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Para Luís 

Há certas circunstâncias que surgem na vida da gente 

que proporcionam oportunidades raras para meditação e 

reflexão. Esta é realmente uma oportunidade preciosa, 

pois bem sabemos o quanto esse curso foi importante 

para as nossas vidas. Vão, nesta simples dedicatória, o 

carinho e o afeto, o amor e a ternura que tenho por você. 
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RESUMO 

Esta dissertação consiste em um estudo de caso sobre o papel do supervisor 
pedagógico no desenvolvimento profissional dos professores e seus reflexos na 
aprendizagem dos alunos, com a utilização da aprendizagem cooperativa. Nossa 
pesquisa partiu do nosso contexto profissional e pela convicção de que o supervisor 
pedagógico deve exercer um papel importante no desenvolvimento profissional de 
seus supervisionados e que um trabalho cooperativo entre os docentes e entre os 
alunos poderá trazer inúmeros benefícios em diferentes âmbitos. Embasamo-nos em 
estudos realizados sobre a aprendizagem cooperativa e seus benefícios para o 
processo de aprendizagem, bem como nos conceitos de supervisão pedagógica 
numa perspectiva evolutiva, com a sua necessidade crescente de proporcionar aos 
professores ambientes de reflexão, cooperação e práticas de entreajuda, levando-
os, consequentemente a melhoria de sua prática. No campo da Supervisão 
Pedagógica, esta deve emergir dentro das escolas como uma ação dinamizadora de 
diversas atividades colaborativas de trabalho, adquirindo um papel de mediadora da 
aprendizagem e integração de saberes e competências, numa dimensão 
pedagógica, didática e de desenvolvimento profissional. Foi adotada para essa 
pesquisa uma metodologia qualitativa, com opção de um estudo de caso, onde 
participaram três docentes e cem alunos do terceiro ano do ensino médio de uma 
escola pública do estado do Ceará. As técnicas, utilizadas para a recolha de dados, 
foram a entrevista para os professores e o questionário para os alunos, com 
posterior análise do conteúdo das respostas e a identificação de suas respectivas 
categorias e subcategorias. Em síntese, as conclusões do estudo indicam que os 
docentes e os alunos trabalharam em um ambiente cooperativo, de reflexão e apoio 
conjunto entre pares, que os professores reconhecem o seu supervisor como um 
mediador para o seu desenvolvimento profissional e que professores e alunos 
perceberam que a aprendizagem cooperativa traz inúmeros benefícios para todos, 
principalmente no que diz respeito às competências acadêmicas e competências 
sociais. 

Palavras-chave: Supervisão Pedagógica, Desenvolvimento Profissional e 
Aprendizagem Cooperativa. 
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ABSTRACT  

This dissertation consists in a case study on the role of the educational supervisor in 

teachers' professional development and its effects on student learning with the use of 

cooperative learning. Our research started in our professional context and the 

knowledge that the educational supervisor should play an important role in the 

professional development of its supervised and cooperative work among teachers 

and students can bring numerous benefits in different areas. Based on studies on 

cooperative learning and its benefits to the learning process as well as the concepts 

of pedagogical supervision in an evolutionary perspective, with its increasing needs 

to provide reflection environments teachers, cooperation and mutual assistance 

practices, taking -the consequently the improvement of their practice. In the field of 

Supervision, this should emerge within schools as a proactive action in several 

collaborative activities to work, acquiring a mediating role of learning and integration 

of knowledge and skills in an educational dimension, teaching and professional 

development. For this research was adopted a qualitative methodology, with an 

option of a case study, attended by three teachers and hundred students of the third 

year of high school of a public school in the state of Ceará. The techniques used for 

data collection were the interview to the teachers and the questionnaire for students, 

with subsequent analysis of the answers and the identification of their respective 

categories and subcategories. In summary, the findings indicate that teachers and 

students worked in a cooperative environment, reflection and joint support among 

peers, teachers recognize their supervisor as a mediator for their professional 

development and teachers and students realized that cooperative learning brings 

numerous benefits to all, especially with regard to academic and social skills. 

