela escola, de acordo com o plano curricular de 3º ciclo do ensino básico. 

As actividades de Aprendizagem Cooperativa que seleccionámos foram a STAD (que 

decorreu durante 4 aulas), a actividade Co-op-Co-op (que decorreu durante 4 aulas) e a 

actividade Controvérsia Académica (que decorreu durante 2 aulas). 

Tendo em consideração que para Vygostsky a interacção social desempenha um papel 

fundamental na cognição - todas as funções cognitivas superiores resultam da relação 

entre indivíduos e são social e culturalmente mediadas - e ainda que, existirá um período 

de tempo em que o potencial de desenvolvimento cognitivo só será plenamente realizado 

se ocorrer a interacção social adequada, isto é, será atingido um maior desenvolvimento 

se houver lugar à cooperação entre pares ou o apoio de um adulto, desenvolvemos a 

nossa planificação formulando um conjunto de problemas, que ao serem trabalhados 

pelos alunos, criavam condições de cooperação permitindo, deste modo, a aquisição não 

só dos conteúdos científicos, como desenvolveria neles um conjunto de atitudes 

democráticas e participativas. 

Assim, as actividades por nós seleccionadas, realizadas em grupos de Aprendizagem 

Cooperativa, pretendiam contribuir para o desenvolvimento da zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP) dos alunos. 
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Os problemas formulados para cada conteúdo e que nos permitiram desenvolver as 

actividades propostas foram: 

 
Problema 1 – De que forma o sistema excretor mantém as características do meio 

interno? 

Problema 2 – Quais as atitudes promotoras de saúde do sistema excretor e quais as suas 

disfunções? 

Problema 3 – Como se caracteriza a adolescência? 

Problema 4 – Como se organiza e funciona o sistema reprodutor? 

Problema 5 – Qual a importância do planeamento familiar? 

Problema 6 – O que significa sexo em segurança?  

 

A resolução do problema 1 decorreu durante 2 aulas utilizando-se para tal a actividade de 

Aprendizagem Cooperativa STAD.  

O problema 2 decorreu numa aula e utilizou-se a actividade Co-op-Co-op. 

O problema 3 ocupou 1 aula e utilizámos para a sua resolução a actividade de 

Aprendizagem Cooperativa STAD. 

O problema 4 desenvolveu-se ao longo de 2 aulas, utilizando-se as duas actividades de 

Aprendizagem Cooperativa já referidas anteriormente. 

O problema 5 ocupou 2 aulas e utilizámos para a sua resolução a actividade Co-op Co-op. 

Na resolução do problema 6 para além da actividade Co-op-Co-op que ocupou 1 aula 

introduziu-se uma outra actividade denominada Controvérsia Académica que ocupou 2 

aulas. 

Todas as aulas se iniciavam com a síntese dos conteúdos abordados na aula anterior, 

síntese que era sempre feita pelos alunos e rotativa entre os grupos. Deste modo, permitia 

não só a verificação e consolidação dos conhecimentos, bem como aumentava o grau de 

confiança dos alunos relativamente às aprendizagens efectuadas. O grupo responsável 

pela síntese elaborava uma folha de parede onde todos os alunos podiam relembrar, 

sempre que necessário, os conteúdos abordados.  

Após esta síntese, a aula decorria de acordo com a planificação resolvendo as tarefas 

propostas, na procura da resolução dos problemas. No final de cada aula ou actividade 

STAD, todos os elementos dos grupos de trabalho cooperativo preenchiam 

individualmente o registo diário do aluno.  
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Nas aulas em que era implementada a actividade Co-op Co-op apenas o grupo que fazia a 

apresentação do seu trabalho preenchia o registo diário. 

Nas aulas em que foi implementada a Controvérsia Académica, no final da actividade, 

todos os alunos preenchiam individualmente o registo diário. 

Tal como já referimos, ao longo de todas as aulas íamos registando nas grelhas de 

observação as atitudes evidenciadas pelos alunos, bem como, as observações que fazia 

aos grupos de trabalho cooperativo. Sempre que necessário fazíamos também os registos 

no diário de aula para assim poder recolher mais informação, sobre o desenrolar de cada 

actividade e o desempenho dos alunos.  

No final da intervenção pedagógica foi aplicado um questionário aberto, sem qualquer 

explicação prévia, onde os alunos exprimiram a sua opinião sobre esta nova estratégia 

aplicada na sala de aula, interpretado através da análise conteúdo das respostas dadas.  

Foi também nosso objectivo encontrar alguns indicadores sobre o desempenho dos alunos 

ao nível dos conhecimentos adquiridos ao longo dos dois sistemas trabalhados. Por este 

motivo realizámos no final da intervenção pedagógica uma recolha de dados, através dos 

resultados obtidos pelos alunos nas fichas de controlo de aprendizagem e na prova global. 

 

 

4.2 – Análise dos dados recolhidos durante a intervenção pedagógica (atitudes) 

 

 

4.2.a – Dados relacionados com o sistema excretor 

 

1ª aula 7.3.05 – morfologia do sistema excretor - STAD 

 

Diário dos alunos 

 

A resposta à questão problemática 1 – De que forma o sistema excretor mantém as 

características do meio interno? decorreu durante duas aulas e foi, na primeira aula, 

obtida através da utilização da actividade de Aprendizagem Cooperativa STAD que 

visava aprendizagens relacionadas com a morfologia do sistema excretor. Todos os 

alunos de todos os grupos se manifestaram, preenchendo individualmente o diário de 

aula, cujos dados estão expressos na tabela IV.1. 
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Considerou-se, para o efeito, uma escala de ocorrência de três pontos: 1 – nunca; 2 – 

algumas vezes; 3 – muitas vezes. Através desta escala os alunos exprimiram a sua 

percepção relativamente às suas atitudes, nas aulas. 

O conjunto de dados recolhidos, ao longo das aulas, permite-nos verificar se houve, ou 

não, progressos nos alunos a nível atitudinal. As atitudes que foram avaliadas foram 

atitudes por nós estabelecidas no início da investigação e que são responsabilidade, 

cooperação e autonomia. 

Verificou-se que, de um modo geral, os alunos pesquisaram informação e realizaram as 

tarefas propostas o que revela alguma autonomia e responsabilidade. Destacam-se, pela 

positiva, os alunos Ariana, Fábio, Ruben e a Vanessa; o Filipe destaca-se pela negativa. 

Recorda-se aqui que os alunos já tinham alguma rotina de preenchimento destes diários, 

uma vez que já o tinham feito em todas as aulas do estudo piloto. No entanto, estes 

primeiros resultados têm de ser interpretados com algumas reservas, pela subjectividade 

que lhes está inerente.  

Os dados mostram também que, de um modo geral, os alunos não se consideram 

indisciplinados, o que é verdade, mas mostram-se ainda pouco capazes de tomar 

iniciativas, o que pode ser um indicador de pouca autonomia. 

Só dados posteriores nos ajudarão a interpretar a educação de atitudes que este estudo 

permitiu. 
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Grupo Nome  Pesquiso 

Informação 

Comunico 

informação 

Realizo  

tarefas 

Respeito 

 opinião 

Partilho 

material 

Sou 

indisciplinado 

Tomo 

iniciativa 

 Roberto 3 3 3 2 2 2 2 
Grupo I Ana Cláudia 3 3 2 3 1 2 2 

 Ariana 3 3 3 3 3 1 3 
 Ana Maria 2 3 3 3 3 1 2 
 Cláudia 3 2 3 2 3 1 3 

Grupo II Tânia S. - - - - - - - 
 Filipe  2 2 2 2 2 2 2 
 Fábio 3 3 3 3 3 1 3 
 Ruben 3 3 3 3 3 1 3 

Grupo III  Linda 3 2 3 3 2 2 3 
 Tânia R. 3 2 3 2 3 1 2 
 Artur 2 3 2 3 2 2 2 
 João 3 3 3 2 2 2 2 

Grupo IV Viviana 2 2 3 2 3 1 2 
 Sandra - - - - - - - 
 Daniela 2 2 2 3 3 1 2 
 Vanessa 3 3 3 3 3 1 3 

Grupo V José 2 2 2 3 3 1 2 
 Mónica 2 2 3 2 3 1 2 
 Tânia O. 2 2 3 3 3 1 2 

 

Tabela IV. 1- Percepção dos alunos sobre as suas atitudes (STAD) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. 

 

Registo da professora/investigadora 

 

No nosso diário desta aula registámos que em todos os grupos houve a distribuição de 

tarefas pelos alunos para o desenvolvimento desta actividade.  
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Grupo Nome  Pesquisa 

Informação 

 

(R.  A) 

Comunica 

informação 

 

(R.A.C) 

Realiza 

tarefas 

por iniciativa 

(R.A) 

Responsabi-

liza-se 

 

(R.A) 

Participa 

em actividades 

 

(R. C.) 

Comunica  

ideias próprias 

 

(C.) 

 Roberto 2 2 3 2 3 3 
Grupo I Ana Cláudia 3 2 2 2 3 2 

 Ariana 3 3 3 3 3 3 
 Ana Maria 3 3 3 3 3 2 
 Cláudia 3 3 3 3 2 3 

Grupo II Tânia S. - - - - - - 
 Filipe  2 2 3 2 2 1 
 Fábio 3 3 3 3 3 3 
 Ruben 2 2 3 3 2 2 

Grupo III  Linda 2 3 3 3 2 2 
 Tânia R. 2 2 3 2 3 2 
 Artur 2 3 3 3 2 3 
 João 3 3 3 3 3 3 

Grupo IV Viviana 2 2 2 2 1 1 
 Sandra - - - - - - 
 Daniela 2 2 2 2 1 1 
 Vanessa 3 3 3 3 3 3 

Grupo V José 2 2 2 3 3 3 
 Mónica 2 3 3 3 3 2 
 Tânia O. 2 3 3 3 3 2 

 

Tabela IV. 2- Percepção da professora sobre as atitudes dos alunos (STAD) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. A – autonomia; R – responsabilidade; C - 

cooperação 

 

Os grupos I e III, ao contrário de actividades anteriores trabalharam melhor em equipa, 

verificando-se a estimulação de todos os elementos do grupo para o desempenho da 

actividade proposta. 
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No grupo IV verificámos o domínio do João que, no entanto, se esforçou para que todos 

trabalhassem; a Daniela mostrou-se bastante passiva; a Viviana é pouco trabalhadora e 

diz sistematicamente que prefere as aulas expositivas. 

Os dados expressos na tabela IV.2 mostram que se destacaram os alunos Ariana, Ana 

Maria, Cláudia, Fábio, Tânia R., João e Vanessa, que integram diferentes grupos de 

trabalho cooperativo. 

 

2ª aula – 4.4.05 – fisiologia do sistema excretor - STAD 

 

Diário dos alunos 

 

Esta aula relacionava-se com o estudo da fisiologia do sistema excretor, tendo-se 

utilizado também a actividade STAD, que nos pareceu a mais adequada para o efeito. Os 

alunos continuaram a trabalhar em grupos de trabalho heterogéneo e, no final da aula, 

auto-avaliaram as suas atitudes que estão expressas na tabela IV.3. 

De acordo com a sua auto-avaliação destacam-se os alunos Ruben, Vanessa e Mónica, 

tendo tido os outros alunos um desempenho inferior ao da actividade anterior. 

Interpretamos estes resultados como sendo devidos ao facto de este conteúdo oferecer 

mais dificuldades, o que pode ter condicionado o seu desempenho cognitivo que também 

se traduziu a nível atitudinal. 
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Grupo Nome  Pesquiso 

Informação 

Comunico 

informação 

Realizo  

tarefas 

Respeito 

 opinião 

Partilho 

material 

Sou 

indisciplinado 

Tomo 

iniciativa 

 Roberto 3 2 3 2 2 2 3 
Grupo I Ana Cláudia 2 3 2 3 3 1 2 

 Ariana 2 2 2 3 2 1 2 
 Ana Maria 2 3 3 3 3 1 2 

 Cláudia 3 2 2 2 3 1 2 
Grupo II Tânia S. - - - - - - - 

 Filipe  2 2 2 2 2 2 2 

 Fábio 3 2 3 3 3 1 3 

 Ruben 3 3 3 3 3 1 3 
Grupo III  Linda 3 2 2 2 3 1 3 

 Tânia R. 2 2 3 3 3 1 2 

 Artur 2 3 2 2 2 2 1 

 João 3 3 3 2 2 2 3 
Grupo IV Viviana 2 3 2 2 3 1 2 

 Sandra - - - - - - - 
 Daniela 2 2 2 3 3 1 2 
 Vanessa 3 3 3 3 3 1 3 

Grupo V José 2 2 2 3 3 2 3 

 Mónica 3 3 3 3 3 1 2 

 Tânia O. 2 2 2 2 2 1 2 

 

Tabela IV. 3- Percepção dos alunos sobre as suas atitudes (STAD) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. 

 

Registo da professora/investigadora 

 

Também nesta aula registámos o desempenho de todos os alunos enquanto desenvolviam 

a actividade STAD que lhes foi proposta. Quase todos os alunos recolheram informação, 

comunicaram-na entre si e realizaram tarefas. Na tabela IV.4 estão registados os dados 

que recolhemos relativos às atitudes evidenciadas. 
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Distinguiram-se os alunos Ana Cláudia, Ruben, João e Vanessa ao mostrarem um 

desempenho muito positivo; pelo contrário o Filipe e a Viviana tiveram um desempenho 

negativo para quase todas as atitudes trabalhadas. 

 
Grupo Nome  Pesquisa 

Informação 

(R.  A) 

Comunica 

informação 

(R.A.C) 

Realiza tarefas

por iniciativa 

(R.A) 

Responsabili- 

za-se 

(R.A) 

Participa 

em actividades 

(R. C.) 

Comunica  

ideias próprias 

 (C.) 