Keywords: Supervision, Professional Development and Learning Cooperative. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Introdução 

Este capítulo tem como objetivo principal contextualizar o estudo realizado. Com 

esse intuito, será feita uma breve abordagem sobre a supervisão pedagógica 

considerando sua importante função de mediar o desenvolvimento profissional dos 

professores, através da aprendizagem em colaboração. Também será destacado o 

reflexo do desenvolvimento profissional dos professores na promoção da 

aprendizagem dos alunos. Para tanto, faremos uma concisa apresentação dos 

pressupostos teóricos que embasam nossa investigação. 

Após esta célere explanação, na qual a supervisão pedagógica e sua função 

mediadora no desenvolvimento profissional dos professores constitui o cenário de 

onde advém a problemática sobre a qual incorre o presente estudo, far-se-á a 

apresentação dos objetivos formulados.  

Em seguida, serão apresentadas as limitações relativas ao desenvolvimento da 

pesquisa. Finalizaremos de forma sucinta com a organização da dissertação.  

1.2  Enquadramento teórico/ pressupostos do estudo 

Os desafios educacionais para a realidade atual levam as escolas e toda a sua 

comunidade a uma busca constante no sentido de elevar os padrões de ensino e os 

resultados dos alunos. A procura de maior eficiência e eficácia do desempenho 

profissional dos gestores educacionais e docentes tem levado a constantes 

(re)formulações de suas funções e do nível de responsabilidades e missões 

agregadas à mesma.  

Diante dessa situação, o mais importante deve ser a disposição permanente de 

inovar, a capacidade de mudar e de melhorar a prática vigente, utilizando estratégias 

flexíveis e participativas, dando-se destaque ao trabalho em cooperação. Segundo 

Placco e Almeida (2010, p. 27): 

Qualquer processo formativo e qualquer prática educativa só avançam se 
abordados da perspectiva do trabalho coletivo. Este pressupõe integração 
de todos os profissionais da escola, a não-fragmentação de suas ações e 
práticas e, fundamentalmente, o compromisso com a formação do aluno. A 
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ação coletiva implica o enfrentamento dos desafios presentes na escola, de 
modo que uma ação coesa e integrada dos gestores da escola – direção e 
coordenação pedagógica e educacional – e os demais profissionais da 
educação, a partir de uma reflexão sobre o papel desses gestores na 
articulação e parceria entre os atores pedagógicos, reverta em um processo 
pedagógico que melhor atenda às necessidades dos alunos.  

Assim, aos professores é cada vez mais exigido um esclarecimento permanente 

dos seus atos, nomeadamente, das suas opções metodológicas, estratégias de 

ensino, de práticas de diferenciação pedagógica entre os seus alunos, de resultados 

e sucesso das aprendizagens dos mesmos. Simultaneamente, é-lhes solicitado o 

desenvolvimento da sua autonomia, da sua formação, da capacidade de gestão e 

resolução de problemas dentro e fora da sala de aula e ainda a construção de 

projetos e parcerias com os seus pares na promoção e valorização interna e externa 

da escola na comunidade onde estão inseridos.   

No final do século XIX, um dos maiores estudiosos da educação dos Estados 

Unidos, John Dewey, já mencionava a importância de se partilhar aprendizagens. 

Conforme Dewey (2010, p.24-25):  

As necessidades e os objetivos comuns exigem um crescente intercâmbio 
de ideias e uma crescente unidade de sentimento solidário. A razão de 
fundo que impede a escola dos nossos dias de se organizar como uma 
sociedade natural é exatamente a ausência desta componente de atividade 
comum e produtiva. 

Dentro dessa realidade, ao supervisor, é exigida a procura das tendências de 

supervisão emergentes, como uma nova forma de encarar a aprendizagem, a 

cultura organizacional da escola, a formação e o desenvolvimento profissional dos 

professores. As evoluções dos conceitos e das práticas de supervisão tendem a ter 

cada vez mais, como finalidade, o desenvolvimento profissional do professor e seus 

reflexos na aprendizagem dos alunos. De acordo com Placco e Almeida (2010, p. 

27):  

É nesse contexto que se insere nossa crença e nosso pressuposto de que a 
maior e mais relevante tarefa de base dos gestores escolares é a formação 
e o desenvolvimento profissional dos professores, não apenas enquanto 
processos individuais, mas também enquanto formação mútua 
(interformação) e autoformação. Assim, compreendemos a formação, na 
escola, como ações possíveis de parceria, de articulação, de formação, de 
informação, de ajuda e orientação, tendo em vista um claro compromisso 
político com a formação para a cidadania, de alunos e professores.  

Portanto, essas práticas devem pautar-se em uma reflexão na ação do 

professor, com vista a melhorar a qualidade do seu desempenho num processo 
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continuado de formação, de ajuda e trabalho colaborativo entre seus pares, 

focalizando na promoção das aprendizagens dos alunos e deles próprios.  

Hattie (2003 apud LOPES e SILVA, 2015, p. 64) analisou o efeito dos fatores 

aluno, lar, escola, diretor, colegas e professor, bem como suas respectivas 

contribuições, para o desempenho escolar do aluno, concluindo que: 

[...]dos fatores extrínsecos ao aluno, é o professor: as suas expectativas, 
conceção que tem de ensino e a abertura que manifesta, isto é, em que 
medida acredita que os seus alunos o podem surpreender, no que respeita 
à aprendizagem, o fator de maior influência (30%). Todos os outros fatores 
têm, segundo o autor, uma influência entre 5 e 10% no rendimento escolar. 

Lopes e Silva (2010, p. XIII) também chamam atenção para que os professores 

e diretores de escolas considerem os resultados das investigações sobre os fatores 

que influenciam a aprendizagem dos alunos e que se deve investir na organização 

de espaços de debates:  

Assim, deve haver “espaços” de tolerância aos erros e de abertura a novas 
experiências, onde uma cultura de confiança e de compromisso possibilite a 
aprendizagem partilhada entre pares. Os professores precisam estar num 
ambiente seguro para aprender sobre seus sucessos ou com dos outros 
colegas. Portanto, espaços de discussão, experimentação e reflexão 
colaborativa onde os professores partilhem as suas concepções, crenças e 
modelos sobre o modo como ensinam e como os alunos aprendem e os 
confrontem com os resultados disponibilizados pela investigação científica a 
partir da síntese de estudos, sobre os métodos que melhor funcionam. Este 
aspecto é extremamente relevante.   

Então, podemos perceber que com relação ao desenvolvimento profissional do 

professor para uma melhoria do desempenho escolar do aluno, também é 

imprescindível destacar a importância da interação dos docentes com seus pares, 

através do trabalho colaborativo e conhecimento compartilhado entre eles. Guskey e 

Yoon (2009 apud LOPES e SILVA, 2015, p. 71): 

Consideram que a forma mais eficaz de conduzir à melhoria é ter 
professores em cada escola que se reúnam regularmente para explorar 
problemas comuns e procurar soluções baseadas na partilha coletiva de 
experiências e conhecimentos. Neste processo salientam, como 
determinante, o acompanhamento de peritos externos que apresentam 
novas ideias aos professores sobre as melhores práticas e os ajudam a 
planificá-las e a implementá-las. Nenhum esforço de melhoria é bem 
sucedido na ausência de desenvolvimento profissional bem planificado e 
implementado.  