 Roberto 2 2 3 3 2 2 
Grupo I Ana Cláudia 3 3 3 3 3 3 

 Ariana 2 3 3 2 2 3 
 Ana Maria 2 2 2 2 2 2 
 Cláudia 3 3 3 3 2 2 

Grupo II Tânia S. - - - - - - 
 Filipe  2 1 2 2 1 1 
 Fábio 3 2 3 3 3 3 
 Ruben 3 3 3 3 3 3 

Grupo III  Linda 3 3 3 3 3 2 
 Tânia R. 2 2 3 3 2 2 
 Artur 2 3 3 3 2 3 
 João 3 3 3 3 3 3 

Grupo IV Viviana 1 1 1 1 1 1 
 Sandra - - - - - - 
 Daniela 2 2 3 3 2 1 
 Vanessa 3 3 3 3 3 3 

Grupo V José 2 3 3 2 2 3 
 Mónica 3 2 2 3 2 2 
 Tânia O. 3 2 2 3 2 2 

 

Tabela IV. 4- Percepção da professora sobre as atitudes dos alunos (STAD) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. A – autonomia; R – responsabilidade; C - 

cooperação 
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3ª aula – 21.4.05 – atitudes promotoras de saúde do sistema excretor e suas 

disfunções– Co-op Co-op 

 

Diário dos alunos 

 

Para encontrarmos resposta ao problema apresentado – Quais as actividades promotoras 

de saúde do sistema excretor e quais as suas disfunções? desenvolveu-se a actividade 

Co-op Co-op, atribuindo-se a cada elemento do grupo de trabalho heterogéneo (grupo I) 

uma parte da sub-unidade de ensino; cada elemento do grupo investigou individualmente 

o que lhe fora pedido e depois, na aula, comunicou-o aos restantes elementos do grupo, 

para posteriormente o comunicar à turma. Após a apresentação, os alunos auto-

avaliaram-se (tabela IV.5) e nós próprias também preenchemos o diário de aula (tabela 

IV.6). 

 
Grupo Nome  Pesquiso 

Informação 

Comunico 

informação 

Realizo  

tarefas 

Respeito 

 opinião 

Partilho 

material 

Sou 

indisciplinado 

Tomo 

iniciativa 

 Roberto 3 3 3 2 3 1 2 
Grupo I Ana Cláudia 3 2 3 3 3 1 2 

 Ariana 3 3 3 3 3 1 3 
 Ana Maria 2 3 3 3 3 1 2 

 

Tabela IV. 5- Percepção dos alunos sobre as suas atitudes (Co-op-Co-op) 
1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. 

 

Da análise da tabela IV.5 verificámos que os alunos do grupo I se auto-avaliaram com um 

desempenho atitudinal bastante positivo, sentindo que nunca foram indisciplinados, 

atitude que, na verdade, também nós registámos (tabela IV.6) 

 

Registo da professora/investigadora 

 

As atitudes que identificámos nos alunos do grupo I estão registados na tabela IV.6. 

Verifica-se que os alunos tiveram um desempenho positivo que permitiu inferir atitudes 
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como a responsabilidade, autonomia e cooperação, que já vínhamos a trabalhar desde o 

estudo piloto. 

Grupo Nome  Pesquisa 

Informação 

(R.  A) 

Comunica 

informação 

(R.A.C) 

Realiza tarefas 

por iniciativa 

(R.A) 

Responsabili- 

za-se 

(R.A) 

Participa 

em actividades 

(R. C.) 

Comunica  

ideias próprias 

(C.) 

 Roberto 3 2 3 3 2 3 
Grupo I Ana Cláudia 2 2 3 3 2 3 

 Ariana 3 2 3 3 3 3 
 Ana Maria 3 2 3 3 2 2 

 

Tabela IV. 6- Percepção da professora sobre as atitudes dos alunos (Co-op Co-op) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 23 – muitas vezes. A – autonomia; R – responsabilidade; C – 

cooperação 

 

 

4.2.b – Dados relacionados com o sistema reprodutor 

 

 

1ª aula – 11.4.05 – Adolescência – STAD 

 

Diário dos alunos 

 

O estudo do sistema reprodutor foi desenvolvido através das actividades STAD, Co-op 

Co-op e Controvérsia Académica, ao longo de oito aulas. Para dar resposta ao problema  

– Como se caracteriza a adolescência? desenvolveu-se a actividade STAD que decorreu 

satisfatoriamente, uma vez que muitos dos alunos já desempenhavam razoavelmente as 

tarefas que lhes eram atribuídas. Os dados expressos na tabela IV.7 mostram, por 

exemplo, que o Filipe mantém as mesmas atitudes (algumas vezes) que já havia 

evidenciado anteriormente. 
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Grupo Nome  Pesquiso 

Informação 

Comunico 

informação 

Realizo  

tarefas 

Respeito 

 opinião 

Partilho 

material 

Sou 

indisciplinado 

Tomo 

iniciativa 

 Roberto - - - - - - - 
Grupo I Ana Cláudia 2 3 3 2 2 1 2 

 Ariana 3 3 3 3 3 1 3 
 Ana Maria 2 3 3 3 3 1 2 

 Cláudia 3 3 3 3 3 1 2 
Grupo II Tânia S. - - - - - - - 

 Filipe  2 2 2 2 2 2 2 

 Fábio 3 3 3 2 3 1 3 

 Ruben 3 3 3 3 3 1 2 
Grupo III  Linda 3 3 3 2 3 1 2 

 Tânia R. 3 2 3 2 3 1 2 

 Artur 3 3 3 2 2 2 3 

 João 3 3 3 3 3 2 3 
Grupo IV Viviana 2 3 2 3 3 1 2 

 Sandra - - - - - - - 
 Daniela 2 3 3 3 3 1 2 
 Vanessa 3 3 3 3 3 1 3 

Grupo V José - - - - - - - 

 Mónica 3 3 3 3 3 1 2 

 Tânia O. 2 3 3 3 3 1 2 
 

Tabela IV. 7- Percepção dos alunos sobre as suas atitudes (STAD) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. 

 

Outros alunos, como por exemplo a Ariana, o Fábio e o Ruben, distinguem-se pela 

percepção que têm sobre as atitudes de responsabilidade e cooperação. 

 

Registo da professora/investigadora 

 

Os dados que recolhemos junto dos alunos mostram-nos alguma coerência com os dados 

imediatamente anteriores: alunos como a Ariana, o Ruben, a Vanessa e a Tânia R., entre 
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outros, mostram responsabilidade, cooperação e autonomia, enquanto que por exemplo a 

Viviana e o Filipe não revelam essas atitudes, como nós desejaríamos (tabela IV.8) 

 
Grupo Nome  Pesquisa 

Informação 

 

(R.  A) 

Comunica 

informação 

 

(R.A.C) 

Realiza 

Tarefas 

por iniciativa 

(R.A) 

Responsabili- 

za-se 

 

(R.A) 

Participa 

em actividades 

 

(R. C.) 

Comunica  

ideias próprias 

 

(C.) 

 Roberto 2 2 3 3 2 2 
Grupo I Ana Cláudia 3 3 3 3 3 3 

 Ariana 2 3 3 2 2 3 
 Ana Maria 2 2 2 2 2 2 
 Cláudia 3 3 3 3 2 2 

Grupo II Tânia S. - - - - - - 
 Filipe  2 1 2 2 1 1 
 Fábio 3 2 3 3 3 3 
 Ruben 3 3 3 3 3 3 

Grupo III  Linda 3 3 3 3 3 2 
 Tânia R. 2 2 3 3 2 2 
 Artur 2 3 3 3 2 3 
 João 3 3 3 3 3 3 

Grupo IV Viviana 1 1 1 1 1 1 
 Sandra - - - - - - 
 Daniela 2 2 3 3 2 1 
 Vanessa 3 3 3 3 3 3 

Grupo V José 2 3 3 2 2 3 
 Mónica 3 2 2 3 2 2 
 Tânia O. 3 2 2 3 2 2 

Tabela IV. 8- Percepção da professora sobre as atitudes dos alunos (STAD) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. A – autonomia; R – responsabilidade; C - 

cooperação 
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2ª aula – 18.4.05 – morfologia do sistema reprodutor - STAD 

 

Diário dos alunos 

 

A resposta ao problema – Como se organiza e funciona o sistema reprodutor? foi 

trabalhada ao longo de duas aulas, tendo-se utilizado a actividade STAD e Co-op Co-op. 

Os dados recolhidos durante a actividade STAD (tabela IV.9) mostram, por exemplo, que 

todos os alunos acreditam que realizaram sempre as tarefas propostas e quase todos 

acreditam que pesquisaram a informação e a comunicaram ao grupo; também a grande 

maioria pensa que nunca foram indisciplinados. Alunos como a Ariana, o João, o Ruben 

continuam a destacar-se pela positiva. Temos vindo a verificar que ao longo do estudo a 

atitude que os alunos pensam ser menos visível é tomo iniciativas; no entanto quando eles 

pesquisam a informação e realizam tarefas já estão a tomar uma iniciativa. Esta aparente 

contradição deveria ser estudada através de entrevistas, mas o tempo disponível para este 

estudo não o permitiu. 

 

Registo da professora/investigadora 

 

Os dados por nós recolhidos nos registos diários que fazíamos são, de certo modo, 

coerentes com os registos feitos pelos alunos: a Ariana, a Tânia R. e o Ruben continuam a 

destacar-se, enquanto que o Filipe continua a apresentar pouca ou nenhuma evolução no 

desenvolvimento das atitudes seleccionadas para este estudo (tabela IV.10) 
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Grupo Nome  Pesquiso 

Informação 

Comunico 

informação 

Realizo  

tarefas 

Respeito 

 opinião 

Partilho 

material 

Sou 

indisciplinado 

Tomo 

iniciativa 

 Roberto - - - - - - - 
Grupo I Ana Cláudia 3 2 3 3 3 1 2 

 Ariana 3 3 3 3 3 1 3 
 Ana Maria 2 3 3 3 3 1 2 

 Cláudia 3 3 2 2 3 1 2 
Grupo II Tânia S. - - - - - - - 

 Filipe  - - - - - - - 

 Fábio 3 3 3 3 3 1 3 

 Ruben 3 3 3 3 3 1 3 
Grupo III  Linda 3 3 2 3 3 1 3 

 Tânia R. 3 3 3 3 3 1 2 

 Artur 2 2 3 2 2 2 3 

 João 3 3 3 3 3 2 3 
Grupo IV Viviana 2 2 3 2 2 1 2 

 Sandra - - - - - - - 
 Daniela 2 2 3 3 3 1 2 
 Vanessa 3 3 3 3 3 1 2 

Grupo V José 3 3 3 3 3 2 2 

 Mónica 3 3 3 3 3 1 2 

 Tânia O. 3 3 3 3 3 1 2 
 

Tabela IV. 9- Percepção dos alunos sobre as suas atitudes (STAD) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. 
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Grupo Nome  Pesquisa 

Informação 

 

(R.  A) 

Comunica 

informação 

 

(R.A.C) 

Realiza 

tarefas 

por iniciativa 

(R.A) 

Responsabili- 

za-se 

 

(R.A) 

Participa 

em actividades 

 

(R. C.) 

Comunica  

ideias próprias 

 

(C.) 

 Roberto 2 3 2 2 2 3 
Grupo I Ana Cláudia 3 3 3 3 2 3 

 Ariana 3 3 3 3 2 3 
 Ana Maria 3 3 3 3 2 2 
 Cláudia 3 3 3 3 3 3 

Grupo II Tânia S. - - - - - - 
 Filipe  1 1 1 2 1 1 
 Fábio 2 2 2 3 2 2 
 Ruben 3 3 3 3 3 2 

Grupo III  Linda 3 3 3 3 2 2 
 Tânia R. 3 3 3 3 3 3 
 Artur 2 2 2 2 2 3 
 João 2 3 2 2 2 2 

Grupo IV Viviana 3 2 2 2 2 2 
 Sandra - - - - - - 
 Daniela 2 2 2 3 1 1 
 Vanessa 3 3 3 3 3 3 

Grupo V José 2 3 2 2 1 3 
 Mónica 3 2 3 3 2 3 
 Tânia O. 3 2 2 3 1 2 

 

Tabela IV. 10 - Percepção da professora sobre as atitudes dos alunos (STAD) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. A – autonomia; R – responsabilidade; C - 

cooperação 
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3º aula – 2.5.05 – como se organiza e funciona o sistema reprodutor – Co-op Co-op 

 

Diário dos alunos 

 

Para se concluir a resposta ao problema colocado propusemos aos alunos a actividade 

Co-op Co-op que foi desenvolvida por dois grupos de trabalho cooperativo (tabela 

IV.11). Os alunos auto-avaliaram-se bastante bem, com excepção do Roberto que não 

esteve presente nessa aula, avaliação que vem sendo confirmada pelos nossos registos. 

 
Grupo Nome  Pesquiso 

Informação 

Comunico 

informação 

Realizo  

tarefas 

Respeito 

 opinião 

Partilho 

material 

Sou 

indisciplinado 

Tomo 

iniciativa 

 Roberto - - - - - - - 
Grupo I Ana Cláudia 3 2 3 3 3 1 2 

 Ariana 3 3 3 3 3 1 3 
 Ana Maria 2 3 3 3 3 1 2 
 Cláudia 3 2 3 2 3 1 3 

Grupo II Tânia S. - - - - - - - 
 Filipe  2 2 2 2 2 2 1 
 Fábio 3 3 3 3 3 1 3 
 Ruben 3 2 3 3 3 1 2 

 

Tabela IV. 11- Percepção dos alunos sobre as suas atitudes (Co-op-Co-op) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. 

 

Registo da professora/investigadora 

 

Os dados por nós recolhidos (tabela IV.12) mostram que não existem grandes diferenças 

relativamente aos dados registados pelos alunos, no seu registo diário. O grupo I 

trabalhou muito bem e com grande empenho na realização do trabalho proposto. 

Verificou-se grande inter-ajuda entre todos os elementos do grupo, com o objectivo de 

fazerem uma boa apresentação. Verificámos ainda que a Ana Cláudia tem vindo a 

aumentar o seu desempenho no grupo. A Ariana destaca-se desempenhando, no grupo, o 

papel de elemento mais capaz, contribuindo assim para o desenvolvimento da Zona de 
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Desenvolvimento Proximal dos restantes colegas de grupo. Ela revela autonomia, é 

responsável e coopera nas tarefas. 

No grupo II, o Fábio e o Ruben, entre outros, continuam a pensar que têm um bom 

desempenho, o que se vem a confirmar nos dados por nós recolhidos (tabela IV.12). 

Verificámos também que o Filipe mantém uma atitude de pouco interesse relativamente 

às actividades propostas. 

Tal como no grupo anterior, também neste grupo podemos considerar que o Fábio 

desempenha no grupo o papel do elemento mais capaz. 

 
Grupo Nome  Pesquisa 

Informação 

 

(R.  A) 

Comunica 

informação 

 

(R.A.C) 

Realiza 

tarefas 

por iniciativa 

(R.A) 

Responsabi-

liza-se 

 

(R.A) 

Participa em  

actividades 

 

(R. C.) 

Comunica  

ideias próprias 

 

(C.) 