Deste modo, o papel do supervisor como mediador pedagógico, nesse contexto 

de “perito externo”, assume um caráter urgente de clarificação na comunidade 

docente, dado que, a atividade de supervisão e o seus papéis necessitam de um 
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consenso entre os professores quanto à sua importância no seu desenvolvimento 

profissional e aprendizagem dos alunos. Como bem afirmam Alarcão e Tavares 

(2003, p.53) : 

[...]poderemos assim afirmar que os sujeitos que intervêm diretamente no 
processo de supervisão continuam em desenvolvimento. Desenvolver-se e 
aprender para poder ensinar a aprender e ajudar a desenvolver os alunos 
parece ser, na realidade, não apenas o objectivo fundamental das 
atividades da supervisão da prática pedagógica, mas também a tarefa 
principal a realizar.  

No desenvolvimento profissional do professor, deve-se considerar o seu 

desenvolvimento pedagógico, o conhecimento, a compreensão de si mesmo, o 

desenvolvimento cognitivo ou teórico e deve ser um estímulo para melhorar a prática 

com o objetivo de aumentar a qualidade docente, de pesquisa, de gestão, do ensino 

e da aprendizagem partilhada. Segundo Freitas e Freitas (2002, p.24):  

[...]numa altura em que tanto se fala na necessidade de as escolas 
possuírem uma “cultura de colaboração”, que deve ser estendida a 
professores, alunos e elementos não docentes, a ideia de que é possível 
uma aprendizagem em colaboração deve ser defendida. Por outro lado, 
para que essa cultura de colaboração se consolide, é importante que 
existam momentos para se aprender cooperativamente. 

Assim sendo, a temática escolhida enquadra-se na evolução da função da 

supervisão pedagógica, na utilização da aprendizagem cooperativa entre 

professores e alunos, e no seu reflexo em novas possibilidades de desenvolvimento 

profissional dos professores, pois é sabido que a contemporaneidade demanda ao 

professor a atualização frequente dos seus conhecimentos, apelando-se a uma 

formação contínua que lhe assegure um bom desempenho profissional. Ibernón 

(2011, p. 14) ressalta que:  

A especificidade dos contextos em que se educa adquire cada vez mais 
importância: a capacidade de se adequar a eles metodologicamente, a 
visão de um ensino não tão técnico, como transmissão de um conhecimento 
acabado e formal, e sim como um conhecimento em construção e não 
imutável, que analisa a educação como um compromisso político prenhe de 
valores éticos e morais ( e, portanto, com a dificuldade de desenvolver uma 
formação a partir de um processo clínico) e o desenvolvimento da pessoa e 
a colaboração entre iguais como um fator importante no conhecimento 
profissional[...];tudo isso nos leva a valorizar a grande importância que têm 
para a docência a aprendizagem da relação, a convivência, a cultura do 
contexto e o desenvolvimento da capacidade de interação de cada pessoa 
com o resto do grupo, com seus iguais e com a comunidade que envolve a 
educação. 

Deste modo, a supervisão pedagógica deve atuar como um contributo básico no 

desenvolvimento profissional dos agentes de educação e contribuir para que essa 
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ação possa ter repercussão no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos. 

Esta conceitualização de supervisão deve embasar-se numa orientação 

colaborativa, onde aprender e partilhar são responsabilidades de todos.  

De acordo com alguns autores, por exemplo, Alarcão e Tavares (2003) e Vieira 

(1993) a supervisão pedagógica não deve estar apenas associada à regulação de 

processos de ensino e aprendizagem, deve ser também alargada à escola como 

organização reflexiva. Para que isso aconteça, é necessário invocar um pensamento 

sistêmico baseado no confronto de ideias e no diálogo construtivo de forma a 

mobilizar e fortalecer a comunidade educativa.  

Desse mesmo modo, para o docente, dentro da escola, urge a necessidade 

crescente de incluir experiências de aprendizagens coletivas, com a contribuição de 

todos e estimulação mútua, geradoras de conhecimento, dinamismo e descoberta. 

Vygotsky (2000), a este propósito, ressalta a importância dos docentes estimularem 

a ação uns dos outros, respeitando a diversidade e a valorização positiva das 

diferenças, colocando-se, assim, em ênfase todas as dimensões das suas 

personalidades. 

No decorrer da vida profissional do professor, ele é confrontado com a 

necessidade de cooperar com diversas pessoas, principalmente com os colegas de 

trabalho, não só para trocar opiniões e ideias, mas sim para aperfeiçoar e corrigir 

saberes profissionais. Cada vez mais, a colaboração entre todos é necessária para 

todos poderem evoluir em sua profissão. Desta forma, é importante que os docentes 

decidam em conjunto os modos e as formas como irão trabalhar e planejar suas 

aulas, regulando e modificando, de acordo com os resultados obtidos, a sua ação. 

Para Roldão (2007, p.29) isso  

[...]requer a colaboração na planificação das aulas, a realização de docência 
em conjunto, o estudo inter-grupos das estratégias e sua eficácia, a 
observação mútua e a inter-supervisão crítica entre os professores, a 
colegialidade nas decisões, a prestação de contas, colectiva e individual, 
pelos processos de trabalho e pelos resultados obtidos. 

Segundo a mesma autora, essas são ações, posturas e decisões propriamente 

profissionais, que em sua visão só fazem sentido “no interior de um corpo que se 

assume como um colectivo com saber e trabalho comum e próprio, e que trabalha e 

actua privilegiando lógicas de equipa” (ROLDÃO, 2007, p.29). 
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Dentro dessa perspectiva, podemos destacar o método da aprendizagem 

cooperativa que implica um trabalho de grupo onde os objetivos de cada participante 

estão de tal modo vinculados entre si que cada um deles só pode alcançar os seus 

objetivos se, e apenas se, os outros alcançarem os seus (COOL ; COLOMINA, 1990 

apud POZO, 1999, p. 38). Consequentemente, a aprendizagem cooperativa existe 

quando os participantes do grupo trabalham juntos para realizar objetivos partilhados 

de aprendizagem.  

A interdependência positiva é o principal elemento da aprendizagem 

cooperativa, conforme Lopes e Silva (2009, p. 16): 

É a sensação que se tem de que se está dependente dos outros de modo 
que não se consegue ser bem-sucedido a não ser que eles também o sejam 
e vice-versa; isto é, o trabalho de um beneficia com o trabalho de todos. A 
interdependência positiva cria situações em que os alunos trabalham em 
conjunto, em pequenos grupos, para maximizar a aprendizagem de todos 
os membros, partilhando os recursos, dando apoio mútuo e celebrando 
juntos o sucesso. A interdependência positiva é o núcleo central da 
aprendizagem cooperativa. Os alunos têm de acreditar que cada um é bem-
sucedido se todos o forem. 

Shulman e Shulman (2004 apud ROLDÃO, 2007, p.26), por sua vez, defendem 

que a ideia de aprendizagem como processo formativo permanente na atividade de 

um professor requer “a sua ancoragem na reflexão colectiva, na análise e 

observação conjunta das situações concretas da acção docente para as discutir, na 

procura colaborativa de mais informação, geradora de novo conhecimento 

profissional, e na realização de acções de ensino em formatos partilhados.” 

Joaniquet (2004) considera que essa metodologia se baseia numa estrutura 

organizativa que potencia a responsabilidade individual e a responsabilidade grupal 

mediante a interação dos participantes do grupo com diferentes capacidades e uma 

intervenção organizativa, dinamizadora e mediadora. A cooperação entre os 

professores e 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 apud YÁNIZ, 2003, p. 26).  

A necessidade de instituir a cooperação como eixo fundamental no processo 

educativo não é uma inovação em educação. Já em 1899, John Dewey (1859-1952) 

demonstrava como a vida escolar se deveria organizar tendo em vista “o 
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desenvolvimento de um espírito de cooperação social e de vida comunitária” 

(DEWEY, 2010, p. 25). 