 Roberto 3 3 2 3 2 2 
Grupo I Ana Cláudia 3 3 3 3 2 3 

 Ariana 3 3 3 3 3 3 
 Ana Maria 2 2 2 3 2 1 
 Cláudia 3 3 3 3 3 3 

Grupo II Tânia S. - - - - - - 
 Filipe  2 1 1 2 1 1 
 Fábio 3 3 3 3 3 3 
 Ruben 3 2 3 3 2 1 

 

Tabela IV. 12 - Percepção da professora sobre as atitudes dos alunos (Co-op-Co-op) 
1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. A – autonomia; R – responsabilidade; C - 

cooperação 
 

4ª e 5ª aulas – 9.5.05 e 16.5.05 – importância do planeamento familiar – Co-op Co-op 

 

Diário dos alunos 

 

A resposta ao problema proposto foi encontrada através do desenvolvimento da 

actividade Co-op Co-op que os alunos realizaram durante duas aulas. Uma vez que se 

trata da mesma actividade desenvolvida em duas aulas diferentes, entendemos colocar os 

dados numa só tabela (tabela IV.13). 
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De modo a que todos os grupos pudessem participar nesta actividade propusemos aos 

alunos que, na segunda aula, fossem dois grupos a apresentar o trabalho que 

desenvolveram, cujos registos estão expressos na tabela IV.13. 

Verificámos que a Daniela vem melhorando o seu desempenho atitudinal fazendo uma 

avaliação mais positiva, o que vai de encontro à nossa percepção. 

Há a salientar pela positiva a Tânia Rocha que também vem melhorando o seu 

desempenho. 

 
Grupo Nome  Pesquiso 

Informação 

Comunico 

informação 

Realizo  

tarefas 

Respeito 

 opinião 

Partilho 

material 

Sou 

indisciplinado 

Tomo 

iniciativa 

Grupo III  Linda 3 3 3 3 3 1 2 

 Tânia R. 3 3 3 2 3 1 2 

 Artur 2 2 3 3 3 2 2 

 João 3 2 3 2 2 2 2 

Grupo IV Viviana 2 3 2 1 3 1 2 

 Sandra - - - - - - - 

 Daniela 3 2 3 3 3 1 2 

 

Tabela IV. 13- Percepção dos alunos sobre as suas atitudes (Co-op-Co-op) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. 

 

Registo da professora/investigadora 

 

Verificámos um grande empenho por parte da maioria dos alunos, no desempenho das 

tarefas propostas, com excepção para a Viviana, que se mantém numa atitude de pouco 

interesse. 

Verificámos que existe concordância entre a avaliação feita pela Daniela relativamente ao 

seu desempenho e a avaliação feita por nós.  

Pelo contrário, a nossa percepção relativamente ao desempenho do Artur durante esta 

actividade, foi mais favorável do que a auto-avaliação que ele fez (tabela IV.14). 
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Grupo Nome  Pesquisa 

Informação 

 

(R.  A) 

Comunica 

informação 

 

(R.A.C) 

Realiza 

tarefas 

por iniciativa 

(R.A) 

Responsabili- 

za-se 

 

(R.A) 

Participa 

em actividades 

 

(R. C.) 

Comunica  

ideias próprias 

 

(C.) 

Grupo III  Linda 3 3 3 3 3 2 

 Tânia R. 3 3 3 3 3 3 

 Artur 3 3 3 3 2 3 

 João 3 3 3 3 3 3 

Grupo IV Viviana 2 1 2 2 1 1 

 Sandra - - - - - - 

 Daniela 3 2 3 3 1 2 

 

Tabela IV. 14- Percepção da Professora sobre as atitudes dos alunos (Co-op-Co-op) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. A – autonomia; R – responsabilidade; C - 

cooperação 
 

6ª aula – 16.5-05 – sexo em segurança – Co-op Co-op 

 

Diário dos alunos 

 

Também nesta aula recorremos à actividade Co-op Co-op. Como habitualmente os alunos 

desempenharam as tarefas atribuídas e fizeram, no final da aula, os registos que lhes eram 

pedidos (tabela IV.15). Os alunos auto-avaliaram-se de acordo com as suas percepções 

que mantêm alguma coerência com os nossos próprios registos (tabela IV.16). 

Continua-se a verificar uma avaliação menos boa para a atitude tomo iniciativa. 

 
Grupo Nome  Pesquiso 

Informação 

Comunico 

informação 

Realizo  

tarefas 

Respeito 

 opinião 

Partilho 

material 

Sou 

indisciplinado 

Tomo 

iniciativa 

 Vanessa 3 3 3 3 3 1 3 
Grupo V José. 3 2 3 3 2 2 2 

 Mónica 3 3 3 3 3 1 3 
 Tânia O. 3 3 3 3 3 1 2 

 

Tabela IV. 15- Percepção dos alunos sobre as suas atitudes (Co-op-Co-op) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. 
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Registo da professora/investigadora 

 

Os registos que fizemos nesta aula encontram-se expressos na tabela IV.16 e mostram, na 

generalidade, um bom desempenho dos alunos. Na verdade, os alunos mantiveram-se 

interessados na realização das tarefas propostas, com destaque para a Vanessa e Mónica. 

 
Grupo Nome  Pesquisa 

Informação 

 

(R.  A) 

Comunica 

informação 

 

(R.A.C) 

Realiza 

tarefas 

por iniciativa 

(R.A) 

Responsabi- 

liza-se 

 

(R.A) 

Participa 

em actividades 

 

(R. C.) 

Comunica  

ideias próprias 

 

(C.) 

 Vanessa 3 3 3 3 3 3 

Grupo V José 3 3 3 3 2 2 

 Mónica 3 3 3 3 3 3 

 Tânia O 3 2 3 3 2 2 

 

Tabela IV. 16- Percepção da professora sobre as atitudes dos alunos (Co-op-Co-op) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. A – autonomia; R – responsabilidade; C - 

cooperação 
 

7ª e 8ª aula – 23.5 06 e 30.5.06 – sexo em segurança – Controvérsia académica 

 

Tal como referimos no capítulo III, para encontrarmos resposta ao problema – O que 

significa sexo em segurança? utilizou-se, numa aula, a actividade Co-op Co-op já atrás 

analisada, e em duas aulas a actividade Controvérsia Académica que aqui apresentamos 

num só registo, uma vez que os alunos, e nós próprias, só registámos os dados no final 

das duas aulas. Distribuídos os diferentes temas pelos grupos de trabalho, cada grupo foi 

dividido em dois subgrupos assumindo cada subgrupo uma determinada posição 

relativamente ao problema proposto. Os alunos recolheram quase toda a informação 

com que trabalharam, embora nós também tenhamos fornecido alguma. Durante a 

preparação do tema procuraram argumentos convincentes, claros e precisos de modo a 

convencer o outro par que defenderam o ponto de vista oposto. Cada par conversou 

entre si para arranjar novos argumentos que justificassem as opiniões que defenderam. 

É de salientar que a posição assumida por cada um dos pares, nem sempre esteve de 

acordo com os princípios e ideais dos alunos. 
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No final da actividade o grupo deixou de estar dividido em pares e os seus membros 

trabalharam em conjunto para elaborarem uma síntese onde constassem as posições 

defendidas e o consenso conseguido pelo grupo. Posteriormente, apresentaram-se as 

conclusões à turma elaborando uma síntese final. 

A tabela IV.17 traduz as posições defendidas pelos grupos no final da actividade. 

 
Grupo Par Papel 

assumido 

Argumentos 

 

 

I 

 

 

Roberto/Ariana 

 

Médicos 

de Saúde 

Pública 

A adolescência é uma faixa etária importante na cadeia das DTS. 

A prevenção deve assentar na informação dos nossos jovens. 

O atraso do crescimento intra-uterino é comum e a principal 

causa é nutricional. 

  

Ana Maria/ Ana 

Cláudia 

 

Alunas com 

hepatite B 

Não se pode considerar esta doença como exclusiva dos grupos 

de risco mas atingem qualquer pessoa em função dos seus 

comportamentos e situações sociais de risco. 

Actualmente existe uma vacina preventiva que está incluída no 

calendário nacional de vacinas.  

 

 

 

II 

 

Fábio 

 

Professor de 

Ciências 

A educação sexual nas escolas é fundamental.  

Devemos informar, sensibilizar sem estigmatizar mantendo um 

clima de tolerância e confiança. 

Não basta transmitir os conteúdos científicos relacionados com o 

tema, é preciso mudar atitudes. 

  

 

Filipe /Cláudia 

 

 

Representantes 

do clero 

A SIDA surge como um castigo de Deus. A promiscuidade dos 

jovens, o início da vida sexual cada vez mais cedo tem que ser 

combatida. O uso do preservativo aumenta a promiscuidade e 

diminui o respeito pelo Homem. A procriação é um dom divino e 

não deve ser evitado: crescei e multiplicai-vos. 

 

 

 

 

III 

 

 

Ruben/ Artur 

 

Jovens que têm 

relações com 

preservativo 

É um mito dizer que o preservativo altera o prazer sexual. Ele é 

feito de material impermeável como por exemplo o látex, que 

não causa qualquer dificuldade no acto sexual. Para além de 

evitar uma gravidez evita o aparecimento de doenças 

sexualmente transmissíveis. Só desta forma se pode dizer que 

tem uma vida sexual activa, segura que não põe em causa o seu 

bem-estar e o da comunidade. 

  

 

Tânia 

Rocha/Linda 

 

 

Alunas com 

Sida 

A nossa irresponsabilidade, o acreditar que o mal só acontece aos 

outros fez-nos vítimas cativas da nossa sexualidade.  

 Não chega saber os conteúdos, nós tínhamos a informação. É 

preciso, sensibilizar os jovens, trabalhar os valores como 

responsabilidade, respeito pelo outro, para que possamos 

interiorizar de forma positiva uma sexualidade não protegida. 

Trata-se de uma infecção viral grave para a qual não existe 

tratamento curativo nem vacina preventiva. 
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IV 

 

 

 

 

 

João /Daniela 

 

 

 

 

 

Pais de jovens 

adolescentes 

 

É muito importante falarmos com os nossos filhos. Não podemos 

alhear-nos da sua educação e dos perigos que caminham ao seu 

lado. Devemos mostrar-lhes todas as alternativas, não só o lado 

negativo mas também o lado positivo. 

Não devem existir tabus sobre os assuntos que os preocupam 

pois eles vão procurar a informação, muitas vezes distorcida, 

junto dos seus pares. 

A repressão é muitas vezes um estímulo para os nossos filhos. 

  

 

Viviana/ Sandra 

 

 

 

 

 

Alunas grávidas 

 

 

É uma mistura de sentimentos, medo, angústia, ansiedade e 

frustração. 

O sentir-se só num momento tão importante, o querer partilhar 

com alguém e não poder. 

Pensamos primeiro nos pais, depois na criança, no parceiro e 

finalmente nós. 

Pensava que conhecia bem o meu corpo e que a possibilidade de 

engravidar era mínima. 

 

 

 

 

V 

 

 

 

Vanessa /Tânia 

Oliveira 

 

 

 

 

Mães 

adolescentes 

Ao contrário do que pensava veio alterar os projectos da minha 

vida. Aumenta a minha dependência em relação aos pais. O 

início tardio dos cuidados pré-natais torna difícil o rastreio de 

factores desfavoráveis à boa evolução da gravidez. 

Uma gravidez não desejada leva a casamentos precipitados, 

abandono dos estudos e muitas das vezes à desresponsabilização 

do pai e da própria família fruto de valores tradicionais. 

  

 

 

 

Mónica /José 

 

 

Namorados que 

utilizam a pílula 

como 

contraceptivo 

A pílula actua impedindo a ovulação e permite regularizar o ciclo 

menstrual. 

O uso correcto deste contraceptivo permite-nos ter uma vida 

sexual activa mas não é segura no que diz respeito às DTS. 

Nunca se deve começar a tomar a pílula sem primeiro consultar 

um médico pois existem diferentes tipos de acordo com a idade e 

com a história clínica da mulher. 

Exige o compromisso diário da rapariga e pode ter alguns efeitos 

colaterais como vómitos, náuseas e alterações de peso. 

 

Tabela IV. 17- Argumentos apresentados pelos alunos durante a Controvérsia Académica 
 

Diário dos alunos 

 

Os dados recolhidos pelos alunos relativamente ao seu desempenho durante a 

Controvérsia Académica apresentam-se na tabela IV. 18. 

Verifica-se que os alunos, de um modo geral, percepcionaram um melhor desempenho 

nesta actividade que nas anteriores. A hipótese explicativa que encontramos para estes 
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resultados parece relacionar-se com o grande interesse que os alunos manifestaram no 

decorrer desta actividade. Os dados expressos na tabelaIV.18 continuam, todavia, a 

mostrar constância das atitudes do Filipe, que praticamente não se alteraram desde o 

início, e que revelam ser um aluno pouco empenhado que não aderiu ao trabalho de grupo 

heterogéneo, preferindo aulas expositivas. 

 
Grupo Nome  Pesquiso 

Informação 

Comunico 

informação 

Realizo  

tarefas 

Respeito 

 opinião 

Partilho 

material 

Sou 

indisciplinado 

Tomo 

iniciativa 

 Roberto 3 3 3 2 2 2 2 
Grupo I Ana Cláudia 3 3 3 2 3 1 2 

 Ariana 3 3 3 3 3 1 3 
 Ana Maria 2 3 3 3 3 1 2 

 Cláudia 3 3 3 2 3 1 2 
Grupo II Tânia S. - - - - - - - 

 Filipe  2 2 2 2 2 2 2 

 Fábio 3 3 3 2 3 1 3 

 Ruben 3 3 3 3 3 1 3 
Grupo III  Linda 3 2 2 3 3 1 2 

 Tânia R. 3 2 3 2 3 1 2 

 Artur 2 2 3 3 2 2 2 

 João 3 3 3 3 2 2 3 
Grupo IV Viviana 3 3 3 3 3 1 2 

 Sandra - - - - - - - 
 Daniela 3 2 3 3 3 1 2 
 Vanessa 3 3 3 3 3 1 3 

Grupo V José 3 3 3 3 3 1 3 

 Mónica 3 3 3 3 3 1 3 

 Tânia O. 3 3 3 3 3 1 2 

 

Tabela IV. 18- Percepção dos alunos sobre as suas atitudes durante a Controvérsia Académica 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. 
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Registo da professora/investigadora 

 

Os dados por nós recolhidos ao longo das duas aulas em que decorreu a Controvérsia 

Académica (tabela IV.19) mostram alguma semelhança com os dados recolhidos pelos 

alunos, com excepção para a Viviana que se avaliou de um modo mais positivo do que 

aquele que observámos, o que de um modo geral não aconteceu em aulas anteriores. 

Continuamos a verificar um bom desempenho em alunos como a Vanessa, Ariana, Fábio, 

Tânia R. e Mónica. Salvaguardando a subjectividade implícita nos nossos registos e nos 

dos alunos, a constância que se verifica nos dados destes alunos pode levar-nos a pensar 

que são alunos que, ao nível das atitudes estudadas, revelam um bom desempenho. Será 

interessante ver, mais à frente, o seu desempenho cognitivo e relacioná-lo com o 

desempenho atitudinal. 
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Grupo Nome Pesquisa 

Informação 

 

(R. A) 

Comunica 

informação 

 

(R.A.C) 

Realiza 

tarefas 

por iniciativa 

(R.A) 

Responsabili- 

za-se 

 

(R.A) 

Participa 

em actividades 

 

(R. C.) 