Na sociedade atual, dominada pelos serviços de informação e pela 

competitividade, é necessário introduzir para além da aprendizagem dos conteúdos, 

competências cooperativas e de socialização que permitam a construção do saber. 

Dewey (1916 apud LOPES; SILVA, 2009, p. 9) entende que a utilização de grupos 

cooperativos no processo de ensino e aprendizagem deve “[...] ser o verdadeiro 

método de ensino e defende que a escola deve ser um ambiente de vida e trabalho 

onde tanto os professores como os alunos, numa atividade partilhada, aprendem e 

ensinam ao mesmo tempo”. 

Nessa perspectiva, aprender é algo mais do que aceder e reproduzir um 

conjunto de termos e conceitos. Tem por base uma concepção de aprendizagem 

como algo ativo, construído pelos integrantes do grupo cooperativo que interagem 

entre si. Assim descreve Cochito (2004, p. 5) a esse respeito:  

O sucesso dos métodos de aprendizagem cooperativa parece razoável 
assumir, será tanto maior quanto mais o funcionamento da sala de aula e da 
escola em geral se basearem na colaboração e à medida que se for 
gradualmente estabelecendo uma cultura de escola que quebre o tradicional 
isolamento do professor, com os ‘seus’ alunos. A cooperação entre alunos a 
nível da sala dificilmente se transforma em prática sistemática e 
reconhecida se não for suportada por um funcionamento democrático e 
participado da escola, isto é, se a organização escolar e a actividade de 
professores, alunos, funcionários, pais e membros da comunidade não 
assentar em relações de cooperação. 

É neste contexto que consideramos importante a utilização do método de 

aprendizagem cooperativa, com a mediação do supervisor pedagógico, tanto entre 

os professores, para o seu desenvolvimento profissional, como em sala de aula, 

entre os alunos, para o desenvolvimento de atitudes cooperativas, com vista a 

aprendizagens significativas de conteúdos científicos, bem como para o estímulo do 

desenvolvimento de competências sociais necessárias à vida em sociedade. 

1.3  Objetivos da investigação 

O estudo que se apresenta desenvolveu-se em função dos seguintes objetivos: 
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Objetivo Geral 

• Investigar de que forma o papel do supervisor pedagógico, através da utilização da 

metodologia de aprendizagem cooperativa, se repercute no desenvolvimento 

profissional dos professores e na aprendizagem dos alunos. 

Objetivos Específicos 

• Recolher a opinião dos professores sobre a importância do uso pelo supervisor 

pedagógico de uma metodologia de aprendizagem cooperativa, no seu 

desenvolvimento profissional; 

• Analisar de que forma os professores consideram que o seu desenvolvimento 

profissional com recurso à aprendizagem cooperativa se reflete na aprendizagem 

dos alunos; 

• Recolher a opinião dos alunos sobre a eficácia do método cooperativo na sua 

aprendizagem. 

1.4  Natureza do estudo e sua justificativa 

Acreditamos que na esfera das Ciências da Educação, um estudo de caso na 

área da Supervisão Pedagógica e sua influência no desenvolvimento profissional 

dos professores, especificamente com a utilização do método de aprendizagem 

cooperativa, torna-se um trabalho de investigação relevante num contexto mundial 

caracterizado pela instabilidade, complexidade e mudança. Esse contexto de 

transitoriedades coloca novos desafios, principalmente aos profissionais da 

educação que se veem diante de uma necessidade de formação e desenvolvimento 

profissional constante. Conforme Alarcão e Canha (2013, p. 51):  

O desenvolvimento profissional assim entendido assenta num processo 
sistemático de aprofundamento e reconstrução do conhecimento com vista 
à melhoria da prática. Compreende, pois, um processo de aprendizagem, 
que exige grande investimento pessoal, vontade própria, esforço e 
comprometimento com a profissão.   