Comunica 

ideias próprias 

 

(C.) 

 Roberto 2 2 2 2 2 1 
Grupo I Ana Cláudia 3 3 3 3 3 2 

 Ariana 3 3 3 3 3 3 
 Ana Maria 3 2 2 3 2 2 
 Cláudia 3 3 3 3 2 3 

Grupo II Tânia S. - - - - - - 
 Filipe 2 2 2 2 1 1 
 Fábio 3 3 3 3 3 3 
 Ruben 2 2 2 2 2 2 

Grupo III Linda 3 3 3 3 3 3 
 Tânia R. 3 3 3 3 3 3 
 Artur 2 2 3 3 2 3 
 João 3 2 3 3 2 3 

Grupo IV Viviana 2 2 2 2 1 1 
 Sandra - - - - - - 
 Daniela 3 2 3 3 2 2 
 Vanessa 3 3 3 3 3 3 

Grupo V José 3 2 3 2 2 2 
 Mónica 3 3 3 3 3 3 
 Tânia O. 3 2 3 3 2 2 

 

Tabela IV. 19- Percepção da professora sobre as atitudes dos alunos ( Controvérsia Académica) 

1 – nunca; 2 – algumas vezes; 3 – muitas vezes. A – autonomia; R – responsabilidade; C – 

cooperação 

 

Alunos como a Cláudia, a Linda, o João, a Daniela, a Mónica e a Tânia Oliveira, entre 

outros, mostraram uma evolução positiva do seu desempenho, ao longo da intervenção 

pedagógica. 

Fazendo uma análise conjunta de todos os dados recolhidos através da auto-avaliação dos 

alunos relativamente às atitudes evidenciadas ao longo de toda a intervenção pedagógica, 
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podemos referir que na sua maioria os alunos foram melhorando as suas atitudes 

evidenciando maior responsabilidade e cooperação. Verificámos ainda que os alunos 

sentem alguma dificuldade em tomar iniciativas o que manifesta a ainda alguma falta de 

autonomia. 

Verificámos ainda, que alguns alunos mostram um desempenho menos bom 

relativamente às atitudes seleccionadas, nomeadamente o Filipe, a Viviana, e o José. 

Devemos salientar que a Viviana apesar de manifestar sistematicamente o 

descontentamento por esta estratégia foi evoluindo, mostrando na Controvérsia 

Académica um desempenho satisfatório. 

Da análise que fizemos aos dados por nós recolhidos comparativamente com os dados 

recolhidos pelos alunos verificámos que não existem grandes divergências na percepção 

dos alunos, e da nossa própria percepção relativamente ao seu desempenho e à sua 

evolução relativamente às competências definidas para este estudo. 

 

 

4.3 – Análise dos dados recolhidos após a intervenção pedagógica (atitudes) 

 

Questionário final aos alunos 

 
Terminada a intervenção pedagógica distribuímos aos alunos um questionário constituído 

por cinco questões abertas, de resposta individual, com o objectivo de identificarmos 

algumas opiniões sobre o trabalho que havíamos realizado. 

Deste modo, os alunos teriam oportunidade de se exprimirem livremente sobre o que 

mais gostaram, o que menos gostaram e como funcionou o seu grupo de trabalho. 

Seleccionámos apenas algumas respostas dadas pelos alunos, onde se vê que o que mais 

gostaram foi do modo como trabalharam em grupo, ou seja, das actividades propostas. 

Curiosamente nenhum aluno se referiu aos conteúdos leccionados. 

 

 

Questão 1 – Refere os aspectos de que mais gostaste 

 

Ana Cláudia – todos os alunos a ajudarem-se uns aos outros (...) 

Ana Pereira – trabalhar em grupo, partilhar interesses, trocar ideias (...) 

Fábio – liberdade de trabalho, aulas menos aborrecidas 
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José Guedes – trabalhar em grupo porque trabalhamos em cooperação 

Mónica – o trabalho é mais organizado, trocamos informação e aprendemos a respeitar 

os colegas 

Tânia – (...) foi poder partilhar ideias e materiais (...) ajuda mútua 

Viviana – aprendemos a respeitar as opiniões dos outros e a cooperar 

 

Questão 2 – Refere os aspectos de que gostaste menos  
 

Verifica-se que duas alunas, a Ana e a Ariana, referem algumas dificuldades iniciais 

dentro do grupo, mas outros alunos fazem uma avaliação positiva, não destacando 

aspectos menos bons. O Filipe, que teve um fraco desempenho cognitivo, não gostou da 

Aprendizagem Cooperativa, tendo achado as aulas monótonas. A Viviana mantém a 

atitude de preferir as aulas expositivas para tirar apontamentos, o que certamente teria 

feito em anos anteriores. 

 

Ana Pereira – quando dentro do grupo houve desentendimentos 

Ariana –no início algumas dificuldades em interagir com alguns elementos do grupo 

Daniela – gostei de tudo 

Filipe – aulas monótonas; os alunos deviam mudar de grupos 

Mónica – gostei de tudo 

Roberto – de apresentar as coisas com tempo marcado 

Tânia Rocha – por vezes o barulho 

Tânia Oliveira – não tive aspectos de que gostasse menos 

Viviana – gostava mais que fosse a professora a dar as aulas porque tinha mais 

apontamentos 

 

 Questão 3 – Diz como foi o funcionamento do teu grupo 

 
Relativamente ao modo como o grupo funcionou, verifica-se uma avaliação positiva por 

parte dos alunos. Algumas respostas, seleccionadas aleatoriamente, mostram que os 

alunos percepcionaram o funcionamento do grupo como uma boa experiência, onde 

houve inter-ajuda; destacamos o José que teve algumas dificuldades em se adaptar ao 
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trabalho de grupo, dificuldades visíveis em outras respostas e na avaliação do seu 

desempenho em algumas actividades. 

 

Ana Cláudia – todos os elementos se entenderam muito bem e todos aprendemos como 

realmente se trabalha em grupo 

Ana Pereira – eu gostei de trabalhar em grupo; apesar de nem todos estarmos sempre de 

acordo foi uma boa experiência 

Ariana – (...) é claro que existiram discussões mas em geral foi divertido 

João – (...) existiram alguns problemas de relacionamento mas foram ultrapassados 

José Guedes – foi mau 

 

Mónica – o meu grupo trabalhou, foi organizado, tentámos sempre entrar em acordo uns 

com os outros e teve um bom desempenho 

Roberto – foi bom porque todos trabalhámos 

Tânia Rocha – na minha opinião foi um grupo muito bom 

Tânia Oliveira – o meu grupo teve bom funcionamento, ajudávamo-nos uns aos outros de 

forma a conseguir realizar os trabalhos 

Vanessa – funcionou bastante bem porque procurámos formar uma equipe 

 

Questão 4 – Viste algumas vantagens nesta nova forma de aprenderes? Se viste diz quais 

são. 

As vantagens destas actividades foram expressas pelos alunos de forma muito clara. Por 

exemplo, a Daniela ao referir (...) pois tiram-se mais ideias com os colegas mostra a 

importância dos colegas na aprendizagem, ou seja, a importância dos colegas mais 

capazes. A Vanessa exprimiu bem as vantagens para as aprendizagens cognitivas e 

atitudinais: (...) é uma experiência que mais que aumentar o nosso conhecimento faz-nos 

crescer como pessoas. O Filipe não viu vantagens nesta nova forma de aprender. 

Ana Cláudia – sim porque aprendemos em conjunto 

Ana Pereira – aprendemos a cooperar com os outros elementos do grupo 

Ariana – com este tipo de trabalho a matéria é retida de uma maneira mais sólida 

Daniela – aprendi a trabalhar em grupo pois tiram-se mais ideias com os colegas 

Fábio – sim, melhor compreensão da matéria analisada 

Filipe - não 
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José – não 

Linda – sim, esta forma de aprendizagem é super interessante porque ajuda-nos a 

aprender e a cooperar dentro do grupo 

Mónica – ajudou-me a compreender melhor a matéria dada 

Tânia Rocha – aprendi a respeitar as decisões dos meus colegas 

Tânia Oliveira – sim, tínhamos mais responsabilidades o que se calhar não o fazíamos 

individualmente 

Vanessa – compreendi e aceitei melhor outros pontos de vista; aprendemos de forma 

divertida e diferente, é uma experiência que mais que aumentar o nosso 

conhecimento faz-nos crescer como pessoas 

 

Questão 5 – O que dirias a outros teus colegas que não conhecessem a Aprendizagem 

Cooperativa? 

 

O modo como os alunos se exprimiram leva-nos a pensar que, a grande maioria, gostou 

de trabalhar desta forma, reconhecendo que aprendem melhor. 

Verificámos ainda que a Viviana, mesmo não tendo um grande desempenho cognitivo, 

mostrou uma opinião favorável relativamente à Aprendizagem Cooperativa, salientando o 

facto de com outros se aprender melhor, o que nos leva a pensar no desenvolvimento da 

Zona de Desenvolvimento Proximal. Esta aluna acredita ainda que se tornou mais 

responsável, uma das atitudes que nós pretendíamos desenvolver com esta intervenção 

pedagógica. 

O Filipe mantém a sua opinião, entendendo que era melhor trabalhar individualmente. 

Este aluno manteve ao longo do estudo piloto e da intervenção pedagógica a mesma 

atitude de rejeição, que acreditamos ter origem em aulas expositivas de anos anteriores, 

atitude que não fomos capazes de modificar. 

 

Ana Cláudia – que vale a pena, que é mais divertido e aprendemos muito melhor 

Ana Pereira – que é vantajoso porque aprendemos a cooperar 

Ariana – diria que é um bom método de aprendizagem 

Cláudia – experimentem que não se vão arrepender 

Filipe – diria que era melhor o trabalho individual 

João – que é agradável mas monótono porque temos o mesmo grupo o ano todo 

José – não queiram experimentar, é mesmo mau 
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Linda – diria que deviam experimentar pois não iriam arrepender-se 

Mónica – diria que os resultados da aprendizagem cooperativa são bons 

Viviana – diria que iam gostar pois aprende-se mais uns com os outros e aprendemos a 

ser mais responsáveis 

Vanessa – é uma experiência gratificante através da qual podemos aprender ainda mais 

que nas aulas normais, pois estimula os alunos. Com este tipo de 

aprendizagem tornamo-nos mais condescendentes 

 

 

4.4 – Análise dos dados (pré-conceitos) recolhidos em pré-ensino e pós-ensino 

 

 

Procurámos identificar alguns pré-conceitos relacionados com os dois sistemas 

estudados, com o objectivo de identificarmos se a Aprendizagem Cooperativa contribuía 

para a mudança conceptual. Para o efeito aplicámos dois pré-testes, para o sistema 

urinário e para o sistema reprodutor, respectivamente, e no final do ano lectivo aplicámos 

os pós-testes. Os dados estão expressos nas tabelas IV.20, IV.21 e IV.22. 

 

Sistema urinário 

 
 

Pré-conceitos N= 20 Pré-conceitos N=18 
 Pré-ensino 

F                             % 

Pós-ensino 

F                         % 

Morfologia do sistema urinário 

      Desenho* 

      Legenda** 

      Órgãos constituintes*** 

Igualdade no homem e na mulher 

Função dos rins 

 

13 65.0 

12                           60.0 

9 45.0 

7 35.0 

16                          80.0 

 

6 33.3 

6 33.3 

1 5.5 

0 0 

1                       5.5 

 

Tabela IV. 20- Alguns pré-conceitos identificados nos alunos da amostra 

* vagina e/ou pénis 

** inclui incorrecta localização dos rins, omissão de ureteres 

*** na justificação que deram à questão formulada os alunos referiram que o canal por onde era expelida a 

urina era diferente no homem e na mulher 
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Sistema reprodutor 
 

 
Pré-conceitos N= 17 Pré-conceitos N=18 

 Pré-ensino 

F                             % 

Pós-ensino 

F                         % 

Morfologia do sistema reprodutor 

      Desenho 

            Masculino 

            Feminino 

      Legenda 

            Masculino 

            Feminino 

      Órgãos constituintes 

Conceito de fecundação 

Local de fecundação 

 

 

16  94.1 

11                       64.7 

 

16  94.1 

11                       64.7 

5                           29.4 

3                        17.6 

8                            47.0 

 

 

6 33.3 

2    11.1 

 

6 33.3 

3   16.6 

2                    11.1 

1    5.5 

0                           0 

 

Tabela IV. 21- Alguns pré-conceitos identificados nos alunos da amostra 

 

 

 
Pré-conceitos N= 17 Pré-conceitos N=18 

 Pré-ensino 

F                             % 

Pós-ensino 

F                         % 

A criança encontra-se pré-formada nas células 

sexuais 

Fecundação é o contacto entre o óvulo e o

espermatozóide 

Pílula evita doenças sexualmente transmissíveis 

Quem transmite a SIDA está doente ou manifesta 

sintomas 

A Hepatite B só se transmite por via sanguínea, 

sexual ou durante a gravidez 

As doenças sexualmente transmissíveis só se 

evitam com uso de preservativos 

Qualquer método contraceptivo evita eficazmente a

gravidez 

5 30.5 

 

0     0 

 

3                       23.5 

 

12                      70.5 

 

11                        64.7 

 

4                         23.5 

 

6                          30.5 

1 5.8 

 

0 0 

 

0 0 

 

2 16.6 

 

3 16.6 

 

0 0 

 

0                           0 

 

Tabela IV. 22- Alguns pré-conceitos identificados nos alunos da amostra 
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Em ambos os sistemas estudados, os dados mostram que em situação de pré-ensino, os 

alunos evidenciaram bastantes pré-conceitos, cujo número diminuiu na situação de pós-

ensino, para o que terá contribuído as diferentes actividades que foram implementadas. 

No entanto, alguns pré-conceitos mantiveram-se o que confirma a literatura disponível 

sobre a resistência à mudança conceptual. 

 

 

4.5 – Análise dos dados recolhidos após a intervenção pedagógica (conhecimentos) 

 

 

4.5.1 – Dados obtidos nas fichas de controlo de aprendizagem 

 

 

Como já referimos, este estudo decorreu no ano lectivo 2004/2005, ano em que se 

implementou a Revisão Curricular para o 3º ciclo do ensino básico sendo também 

implementado o Despacho Normativo nº 1/2005 que regulamenta a avaliação para este 

nível de ensino. 

Tendo como finalidade avaliar os conhecimentos relacionados com os conteúdos 

abordados, e tendo em conta os critérios de avaliação definidos em departamento para o 

3º ciclo do ensino básico, os alunos realizaram durante a intervenção pedagógica, 

primeiro com a unidade piloto – Sistema cárdio-respiratório e depois com a unidade de 

intervenção – Sistema excretor e Sistema reprodutor 3 fichas de controlo de 

aprendizagem.   

Conscientes de que ao utilizarmos actividades de Aprendizagem Cooperativa como 

estratégia na sala de aula, estaríamos a desenvolver nos alunos a realização de tarefas que 

vão para além do seu desenvolvimento real permitindo assim o desenvolvimento da ZDP 

e, portanto, o desenvolvimento cognitivo dos alunos, admitimos que este 

desenvolvimento se pudesse traduzir num melhor aproveitamento desses alunos. Deste 

modo, e com a finalidade de podermos confirmar ou não, as nossas expectativas, 

analisámos comparativamente os resultados médios obtidos pelos alunos antes da 

intervenção pedagógica e após a intervenção pedagógica (tabela IV. 23). 

Comparando as médias obtidas nas fichas de controlo de aprendizagem antes e depois da 

intervenção pedagógica, verificámos que todos os alunos tiveram melhor desempenho à 

excepção do João e da Vanessa. Apesar de estes dois alunos terem menor desempenho 
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em termos quantitativos, a variação não é relevante. A este respeito podemos dizer que o 

João foi um dos alunos que, desde o início, mostrou alguma relutância em aceitar esta 

nova actividade pois não gostava do seu grupo como podemos constatar em registo feito 

no diário de aula da professora:  

 

João – Não gosto de trabalhar no grupo e acho que deveria mudar de grupo pois assim 

estou contrariado a trabalhar (24/1/05) 

João – Se pudesse mudava de grupo mas já vi que não é possível, mas também sei que 

tenho que o gramar (11/4/05) 

 
Grupo Nome  Média dos resultados das 

Fichas antes da intervenção 
pedagógica (%) 

Média dos resultados das 
fichas após intervenção 

pedagógica (%) 
 Roberto 45 48 

Grupo I Ana Cláudia 51 61 

 Ariana 75 90 

 Ana Maria 50 61 

 Cláudia 39 49 

Grupo II Tânia S. --- --- 

 Filipe  40 52 

 Fábio 83 88 

 Ruben 59 70 

Grupo III  Linda 49 64 

 Tânia R. 45 67 

 Artur 46 54 

 João 79 77 

Grupo IV Viviana 53 54 

 Sandra --- --- 

 Daniela 34 60 

 Vanessa 97 95 

Grupo V José 50 61 

 Mónica 52 61 

 Tânia O. 36 67 

 

Tabela IV. 23- Média dos resultados obtidos pelos alunos antes da intervenção pedagógica e após a 

intervenção pedagógica 
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O gráfico IV.1 mostra-nos a conversão dos resultados obtidos em percentagem no 

respectivo nível, sem ter em conta qualquer outro elemento de avaliação. 

Da análise do gráfico IV.1 verificámos que os alunos melhoraram o seu nível de 

desempenho após a intervenção pedagógica. Assim, antes da intervenção pedagógica que 

decorreu durante o primeiro período e parte do mês de Janeiro de 2005, 44% dos alunos 

atingiram o nível 2 enquanto que após a intervenção pedagógica apenas 11% dos alunos 

atingiram o referido nível verificando-se assim uma melhoria no desempenho dos alunos.  

Verificámos ainda que no nível 4, antes da intervenção pedagógica, obtivemos 17% e 

após a intervenção 11%. Esta descida não se traduz num decréscimo de rendimento uma 

vez que um dos alunos que tinha nível 4 após a intervenção obteve o nível 5.  
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Gráfico IV. 1- Nível dos resultados obtidos antes da intervenção pedagógica e após a intervenção 

pedagógica. 

 

 

4.5.2 – Dados obtidos na prova global 

 

Analisámos também os resultados obtidos pelos alunos aquando da realização da prova 

global nas questões relacionadas com os conteúdos abordados durante a intervenção 

pedagógica (tabela IV.24). 

Da análise dos resultados podemos concluir que num total de 40% (cotação atribuída ao 

conjunto de todas as questões abordadas durante a intervenção pedagógica), todos os 
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alunos obtiveram valores de percentagens iguais ou superiores a 20%, o que significa que 

os alunos obtiveram um resultado positivo neste conjunto de questões.  
 

  II III 

 Questão 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3 4 1.1 1.2 1.3 Total 

 Cotação 2% 3% 3% 5% 6% 4% 6% 2% 3% 6% 40% 

 Roberto 2 3 0 0 0 4 3 2 3 3 20 

Grupo I Ana Cláudia 2 3 3 5 3 4 3 2 3 6 34 

 Ariana 2 3 3 5 6 4 6 2 3 6 40 

 Ana Maria 2 3 0 0 3 4 3 2 3 3 23 

 Cláudia 2 3 0 5 0 4 3 2 3 0 21 

Grupo II Tânia S. - - - - - - - - - - --- 

 Filipe  2 2 3 3 0 0 4 0 2 3 20 

 Fábio 2 3 3 5 6 4 6 2 3 6 40 

 Ruben 2 3 3 5 3 4 6 2 3 3 34 

Grupo III  Linda 2 3 3 5 3 4 0 2 3 3 28 

 Tânia R. 2 3 3 5 6 4 3 2 3 6 37 

 Artur 2 3 3 5 3 2 3 2 3 3 29 

 João 2 3 3 5 6 4 6 2 3 6 40 

Grupo IV Viviana 2 3 3 0 5 0 6 2 3 3 27 

 Sandra - - - - - - - - - - --- 

 Daniela 2 3 0 5 3 4 3 2 3 3 28 

 Vanessa 2 3 3 5 6 4 6 2 3 6 40 

Grupo V José 2 3 0 5 3 4 3 2 3 3 28 

 Mónica 2 3 3 5 6 4 6 2 3 6 40 

 Tânia O. 2 3 3 5 0 4 3 2 3 3 28 

 
Tabela IV. 24- Resultados obtidos pelos alunos nas questões da Prova Global relativamente aos conteúdos 

ministrados durante a intervenção pedagógica 

 
Verificámos ainda que 5 dos alunos que constituíam a turma obtiveram a cotação total 

para este conjunto de questões ou seja obtiveram 40% em 40%; e 10 alunos obtiveram 

uma cotação que se situa no intervalo entre 20% e 30% o que corresponde ao intervalo de 

50% a 75% na escala de 0 a 100%; 3 alunos obtiveram a cotação que se situa no intervalo 

entre 31% e 39% o que corresponde ao intervalo 76% a 99% na escala de 0 a 100%. 
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Gráfico IV. 2-Resultados obtidos pelos alunos nas questões da Prova Global relativamente aos conteúdos 

ministrados durante a intervenção pedagógica 

 
Os resultados obtidos pelos alunos na Prova Global, relativos aos conteúdos leccionados 

durante a intervenção pedagógica são resultados de sucesso que também tem a sua 

expressão no resultado total da Prova Global (tabela IV. 25) onde apenas 1 aluno obteve 

um resultado inferior a 50%.  
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Grupo Nome  Resultados obtidos na Prova Global 

  % Nível 

 Roberto 56 3 

Grupo I Ana Cláudia  75 4 

 Ariana 94 5 

 Ana Maria 67 3 

 Cláudia 50 3 

Grupo II Tânia S. --- --- 

 Filipe  43 2 

 Fábio 87 4 

 Ruben 60 3 

Grupo III  Linda 62 3 

 Tânia R. 83 4 

 Artur 67 3 

 João 79 4 

Grupo IV Viviana 50 3 

 Sandra --- --- 

 Daniela 61 3 

 Vanessa 100 5 

Grupo V José 61 3 

 Mónica 81 4 

 Tânia O. 68 3 

 

Tabela IV. 25- Resultados obtidos pelos alunos na Prova Global 

 

Sabendo que a prova global foi igual para todas as turmas de 9º ano de escolaridade da 

escola onde se realizou este estudo, podemos constatar que os resultados obtidos foram 

satisfatórios, isto é, os alunos adquiriram os conhecimentos básicos relativamente aos 

conteúdos ministrados durante a intervenção pedagógica. 

Analisámos também os resultados obtidos pelos alunos na prova Global e comparámo-los 

com o nível global de cada aluno para a disciplina de Ciências Naturais (tabela IV.26).  
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Grupo Nome  Nível obtido na prova Global Nível global de cada aluno no final 

do ano lectivo 

 Roberto 3 3 

Grupo I Ana Cláudia 4 3 

 Ariana 5 5 

 Ana Maria 3 3 

 Cláudia 3 3 

Grupo II Tânia S. --- --- 

 Filipe  2 3 

 Fábio 4 5 

 Ruben 3 3 

Grupo III  Linda 3 3 

 Tânia R. 4 4 

 Artur 3 3 

 João 4 4 

Grupo IV Viviana 3 3 

 Sandra --- --- 

 Daniela 3 3 

 Vanessa 5 5 

Grupo V José 3 3 

 Mónica 4 4 

 Tânia O. 3 3 

 

Tabela IV. 26- Comparação entre os resultados obtidos na Prova Global e no final do ano lectivo 

 
Da análise conjunta da tabela IV.26 e do gráfico IV.3 pode-se observar que todos os 

alunos foram aprovados nesta disciplina e que a maioria dos alunos (67%) obteve o nível 

3; 17% obtiveram o nível 4 e 17% obtiveram o nível 5.  
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Gráfico IV. 3- Análise comparativa dos níveis obtidos pelos alunos na Prova Global e no final do ano 

lectivo 

 
Fizemos ainda uma análise comparativa aos resultados obtidos pelos alunos na disciplina 

de Ciências Naturais e o aproveitamento global da turma no final do ano lectivo (Gráfico 

IV.4) e podemos verificar que, na generalidade, a turma apresenta resultados pouco 

satisfatórios sendo mesmo considerada uma turma com um rendimento baixo tendo sido 

retidos 44,5% dos alunos que constituíam a turma.  
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Gráfico IV. 4- Análise comparativa dos resultados obtidos na disciplina de Ciências Naturais e o 

aproveitamento final da turma 
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Comparando estes resultados com o nível de desempenho atingido na disciplina de 

Ciências Naturais concluímos que se verifica uma diferença razoável no aproveitamento 

dos alunos. 

Analisando todos os dados, relativamente ao desempenho cognitivo, podemos concluir 

que esta turma, para as questões relativamente aos conteúdos ministrados durante a 

intervenção pedagógica, e com o desenvolvimento de actividades preconizadas pela 

Aprendizagem Cooperativa, mostrou um desempenho positivo. 

Fazendo uma análise conjunta dos dados recolhidos durante a intervenção pedagógica 

relativamente ao desempenho das competências atitudinais e das competências cognitivas 

que nos propusemos desenvolver, verificamos que os alunos com melhor desempenho 

atitudinal (Vanessa, Ariana, Fábio, Ana Cláudia, e Mónica) são também os alunos que 

obtiveram melhor desempenho cognitivo. Verificamos ainda que os alunos que 

manifestaram um menor desempenho nas atitudes desenvolvidas foram aqueles que 

obtiveram resultados cognitivos menos satisfatórios (Roberto, Filipe, Viviana). 

Na verdade, os dados mostram que as actividades desenvolvidas em trabalho de grupo 

cooperativo durante a intervenção pedagógica contribuíram para o desenvolvimento das 

competências atitudinais previamente por nós definidas; cooperação, responsabilidade e 

autonomia bem como proporcionaram uma melhoria, em todos os alunos, ao nível 

cognitivo. 

Ainda que tenhamos em conta a subjectividade que implica a avaliação podemos referir 

que as actividades por nós preconizadas na sala de aula permitiram desenvolver nos 

alunos aprendizagens que vão para além do desenvolvimento real dos alunos permitindo 

assim o desenvolvimento da ZDP e, portanto, o desenvolvimento cognitivo dos alunos o 

que se traduziu num melhor aproveitamento. 
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5.1. Introdução 

 

 

Neste capítulo apresentam-se, de modo sucinto, as principais conclusões resultantes da 

investigação realizada em função dos objectivos definidos no capítulo I: 

 

i) Implementar uma prática pedagógica inovadora, baseada na teoria sócio-

construtivista de Vygotsky e nos princípios da Aprendizagem Cooperativa que 

desenvolva, nos alunos, algumas competências atitudinais definidas pelo Ministério 

da Educação. 

ii) Implementar uma prática pedagógica inovadora, baseada na teoria sócio-

construtivista de Vygotsky e nos princípios da Aprendizagem Cooperativa que 

desenvolva, nos alunos, algumas competências cognitivas definidas pelo Ministério 

da Educação. 

Serão também indicadas algumas recomendações/sugestões para futuros estudos nesta 

área que possam, ultrapassando as limitações que condicionaram o nosso trabalho 

complementar este estudo. 

 

 

5.2. Principais conclusões do estudo 

 

 

De acordo com os princípios da teoria sócio-construtivista de Vygostky as 

aprendizagens cognitivas produzem-se através das actividades sociais em que cada 

indivíduo participa. Essa aprendizagem resulta, em grande medida, do desenvolvimento 

da Zona de Desenvolvimento Proximal e da capacidade que o par mais capaz tem de 

interferir nessa zona. Assim, um dos principais requisitos é criar sistemas de interacção 

social que proporcionem Zonas de Desenvolvimento Proximal, considerando como 

condições necessárias para tal, que a pessoa que ensina tenha capacidade de resolver 

independentemente o problema proposto e que se estabeleça uma tarefa partilhada que 

favoreça a participação do aprendiz. A Aprendizagem Cooperativa, em equipas 
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heterogéneas, pode proporcionar assim, uma excelente oportunidade para activar a zona 

de construção do conhecimento. 

O nosso estudo apoiado na teoria sócio-construtivista de Vygostky e nos princípios da 

Aprendizagem Cooperativa e utilizando as unidades de ensino do Sistema excretor e do 

Sistema reprodutor, proporcionou aos alunos um conjunto de aprendizagens cognitivas 

e atitudinais concretizadas em grupos de aprendizagem heterogéneos com o objectivo 

de obter simultaneamente sucesso na aprendizagem das ciências e desenvolver 

competências atitudinais.  

Atendendo aos objectivos do nosso estudo e ao quadro teórico de referência em que nos 

baseámos, procuraremos agora referir as principais conclusões dos resultados 

apresentados e analisados anteriormente no capítulo IV.  