O desenvolvimento profissional requer aprendizagem contínua e também 

compreende uma dimensão social. De acordo com Vygotsky (2000), Paulo Freire 

(1996), Lave e Wenger (1991), aprendemos na interação com os outros, ao 

cruzarmos e combinarmos o nosso conhecimento e a nossa experiência individual 
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com o conhecimento e a experiência de outros. Segundo Alarcão e Canha (2013, p. 

51):  

É nesse contexto que as práticas colaborativas apresentam grandes 
potencialidades, já que nascem da interação entre as pessoas, da partilha 
de conhecimento e de saber experiencial, da equidade na assunção de 
responsabilidades sobre os percursos de ação, proporcionando nesse 
processo a reconstrução do conhecimento e, espera-se, a mudança das 
práticas e o desenvolvimento.  

Portanto é necessário que a supervisão pedagógica possua uma ação 

unificadora nas escolas, assumindo-se como geradora de práticas colaborativas 

fundamentais ao desenvolvimento profissional dos docentes. Assim ratificam Alarcão 

e Canha (2013, p. 52):  

Em contextos de formação e de aprendizagem colaborativas orientadas 
para o desenvolvimento profissional, a supervisão surge como aliado nesse 
propósito, ao definir-se como atividade que acompanha e apoia o processo. 

 Num ângulo mais restrito, consideramos que o estudo de caso sobre a 

função mediadora do supervisor pedagógico no desenvolvimento profissional dos 

professores, e seus reflexos nas aprendizagens dos alunos, através da utilização da 

aprendizagem cooperativa, pode ser significativo na compreensão e análise das 

relações que se estabelecem entre supervisor e professores e as novas propostas 

de ensino e aprendizagem vigentes. De acordo com Lopes e Silva (2009, p. 3-4):  

O sistema educacional pode não estar particularmente preocupado em 
promover a cooperação no processo de aprendizagem, mas, de alguma 
forma, os alunos trabalham juntos informalmente e compartilham a sua 
aprendizagem, dependendo de um contexto específico. Os alunos 
cooperam porque percebem as vantagens de compartilhar o que sabem e 
intuitivamente adoptam uma visão social do processo de aprendizagem. 

Assim sendo, destaca-se a importância da utilização da aprendizagem 

cooperativa, dentro do contexto educacional tanto entre professores como entre 

alunos, nesse novo cenário de constante renovação didática. Como destacam Lopes 

e Silva (2009, p. 4):  

A aplicação de técnicas de aprendizagem cooperativa na educação formal é 
importante não só para a obtenção de ganhos em relação ao próprio 
processo de ensino-aprendizagem, mas também na preparação dos 
indivíduos para situações futuras no ambiente de trabalho, onde cada vez 
mais atividades exigem pessoas aptas para trabalhar em grupo. 

A referida assertiva enquadra-se nos contextos de ensino e aprendizagem 

dos alunos, dos professores e supervisores, onde se destaca a importância das 

interações entre os mesmos e o estabelecimento de parcerias entre si, de atividades 
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em colaboração e ações partilhadas, com o objetivo de adquirir conhecimento e 

desenvolvimento.  

Na perspectiva do professor, segundo o modelo bioecológico 

(BRONFENBRENNER; MORRIS, 1998), são as transições ecológicas que tornam 

possível o desenvolvimento pessoal e profissional do docente, ocorrendo sempre 

que este realiza uma tarefa nova e diferente, encarnando diversos papéis quando 

entra em interação com outros atores sociais.  

Embora mais exigente para o papel do professor nas vertentes social, 

emocional e cognitiva, a aprendizagem cooperativa parece ser mais eficiente em 

termos de resultados do que a aprendizagem tradicional, individual e competitiva. 