 

1- Desenvolvimento das competências atitudinais 

 

A análise dos dados recolhidos através da auto- avaliação feita pelos alunos em cada 

actividade e da avaliação feita por nós permite-nos retirar as seguintes conclusões: 

a)- ao longo da  intervenção pedagógica verificou-se uma progressão no desempenho 

atitudinal da maioria dos alunos. Este facto torna-se perceptível quando comparámos os 

dados recolhidos nas diferentes actividades implementadas na sala de aula; 

b) cada grupo de trabalho cooperativo ao longo da intervenção pedagógica manifestou 

uma evolução nas aprendizagens atitudinais que prendíamos desenvolver, 

responsabilidade, cooperação e autonomia. Contudo, os alunos revelam maiores 

dificuldades na atitude autonomia; 

c) a heterogeneidade dos grupos cooperativos tornou-se um elemento facilitador da 

aprendizagem uma vez que, no final da intervenção, cada grupo se apresentava mais 

homogéneo relativamente às competências definidas; 

d) os alunos mostram-se, em geral, satisfeitos com a experiência cooperativa em grupos 

heterogéneos para realizar as tarefas propostas; 
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e) a maioria dos alunos considerou que esta nova estratégia lhes serviu para aprender a 

trabalhar em grupo, sendo muito positivo o esforço que desenvolveram para que o 

grupo funcionasse; 

f) no grupo de trabalho cooperativo há espaço para a empatia, para a consciência crítica 

partilhas das próprias limitações e inseguranças promovendo a cooperação; 

g) a Aprendizagem Cooperativa na sala de aula não foi um factor limitante para o 

cumprimento do programa, permitindo um ensino mais individualizado para atender os 

mais fracos, para acompanhar os mais avançados, para avaliar a todos  de forma 

contínua e personalizada. 

2- Desenvolvimento das competências cognitivas 

No domínio cognitivo os alunos foram avaliados através da realização de 3 fichas de 

controlo de aprendizagem realizadas ao longo da intervenção pedagógica e na prova 

global. Através da análise dos dados recolhidos podemos concluir: 

a) todos os alunos, com excepção do João, subiram quantitativamente os resultados 

obtidos quando comparados com os resultados sem intervenção pedagógica; 

b) os alunos que revelaram maiores dificuldades, e por isso, com resultados mais baixos 

foram aqueles obtiveram uma maior subida nos resultados quantitativos após a 

intervenção pedagógica; 

c) a análise comparativa no final do ano lectivo, dos resultados obtidos na disciplina de 

Ciências Naturais, em que se obteve 100% de sucesso, e o aproveitamento obtido nas 

diferentes disciplinas leva-nos a concluir que há uma grande discrepância já que 44,5% 

dos alunos foram retidos. Este facto pode ser um indicador do sucesso da 

implementação desta estratégia na sala de aula. 

O cruzamento dos dados relativos ao desempenho atitudinal e cognitivo dos alunos 

conduz-nos a outra conclusões que são coerentes com as anteriores: 

- o desenvolvimento das competências atitudinais na sala de aula não constitui 

obstáculo ao desenvolvimento de aprendizagem cognitiva, uma vez que a classificação 

numérica dos alunos melhorou; 
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- em todos os alunos, mas em especial nos alunos com aproveitamento escolar mais 

baixo, pode-se observar algumas aprendizagens cognitivas mais enriquecedoras, que 

não se dariam numa situação de aprendizagem tradicional ou que só seriam possíveis 

nos alunos com maiores capacidades cognitivas; 

- os alunos com melhor desempenho cognitivo são também, em geral, os que 

apresentam melhor desempenho atitudinal, o que nos leva a concluir que estas duas 

competências estão relacionadas; 

- os dados mostram o papel importante que tem a ZDP  no domínio cognitivo e 

atitudinal. A aprendizagem dos alunos vai, assim, sendo construída mediante um 

processo de relação dentro do grupo em que cada elemento funciona como o par mais 

capaz. Deste modo, as potencialidades do aluno são transformadas em situações que 

activam neles esquemas processuais cognitivos e comportamentais que permitem ao 

aluno obter níveis mais elevados de rendimento. 

- os dados mostram também como a Aprendizagem Cooperativa é uma boa estratégia 

para implementar na sala de aula, um meio fechado entre regras autoritárias e 

dogmáticas de um ensino tradicional que progressivamente vai levando a cotas elevadas 

o insucesso dos alunos, a apatia e desmotivação. 

 

 

5.3- Recomendações/Sugestões para futuras investigações 

 

O desenvolvimento deste estudo leva a considerar algumas sugestões para outras 

investigações, que aqui se apresentam e que, em nossa opinião poderiam contribuir, em 

certa medida, para o enriquecimento do presente estudo. Destacam-se as seguintes: 

 um estudo alargado que envolva todas as turmas do mesmo ano de escolaridade; 

  um estudo que envolvesse as turmas desde o 7º ano de escolaridade até ao 9º 

ano, dado que no próximo ano lectivo vigora a colocação plurianual dos 

professores;  

  um estudo em que todo o conselho de turma estivesse envolvido na 

implementação desta nova estratégia ; 
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 um estudo realizado com turma controlo 

 investigações que envolvam a formação de professores nesta área, e avaliação 

dessa formação  ao nível da prática pedagógica dos professores; 

 

Considera-se também de extrema importância que os professores discutam com os seus 

pares, não só os currículos que vão leccionar, mas também a análise conjunta de novas 

estratégias de ensino que permitam desenvolver, nos alunos, para além das 

competências cognitivas, competências atitudinais. 
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Anexo 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grelha de observação 
  
Actividade Desenvolvida – ________________  Observação realizada em ____/____/____ 
 

 
Grupo  
 

 
 
 
Nomes 

Pesquisa  
a informação 
 
 
( R,A) 

Comunica a  
informação 
 
 
(R,A,Coop) 

Realiza tarefas  
por  
sua  
iniciativa 
(R,A)  

Responsa
biliza-se 
pela  
tarefa 
(R,A) 

Participa  
em 
actividade 
 
(R,Coop) 

Comunica 
ideias 
próprias 
 
(Coop) 

  
Roberto 

 
 

     

 
 
I 

 
Ana C. 

 
 

     

  
Ariana 

 
 

     

  
Ana M. 

 
 

     

  
Cláudia 

 
 

     

 
II 

 
Tânia S. 

 
 

     

  
Filipe 

 
 

     

  
Fábio 

 
 

     

  
Ruben 

 
 

     

 
III 

 
Linda 

 
 

     

  
TâniaR. 

 
 

     

  
Artur 

 
 

     

  
João 

 
 

     

 
IV 

 
Viviana 

 
 

     

  
Sandra 

 
 

     

  
Daniela 

 
 

     

  
Vanessa 

 
 

     

 
V 

 
José 

 
 

     

  
Mónica 

 
 

     

  
Tânia O. 

      

R- responsabilidade ; A- autonomia; Coop- cooperação 
Simbologia utilizada no registo – Nenhuma vez (NV); Algumas Vezes (AV); Muitas Vezes (MV) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Registo Diário do Aluno 

 
Nome: _______________________________________ Nº ______ Turma ________ 

 
  Actividade Desenvolvida__________________ 

 
Responde ao questionário que se segue com sinceridade, pois ao fazê-lo estarás a 
contribuir para te conheceres melhor e reflectires sobre as tuas atitudes. 

 
 Pesquiso a informação: 

     Muitas vezes         Algumas vezes           Nunca   
            

 
 

 Comunico a informação que recolhi: 
     Muitas vezes        Algumas vezes                         Nunca 

           
 
 

 Realizo as tarefas: 
      Muitas vezes                 Algumas vezes   Nunca 

    
    

  
 Respeitei a opinião dos outros: 

  Muitas vezes      Algumas vezes             Nunca 
      
 

 Partilho o meu material: 
Muitas vezes      Algumas vezes              Nunca 

 
      

 Sou indisciplinado: 
Muitas vezes      Algumas vezes              Nunca 

 
      

 Tomo iniciativas: 
Muitas vezes      Algumas vezes   Nunca 

      
 
 
       
 

 Obrigada pela tua colaboração 
      Sabrosa, ____ de __________ de ________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionário 
 
 
 
Relativamente à aprendizagem Cooperativa: 
 
 
 
1- Refere os aspectos que mais gostaste. 
 
 
 
 
 
 
 
2- Refere os aspectos de que gostaste menos. 
 
 
 
 
 
 
3- Diz como foi o funcionamento do teu grupo. 
 
 
 
 
 
 
4- Viste algumas vantagens nesta nova forma de aprender? Se viste quais são? 
 
 
 
 
 
 
5- O que dirias a outros colegas que não conhecessem a Aprendizagem Cooperativa? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Miguel Torga 
 

9º Ano de escolaridade 
 
Nome _____________________________________________________Nº ____T____ 
 

Pré – Teste 
 

1- Desenha na silhueta humana os órgãos que pertencem ao sistema excretor. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2- Legenda os órgãos que desenhaste. 
 
 
3- Refere o órgão onde se forma a urina. 
 
 
4- A principal função dos rins é: 
 

___Armazenar a urina 
___Expulsar a urina para o exterior 
___filtrar o sangue e retirar-lhe os resíduos 
___Armazenar a água que ingeres  
 

Assinala com um X a opção correcta 
 

5- É verdadeira ou falsa a seguinte afirmação: “ A morfologia do sistema urinário é 
igual no homem e na mulher.” 

 
 
 
6- Justifica a opção que fizeste. 
 
 
 
 



7- Assinala os órgãos que fazem parte do sistema excretor: 
 
____ uretra  ____ intestino grosso 
____ rins   ____ intestino delgado 
____ bexiga  ____ pénis 
____ vagina  ____ ureteres 
 
 
 



Escola Miguel Torga 
 

9ºAno de escolaridade 
 
Nome __________________________________________________Nº______T_____ 
 

Pré-Teste 
 

1- Desenha na silhueta humana, o sistema reprodutor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Legenda os órgãos que desenhaste. 
 
 
 
 
 
 
3- Diz o que é a fecundação e onde ocorre. 
 
 
 
 



4- Atribui a cada uma das afirmações um V ou F consoante forem respectivamente 

verdadeiras ou falsas: 

___ A criança encontra-se pré-formada nas células sexuais. 

___ Para haver fecundação é preciso haver o contacto entre o óvulo e o 

espermatozóide. 

___ A pílula evita as doenças sexualmente transmitidas. 

            ___ Todos os indivíduos que transmitem a SIDA estão doentes ou manifestam 

os sintomas. 

___ O herpes é uma doença transmitida sexualmente. 

 

      ___ A hepatite B só se transmite por via sanguínea, sexual ou durante a 

gravidez. 

            ___ As doenças sexualmente transmissíveis só se evitam com o uso do 

preservativo 

___Qualquer método contraceptivo evita eficazmente a gravidez. 

___A SIDA não se transmite através de contactos sociais 

 

 

5- Assinala com um X os órgãos que constituem o Sistema reprodutor: 

___ Vagina   ___ Pénis  ___ Anûs 

___ Bexiga   ___ Uretra  ___ Ovários 

___ Testículos   ___ Intestinos  ___ Útero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9º Ano de escolaridade 
 
 

Ficha de Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando te é apresentado um novo conteúdo é frequente, que esperes do teu professor 

explicações e a transmissão do conhecimento de modo a que possas assimilá-lo, no caso 

de estares disponível para tal. 

Assumes um papel passivo no processo do ensino/aprendizagem das ciências, a 

aprendizagem requer sobretudo um esforço pessoal. 

Na apresentação do mesmo podes também ser solicitado a realizar um trabalho de 

grupo, em que os alunos aceitam trabalhar juntos, no entanto, não sabem muito bem 

como conduzir o trabalho. Nesse grupo há sempre a possibilidade de haver quem 

trabalhe e quem se aproveite desse trabalho; os grupos podem ser responsáveis pelo 

aumento da indisciplina e nem sempre os resultados são significativamente diferentes 

daqueles que cada aluno obteria isoladamente em condições habituais de trabalho.  

Os alunos pensam que a sua avaliação depende do trabalho individual e não do trabalho 

colectivo de todos os elementos do grupo. 

Ao longo deste ano lectivo, na disciplina de Ciência Naturais em colaboração com a 

disciplina de Estudo Acompanhado irás ter a possibilidade de trabalhares em grupos de 

Aprendizagem Cooperativa. 

Neste tipo de actividade o teu professor formará grupos heterogéneos (sexo, idade, 

capacidades, etc.) para que deste modo os alunos da turma possam ter diferentes pontos 

de vista, diferentes perspectivas, diferentes modos de resolução de um problema. 

O que se pretende com esta actividade é que todos os elementos do grupo se sintam 

responsáveis pela aprendizagem não só individual mas de todo o grupo. Aqui o sucesso 

do grupo é o sucesso de todos mas, se um elemento falhar, então, todos os seus 

elementos partilharão esse fracasso. 

É importante salientar que aqui o lema é um por todos e todos por um. 

Assim, tudo quanto deveria ser feito naquela noite foi feito. Foram 
dadas todas as ordens. Cada um sabia exactamente o que lhe 
cumpria fazer na manhã seguinte. (…) 
  Heminngway, E. 



 Tudo se passa como numa equipa de futebol. Cada um tem a sua função, mas o 

objectivo é comum, ganhar. Quando um elemento marca um golo todos festejam, mas 

se a equipa perde todos comungam o mesmo desânimo. É este o objectivo da 

Aprendizagem Cooperativa. 

Mas para realizar a Aprendizagem Cooperativa na sala de aula, não basta dizer que 

vamos trabalhar em grupo, é muito mais do que isso. É cooperar, é partilhar, é aprender 

uns com os outros, é ter responsabilidades iguais, desafios comuns, é integrar novas 

aprendizagens, analisar e reconstruir o pensamento através da formulação e 

verbalização do mesmo, isto é, falar ajuda a pensar. 

Nem os adolescentes, nem os adultos têm a capacidade inata de trabalhar em grupo com 

êxito. Não se nasce com esta capacidade. Aprende-se. 

É preciso adquirir rotinas, desenvolver capacidades, criar normas de funcionamento de 

grupo. É este desafio que vos proponho nas aulas de Ciências. Não basta aprender o 

conteúdo científico, é pois fundamental desenvolver competências que nos tornem 

cidadãos livres e conscientes, responsáveis e cooperantes, por isso, mais comprometidos 

com os valores sociais e os princípios da solidariedade. 

 É por isso que te propomos este desafio.  

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 



Ficha de trabalho nº 1 
 

9º Ano de escolaridade 
 

Problema nº 1 – De que forma o sistema excretor mantém as características do 

meio interno? 

 

Para resolverem o problema proposto vão realizar a actividade experimental que se 

segue. Para isso vão trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa. Aqui não 

importa a conclusão a que cada um chega individualmente, mas a conclusão que o vosso 

grupo alcança. 

No grupo de Aprendizagem Cooperativa todos os elementos do grupo têm uma dupla 

responsabilidade: 

- aprender uns com os outros e com o professor; 

- procurar que todos os elementos aprendam o mesmo.  

Assim, qualquer membro só tem sucesso se, e só se, os seus colegas também o tiverem 

por isso, o rendimento do grupo depende do esforço de cada um dos seus membros. Se 

um elemento falhar todo o grupo falha.  

 

A actividade que vão desenvolver é a STAD. 

Para realizarem esta actividade devem ter em conta os seguintes procedimentos: 

- todos os alunos seleccionam e recolhem informação relacionada com o conteúdo que 

está a ser trabalhado; 

- durante o tempo previsto todos os elementos do grupo colocam questões, comparam as 

diferentes respostas, clarificam conceitos, elaboram esquemas aumentando desta forma 

a informação com o objectivo de que todos os elementos aprendam o conteúdo 

abordado; 

- todos os elementos do grupo elaboram uma síntese do que aprenderam e registam no 

caderno diário. 

No final apresentam as conclusões, a que o vosso grupo chegou, à turma. 

 

 

 

 

 



Actividade Experimental nº 1 

 

“ Observação da estrutura de um rim” 

Material 

• Tabuleiro de dissecação 

• Pinça 

• Bisturi 

• Agulha de dissecação 

• Luvas 

• Esguicho de água 

• Rim 

• Papel de limpeza 

• Alfinetes 

• Etiquetas 

Procedimento  

1. Coloca o rim no centro do tabuleiro de dissecação e observa a sua 

morfologia externa. Regista o que observares 

2. Com o auxílio da agulha de dissecação, procura localizar o hilo (o hilo é 

uma abertura na parte central da superfície côncava do rim, no qual 

entram os nervos e os vasos renais) 

3. Com o bisturi, faz um corte longitudinal do rim 

4. Lava o rim com o esguicho de água. 

5. Observa a sua estrutura interna. Regista o que observas. 

6. Identifica a zona cortical, medular e bacinete utilizando etiquetas como 

mostra a figura. 

7. Observa com cuidado e identifica a membrana que envolve o rim.  

8. Faz um esquema devidamente legendado do rim que acabaste de 

observar. (Utiliza como apoio o teu manual) 

Discussão 

- Descreve a forma do rim 

- Como explicas a diferença observada entre a zona cortical e a zona medular? 

- Qual o canal ou via que está em comunicação com o bacinete? 

- Geralmente os rins estão cobertos de gordura. Explica a razão deste facto. 

 



Ficha de trabalho nº 2 
 

9º Ano de escolaridade 
 

Problema nº 1 – De que forma o sistema excretor mantém as características do 

meio interno? 

 

No seguimento da resolução do problema proposto, vão agora compreender o 

mecanismo de formação da urina e assim inferir de que modo o sistema excretor regula 

a composição e o volume do meio respondendo às seguintes questões: 

- Como se forma a urina? 

- Como é que o sistema excretor desempenha a sua função? 

 

Para tal vão novamente trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa. Aqui não 

importa a conclusão a que cada um chega individualmente, mas a conclusão que o vosso 

grupo alcança. 

No grupo de Aprendizagem Cooperativa todos os elementos do grupo têm uma dupla 

responsabilidade: 

- aprender uns com os outros e com o professor; 

- procurar que todos os elementos aprendam o mesmo.  

Assim, qualquer membro só tem sucesso se, e só se, os seus colegas também o tiverem 

por isso, o rendimento do grupo depende do esforço de cada um dos seus membros. Se 

um elemento falhar todo o grupo falha.  

 

A actividade que vão desenvolver é a STAD. 

Para realizarem esta actividade devem ter em conta os seguintes procedimentos: 

- todos os alunos seleccionam e recolhem informação relacionada com o conteúdo que 

está a ser trabalhado; 

- durante o tempo previsto todos os elementos do grupo colocam questões, comparam as 

diferentes respostas, clarificam conceitos, elaboram esquemas aumentando desta forma 

a informação com o objectivo de que todos os elementos aprendam o conteúdo 

abordado; 

- todos os elementos do grupo elaboram uma síntese do que aprenderam e registam no 

caderno diário. 

No final apresentam as conclusões, a que o vosso grupo chegou, à turma. 



I  
Como tiveste oportunidade de observar, o rim é uma estrutura muito vascularizada e 

estruturalmente apresenta regiões com um aspecto diferente. Observa atentamente a 

figura A e B. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Figura A                                       Figura B 

                           

 

1- Legenda a figura A e B. (Consulta o teu material de apoio) 

 

 

 

2- Identifica a estrutura representada na figura B. 

 

 

 

3- Estabelece uma relação entre a estrutura apresentada na figura B e o aspecto 

interno que o rim apresenta. (Nota: Para melhor compreensão faz um esquema) 

 

 

 

 

 

 

 



II 
Ao comparar a constituição do plasma sanguíneo, do filtrado glomerular e da urina, 

podemos deduzir os principais fenómenos que ocorrem ao longo do tubo urinífero. 

 

Quadro 1 

 

Substâncias 

 

Plasma 

(concentração em 

g/litro) 

 

Filtrado glomerular 

(concentração em 

g/litro) 

 

Urina (concentração 

em g/litro) 

Água 910 910 950 

Proteínas 69 0 0 

Lípidos 4 a 6 0 0 

Aminoácidos 0,5 O,5 0 

Glicose 1 1 0 

Ureia 0,3 0,3 20 

Ácido úrico 0,03 0,03 0,6 

Cloreto de sódio 7 7 10 

Sulfatos 0,02 0,02 2 

Fosfatos 0,04 0,04 2 

 

Considera os dados fornecidos no quadro 1. 

1- Que diferenças encontras entre o filtrado glomerular e: 

a) O plasma 

b) A urina 

2- Relativamente ao plasma e à urina, justifica as diferenças de concentração para as 

seguintes substâncias: 

a) Aminoácidos e glicose 

b) Lípidos e proteínas 

c) Ureia e ácido úrico 

 

 

 

 



 

3- Indica as substâncias que são: 

a) Filtradas 

b) Reabsorvidas 

c) Excretadas 

4- Com base nos dados da tabela justifica a seguinte afirmação: 

“ A quantidade de água no plasma experimenta uma pequena diminuição em cada 

passagem pelo rim.” 

 

 

 

 

5- Tendo em conta que o mecanismo de formação de urina passa pelas seguinte 

etapas: filtração, reabsorção e secreção, indica no esquema da figura B o local 

onde ocorrem cada um destes processos. 

 

 

6- Elabora uma síntese no caderno diário que responda ao problema inicial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha de trabalho nº 3 
 

9º Ano de escolaridade 
 

Problema nº 2 – Quais as atitudes promotoras de saúde do sistema excretor e quais 

as suas disfunções? 

 

Para resolverem o problema proposto vão agora realizar a ficha de trabalho nº 3. Para tal 

vão novamente trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa. Aqui não importa a 

conclusão a que cada um chega individualmente, mas a conclusão que o vosso grupo 

alcança. 

No grupo de Aprendizagem Cooperativa todos os elementos do grupo têm uma dupla 

responsabilidade: 

- aprender uns com os outros e com o professor; 

- procurar que todos os elementos aprendam o mesmo.  

Assim, qualquer membro só tem sucesso se, e só se, os seus colegas também o tiverem 

por isso, o rendimento do grupo depende do esforço de cada um dos seus membros. Se 

um elemento falhar todo o grupo falha.  

 

A actividade que vão desenvolver é a Co-op Co-op. 

Nesta actividade cada grupo de aprendizagem é responsável por um tema a desenvolver. 

Especificamente nesta aula todos os grupos vão trabalhar o mesmo tema. 

A cada membro do grupo de Aprendizagem Cooperativa, distribui-se um sub tema que 

vai investigar individualmente a partir da informação fornecida pelo professor ou que 

ele próprio recolheu.  

Cada aluno irá assim preparar o sub tema organizando e preparando o material. 

Na aula seguinte cada elemento apresenta ao grupo os resultados da sua investigação, 

dando explicações aos colegas do grupo sobre possíveis questões que possam ser 

colocadas. Cada grupo relaciona os conteúdos, elabora e regista uma síntese do que 

aprendeu no caderno diário. Este trabalho terá a duração aproximada de 20 minutos. 

O grupo prepara a apresentação que deverá ser feita no tempo máximo de 10 minutos. 

Durante e após a apresentação, a professora e os colegas dos outros grupos podem 

questionar o grupo sobre o tema apresentado. 



No final os grupos são avaliados pelas apresentações feitas bem como pela prestação 

individual de cada elemento. 

 

Grupos Temas a Investigar Data da 

Apresentação

Grupo 1   

Roberto Doenças do sistema excretor  

Ana Cláudia Hemodiálise 21/4/05 

Ariana O sistema excretor e a alimentação  

Ana Maria Transplante de rins  

Grupo 2   

Cláudia Doenças do sistema excretor  

Tânia Santos Hemodiálise 21/4/05 

Filipe O sistema excretor e a alimentação  

Fábio Transplante de rins  

Grupo 3   

Ruben Doenças do sistema excretor  

Linda Hemodiálise 21/4/05 

Tânia Rocha O sistema excretor e a alimentação  

Artur Transplante de rins  

Grupo 4   

João Doenças do sistema excretor  

Viviana Hemodiálise 21/4/05 

Sandra O sistema excretor e a alimentação  

Daniela Transplante de rins  

Grupo 5   

Vanessa Doenças do sistema excretor  

José Hemodiálise 21/4/05 

Mónica O sistema excretor e a alimentação  

Tânia Oliveira Transplante de rins  

 

 

 



 

Ficha de trabalho nº 4 
 

9º Ano de escolaridade 
 

Problema nº 3 – Que transformações ocorrem durante a adolescência? 

 

Para responderem ao problema inicial ireis começar por ler os textos de apoio que vos 

são fornecidos, discuti-los e elaborar uma síntese que traduza a opinião do grupo.  

Para isso vão trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa. Aqui não importa a 

conclusão a que cada um chega individualmente, mas a conclusão que o vosso grupo 

alcança. 

No grupo de Aprendizagem Cooperativa todos os elementos do grupo têm uma dupla 

responsabilidade: 

- aprender uns com os outros e com o professor; 

- procurar que todos os elementos aprendam o mesmo.  

Assim, qualquer membro só tem sucesso se, e só se, os seus colegas também o tiverem 

por isso, o rendimento do grupo depende do esforço de cada um dos seus membros. Se 

um elemento falhar todo o grupo falha.  

 

A actividade que vão desenvolver é a STAD. 

Para realizarem esta actividade devem ter em conta os seguintes procedimentos: 

- todos os alunos seleccionam e recolhem informação relacionada com o conteúdo que 

está a ser trabalhado; 

- durante o tempo previsto todos os elementos do grupo colocam questões, comparam as 

diferentes respostas, clarificam conceitos, elaboram esquemas aumentando desta forma 

a informação com o objectivo de que todos os elementos aprendam o conteúdo 

abordado; 

- todos os elementos do grupo elaboram uma síntese do que aprenderam e registam no 

caderno diário. 

Posteriormente cada grupo apresenta a conclusão a que chegou, à turma. 

 

 

 

 



Texto nº 2 

 

É isto a Adolescência? 

Inês uma rapariga de 15 anos, definiu esta 

forma os adolescentes: “ nós adolescentes, 

somos basicamente uns tontos, figurões, 

orgulhosos, rebeldes contra tudo e contra 

coisa nenhuma, egoístas, comodistas, cruéis, 

injustos (sobretudo com a nossa família), 

arrogantes, respondões e, ao mesmo tempo, 

inseguros, sentimentais, criativos, solidários, 

curiosos, e, sobretudo vulneráveis.” 

                                    in A Adolescência e Tu 

                                         (Adaptado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto nºº 1 
 

O que é a Adolescência? 

Há alguns dias diziam ainda que eras 

pequeno(a), agora já te dizem que não és. 

Mas também te dizem que ainda não és 

adulto(a) e que, por isso, não podes fazer 

muitas das coisas que fazem os adultos. 

Ambas as afirmações estão correctas; 

possivelmente tu também te sentes assim, 

Tens de pensar que é uma altura de mudança. 

Tens de ter paciência, pois todas as 

contradições e alterações rápidas que estás a 

sofrer irão estabilizar-se pouco a pouco, e 

acabarás, como todos os outros, por atingir a 

idade adulta. 

                                   in A Adolescência e Tu 

  

As raparigas a crescer e os rapazes a ficarem para trás… 

A determinada altura, por volta dos 11, 13 anos as raparigas começam a crescer e a 

ficarem, de repente, mais altas e mais desenvolvidas do que os rapazes. Nota-se a 

diferença. E tanto mais, quanto mais elas gostam de o afirmar até à exaustão, bem 

como mostrar que os mais velhos já lhes dão “trela” e que nada têm a ver com 

aqueles putos que, apenas por mero acaso conjuntural, “habitam” a mesma turma, o 

mesmo ano lectivo e cujo bilhete de identidade apresenta semelhanças no que 

respeita ao ano de nascimento. 

Coitados dos rapazes do 7º, 8º ou do 9º ano…deixam de ter com quem se dar – as 

raparigas mais novas são umas “chatas” e umas “miudecas”; as mais velhas nem 

pensar, seria como querer a lua; e as da mesma idade até então companheiras de 

glórias e angústias, já se dão ares e não querem saber deles para nada…Felizmente, 

esta situação não dura muito porque em dois ou três anos será a vez deles”darem o 

salto” ficando reposta a normalidade das coisas. Ou quase. 

Adolescentes - Manual para pais 



a) De acordo com os textos que acabaste de ler, discute com os teus colegas de 

grupo o conceito de adolescência e escreve-o na tua ficha de trabalho para 

posterior discussão. 

 

b) Concordas com o pensamento da Inês? 

 

c) A adolescência é um período de conflitos, de sonhos e projectos. Os conflitos 

com os pais agudizam-se… mas normalmente tudo se resolve. 

Discute a veracidade desta afirmação e escreve, no caderno, a conclusão a que o 

teu grupo chegou. 

 

d) Consulta o material de apoio que recolheste e o que te é fornecido, e em grupo, 

anota as transformações físicas e psicológicas que ocorrem na adolescência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de trabalho nº 5 
 

9º Ano de escolaridade 
 

Problema nº 4-  Como se organiza e funciona o sistema reprodutor? 

 

Para responderem ao problema formulado, vão agora começar por conhecer a 

morfologia do sistema reprodutor. 

Para isso vão novamente trabalhar em grupos de Aprendizagem Cooperativa. Aqui não 

importa a conclusão a que cada um chega individualmente, mas a conclusão que o vosso 

grupo alcança. 

No grupo de Aprendizagem Cooperativa todos os elementos do grupo têm uma dupla 

responsabilidade: 

- aprender uns com os outros e com o professor; 

- procurar que todos os elementos aprendam o mesmo.  

Assim, qualquer membro só tem sucesso se, e só se, os seus colegas também o tiverem 

por isso, o rendimento do grupo depende do esforço de cada um dos seus membros. Se 

um elemento falhar todo o grupo falha.  

 

A actividade que vão desenvolver é novamente a STAD. 

Para realizarem esta actividade devem ter em conta os seguintes procedimentos: 

- todos os alunos seleccionam e recolhem informação relacionada com o conteúdo que 

está a ser trabalhado; 

- durante o tempo previsto todos os elementos do grupo colocam questões, comparam as 

diferentes respostas, clarificam conceitos, elaboram esquemas aumentando desta forma 

a informação com o objectivo de que todos os elementos aprendam o conteúdo 

abordado; 

- todos os elementos do grupo elaboram uma síntese do que aprenderam e registam no 

caderno diário. 

Posteriormente, cada grupo apresenta a conclusão a que chegou, à turma.  

 

 

 

 

 



Morfologia do Sistema Reprodutor 
 
A reprodução só é possível quando as glândulas sexuais ou gónodas dos indivíduos dos 

dois sexos produzem uma célula reprodutora ou gâmeta que é diferente nos rapazes e 

nas raparigas. Tal só se verifica quando os órgãos reprodutores atingem a maturidade. 

1- Observa a figura 1 e completa a legenda utilizando para apoio o material de apoio. 

 

 

Figura 1 

 

A _ __________________________  E _ ___________________________ 

B_ ___________________________ F _ ___________________________ 

C _ __________________________  G _ ___________________________ 

D_ __________________________  H _ ___________________________ 

I _ __________________________  J _ ____________________________ 

K _ __________________________  L _ ____________________________ 

 

2- Tendo em conta que os órgãos dos sistemas reprodutores humanos podem ser 

agrupados em: 

- Gónodas;  

-Vias Genitais;  

- Órgãos sexuais externos;  

- Glândulas anexas 

 



2.1 - Identifica para ambos os sexos: 

a) As gónodas 

 

 

b) Vias genitais 

 

 

c) Órgãos sexuais externos 

 

 

 

2.2- Discute com os teus colegas a função de cada um dos órgãos que referiste na alínea 

anterior, e regista-a no teu caderno. 

 

 

2.3- Apresenta os resultados a que o teu grupo chegou, a todos os grupos de trabalho, e 

discute-os. Se for o caso, completa ou corrige, as respostas a que o teu grupo chegou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ficha de trabalho nº 6 
 

9º Ano de escolaridade 
 

Problema nº 4 – Como se organiza e funciona o sistema reprodutor? 

 

Na continuidade da resolução do problema proposto vão agora compreender como 

funciona o sistema reprodutor trabalhando novamente em grupos de Aprendizagem 

Cooperativa. Aqui não importa a conclusão a que cada um chega individualmente, mas 

a conclusão que o vosso grupo alcança. 

No grupo de Aprendizagem Cooperativa todos os elementos do grupo têm uma dupla 

responsabilidade: 

- aprender uns com os outros e com o professor; 

- procurar que todos os elementos aprendam o mesmo.  

Assim, qualquer membro só tem sucesso se, e só se, os seus colegas também o tiverem 

por isso, o rendimento do grupo depende do esforço de cada um dos seus membros. Se 

um elemento falhar todo o grupo falha.  

 

A actividade que vão desenvolver é a Co-op Co-op. 

Nesta actividade cada grupo de aprendizagem é responsável por um tema a desenvolver. 

Especificamente nesta aula todos os grupos vão trabalhar o mesmo tema. 

A cada membro do grupo de Aprendizagem Cooperativa, distribui-se um sub tema que 

vai investigar individualmente a partir da informação fornecida pelo professor ou que 

ele próprio recolheu.  

Cada aluno irá assim preparar o sub tema organizando e preparando o material. 

Na aula seguinte cada elemento apresenta ao grupo os resultados da sua investigação, 

dando explicações aos colegas do grupo sobre possíveis questões que possam ser 

colocadas. Cada grupo relaciona os conteúdos, elabora e regista uma síntese do que 

aprendeu no caderno diário. Este trabalho terá a duração aproximada de 20 minutos. 

O grupo prepara a apresentação que deverá ser feita no tempo máximo de 10 minutos. 

Durante e após a apresentação, a professora e os colegas dos outros grupos podem 

questionar o grupo sobre o tema apresentado. 

No final os grupos são avaliados pelas apresentações feitas bem como pela prestação 

individual de cada elemento. 

 



Grupos Temas a Investigar Data de 

apresentação 

Grupo 1 Como funciona o sistema reprodutor 

masculino? 

 

Roberto Qual a constituição do testículo? 

 

 

Ana Cláudia Que características possui um 

espermatozóide? 

 

2/5/05 

Ariana Quais as hormonas que actuam e onde são 

produzidas? 

 

Ana Maria Quais as causas da infertilidade do sistema 

reprodutor masculino? 

 

Grupo 2 Como funciona o sistema reprodutor 

feminino? 

 

Cláudia Quais as transformações que ocorrem no 

ovário? 

 

Tânia Santos Quais as transformações que ocorrem no 

útero? 

2/5/05 

Fábio Quais e como actuam as hormonas no sistema 

reprodutor? 

 

Filipe  Como ocorre a gravidez? Quais as novas 

tecnologias de reprodução? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ficha de trabalho nº 7 

 
9º Ano de escolaridade 

 
Problema nº 5- Qual a importância do planeamento familiar para a saúde 

individual e colectiva? 

 

Para resolverem o problema proposto vão trabalhar em grupos de Aprendizagem 

Cooperativa. Aqui não importa a conclusão a que cada um chega individualmente, mas 

a conclusão que o vosso grupo alcança. 

No grupo de Aprendizagem Cooperativa todos os elementos do grupo têm uma dupla 

responsabilidade: 

- aprender uns com os outros e com o professor; 

- procurar que todos os elementos aprendam o mesmo.  

Assim, qualquer membro só tem sucesso se, e só se, os seus colegas também o tiverem 

por isso, o rendimento do grupo depende do esforço de cada um dos seus membros. Se 

um elemento falhar todo o grupo falha.  

 

A actividade que vão desenvolver é a Co-op Co-op. 

Nesta actividade cada grupo de aprendizagem é responsável por um tema a desenvolver. 

Especificamente nesta aula todos os grupos vão trabalhar o mesmo tema. 

A cada membro do grupo de Aprendizagem Cooperativa, distribui-se um sub tema que 

vai investigar individualmente a partir da informação fornecida pelo professor ou que 

ele próprio recolheu.  

Cada aluno irá assim preparar o sub tema organizando e preparando o material. 

Na aula seguinte cada elemento apresenta ao grupo os resultados da sua investigação, 

dando explicações aos colegas do grupo sobre possíveis questões que possam ser 

colocadas. Cada grupo relaciona os conteúdos, elabora e regista uma síntese do que 

aprendeu no caderno diário. Este trabalho terá a duração aproximada de 20 minutos. 

O grupo prepara a apresentação que deverá ser feita no tempo máximo de 10 minutos. 

Durante e após a apresentação, a professora e os colegas dos outros grupos podem 

questionar o grupo sobre o tema apresentado. 

No final os grupos são avaliados pelas apresentações feitas bem como pela prestação 

individual de cada elemento. 



 
Grupos Temas a investigar Data de 

apresentação 

Grupo 3 Qual a importância do planeamento 

familiar? 

 

 

Ruben 

O que é o planeamento familiar e qual a sua 

importância? 

 

 

Linda Quem deve fazer o planeamento familiar, e 

onde pode recorrer? 

 

9/5/05 

 

Tânia Rocha 

 

Quais os métodos contraceptivos naturais? 

 

 

Artur 

 

Como actuam os métodos contraceptivos 

naturais?  

 

 

Grupo 4 

 

Qual a importância do planeamento 

familiar? 

 

 

João 

 

Como actuam os métodos químicos? 

 

 

Viviana 

 

Quais são os métodos químicos? 

 

16/5/05 

 

Sandra 

 

Quais os métodos mecânicos e como actuam? 

 

 

Daniela 

 

O que é a Vasectomia? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ficha de trabalho nº 8 
 

9º Ano de escolaridade 
 

Problema nº 6- O que significa sexo com segurança? 

 

Na procura da solução do problema proposto vão novamente trabalhar em grupos de 

Aprendizagem Cooperativa. Aqui não importa a conclusão a que cada um chega 

individualmente, mas a conclusão que o vosso grupo alcança. 

No grupo de Aprendizagem Cooperativa todos os elementos do grupo têm uma dupla 

responsabilidade: 

- aprender uns com os outros e com o professor; 

- procurar que todos os elementos aprendam o mesmo.  

Assim, qualquer membro só tem sucesso se, e só se, os seus colegas também o tiverem 

por isso, o rendimento do grupo depende do esforço de cada um dos seus membros. Se 

um elemento falhar todo o grupo falha.  

 

A actividade que vão desenvolver é a Co-op Co-op. 

Nesta actividade cada grupo de aprendizagem é responsável por um tema a desenvolver. 

Especificamente nesta aula todos os grupos vão trabalhar o mesmo tema. 

A cada membro do grupo de Aprendizagem Cooperativa, distribui-se um sub tema que 

vai investigar individualmente a partir da informação fornecida pelo professor ou que 

ele próprio recolheu.  

Cada aluno irá assim preparar o sub tema organizando e preparando o material. 

Na aula seguinte cada elemento apresenta ao grupo os resultados da sua investigação, 

dando explicações aos colegas do grupo sobre possíveis questões que possam ser 

colocadas. Cada grupo relaciona os conteúdos, elabora e regista uma síntese do que 

aprendeu no caderno diário. Este trabalho terá a duração aproximada de 20 minutos. 

O grupo prepara a apresentação que deverá ser feita no tempo máximo de 10 minutos. 

Durante e após a apresentação, a professora e os colegas dos outros grupos podem 

questionar o grupo sobre o tema apresentado. 

No final os grupos são avaliados pelas apresentações feitas bem como pela prestação 

individual de cada elemento. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grupos Temas a investigar Data de 

apresentação 

Grupo 5 O que são as DTS e como se transmitem?   

Vanessa Hepatite B e C  

José SIDA 16/5/05 

Mónica Sífilis e Gonorreia  

Tânia Oliveira Herpes   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Ficha de trabalho nº 9 

 
9º Ano de escolaridade 

 
Problema nº 6- O que significa sexo com segurança? 

 

Educar para a sexualidade passa, naturalmente, pela explicitação de valores e 

mobilização de afectos. 

O texto que se segue em anexo, serve de motivação a uma actividade que vão 

desenvolver na sala de aula a Controvérsia Académica. 

 

Cada grupo de trabalho é subdividido em dois pares. Cada par vai assumir uma posição 

diferente relativamente ao tema em discussão.   

Em seguida, prepara o tema tendo em conta a posição que vai defender de tal modo que 

consiga arranjar argumentos convincentes, claros e precisos do modo a convencer o 

outro par que defende o ponto de vista oposto.  

Na preparação do tema os pares podem procurar informação bem como utilizar a 

documentação fornecida pelo professor. 

É importante que os pares dominem bem a posição que defendem, bem como devem 

questionar o outro par sobre alguns aspectos que considerem menos esclarecidos, 

preparando assim a argumentação a favor da posição que vão defender. 

No final, o grupo deixa de estar dividido em pares e os seus membros trabalham em 

conjunto para elaborarem uma síntese onde constem as posições defendidas e o 

consenso que o grupo conseguiu. 

 Os grupos são avaliados pelo seu desempenho, mas cada aluno também será avaliado 

individualmente, não pelas ideias que defendeu mas pela argumentação apresentada e 

pela forma coerente e lógica como as apresentou. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grupo Par Papel assumido 

 
I 

 
Roberto /Ariana 

 
Médicos de Saúde pública 

  
Ana Maria/ Ana Cláudia 

 
Alunos com Hepatite B 

 
II 

 
Fábio/ Tânia Santos 

 
Professor de Ciências 

  
Filipe/Cláudia 

 
Representantes do clero 

 
III 

 
Ruben/ Artur 

Jovens que têm relações 
com preservativo 

  
Tânia Rocha/ Linda 

 
Alunos com SIDA 

 
IV 

 
João/ Daniela 

 
Pais de jovens adolescentes 

  
Viviana/Sandra 

 
Alunas grávidas 

 
V 

 
Vanessa/Tânia Oliveira 

 
Mães adolescentes 

  
Mónica /José 

 
Namorados que utilizam a 
pílula como contraceptivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Leitura 
 

“ De Amor também se morre” 
 

Era Verão e as férias tinham começado há uma semana. Como sempre, estava na 

Nazaré, na casa da minha avó. Este ano ia ser diferente. Tinha feito 17 anos há poucos 

dias e, finalmente, ia poder sair à noite com as minhas primas e os amigos. 

Na praia, fazíamos as parvoíces do costume: jogar raquetas, piscar os olhos aos rapazes, 

contar anedotas, comer gelados. 

O Paulo era mesmo muito giro. Tinha 19 anos e olhos verdes. Sei lá porquê, foi a mim 

que ele escolheu e eu ia morrendo derretida quando ele me perguntou ao ouvido: 

“Queres namorar comigo? “, como nos filmes antigos e nas novelas… 

Não era só paixão de Verão. O Paulo dizia isso todos os dias e, quando as férias 

acabaram e cada um voltou para sua casa, escrevíamos, telefonávamos e, fim-de-semana 

sim, fim-de-semana não, viajávamos 60 quilómetros para nos encontrarmos. 

Eu era virgem. Ao fim de quatro meses de namoro, já tínhamos avançado tanto que 

resolvi tomar a pílula. Claro que sabíamos que não podíamos ter um bebé! 

Fizemos amor três vezes. Começaram os exames, o Paulo tinha muito que estudar, cada 

vez tínhamos menos contacto. 

Comecei a sentir-me estranha: tinha náuseas, um pouco de febre, estava sempre 

indisposta. Fui ao médico, fiz um teste para saber se estava grávida. Não, não estava. O 

Paulo telefonou. Tínhamos que falar, ele tinha feito as pazes com a ex- namorada, era 

uma história complicada, tinham namorado dois anos, terminaram, andaram com outras 

pessoas, voltaram, blá,  blá,  blá… 

O Verão acabou definitivamente. E não houve Outono. A transição foi de 40 graus à 

sombra aí para uns dez negativos. 

Pensava que todo este desconforto físico que sentia tinha a ver com devastação 

emocional provocada pela perda. As minhas amigas diziam-me que já não se morre de 

Amor! 

Não, não é verdade. Hoje tenho 32 anos e estou a morrer. De SIDA ou de amor, agora já 

tanto faz… 

 

  Marta 
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