(BESSA; FONTAINE, 2002 apud COSTA; MATOS, 2007, p. 32) 

Portanto, o presente trabalho também pretende abrir mais caminhos de 

investigação neste âmbito ou, pelo menos, contribuir para a problematização da 

temática em questão como uma mais valia no desenvolvimento profissional dos 

docentes, a partir da aprendizagem cooperativa. 

Salientamos, contudo, que a aprendizagem colaborativa surge nas escolas 

não apenas por via de exercícios meramente burocráticos como são a formação 

inicial e contínua de professores ou ainda a avaliação de desempenho dos docentes, 

surge também, muito frequentemente, com a criação de equipes pedagógicas a 

partir de necessidades específicas da escola, com o intuito de entre-ajuda na 

obtenção de objetivos comuns, sempre visando a melhoria do desempenho 

profissional e o sucesso do aluno. Mesmo que a cultura da aprendizagem 

colaborativa não esteja institucionalizada nas nossas escolas, ela tem vindo a 

disseminar-se, quase de forma espontânea, entre os profissionais de ensino. 

Conforme afirma Lima (2002, p. 7):  

A ideia da colaboração não é propriamente nova: a necessidade de ter 
parceiros significativos e estimulantes é tão velha como a própria história da 
Humanidade. Todavia, nos tempos mais recentes, este conceito ganhou 
uma nova força e conheceu um destaque inusitado em diversos sectores de 
atividade, onde é apresentado como a solução ideal para as inúmeras 
dificuldades das organizações actuais e como a chave para o seu progresso 
e desenvolvimento. Também no ensino nunca se defendeu a colaboração 
profissional de forma tão veemente, entendida como o modo ideal de se 
assegurar o desenvolvimento profissional dos docentes ao longo da 
carreira, a aprendizagem de excelência para os alunos e a transformação 
das escolas em autênticas comunidades de aprendizagem.  
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Espera-se, desta maneira, conseguir respostas contundentes à problemática 

em estudo, ao mesmo tempo em que os resultados possam contribuir para uma 

reflexão sobre esse tema e constituir material base para futuras investigações. 

1.5  Limitações do estudo 

Como em todos os trabalhos de investigação, há limitações e restrições à 

realização da nossa pesquisa. Podemos citar algumas variáveis como o fator tempo, 

condicionador da abrangência de dados a recolher, a disponibilidade dos 

professores e alunos em colaborar, o acesso a meios materiais relevantes para a 

investigação. 

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

Cooperativa tem como recurso para que professores e alunos aprendam e 

desenvolvam-se mais e melhor, por outro também é evidente que a sua 

implementação, como um método novo para a população em estudo, teve algumas 

dificuldades. 

Em primeiro lugar, uma 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 Língua Portuguesa, em que foi utilizado o método de 

aprendizagem cooperativa, privilegiou partilha, autonomia e responsabilização dos 

alunos, pelo contrário, na maioria das disciplinas privilegiava-se o trabalho individual 

e a competição, o que dificulta e confunde o aluno menos receptivo à 

implementação desta nova estratégia. 

O planejamento das aulas em cooperação para a preparação das aulas com a 

aprendizagem cooperativa, assim como a organização de todo o material, exigiu 

uma dinâmica de trabalho nos professores que, numa fase inicial, implicou um 

esforço e uma dedicação maior. Por esse fato, o tempo necessário ao domínio desta 

nova estratégia, por parte dos professores, também se revelou importante nas 

limitações do nosso estudo. 

Outra das limitações deve-se ao fato dos participantes da pesquisa se limitar 

unicamente a um grupo reduzido de docentes de uma mesma instituição de ensino, 

por tratar-se de um estudo de caso. Deste modo, as conclusões não poderão ser 

generalizadas a outras populações, porque os resultados observados poderão vir a 

ser influenciados pelas inúmeras circunstâncias organizacionais dessa escola. 
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Apontamos como outra limitação apresentada nesse estudo o número de 

respondentes às perguntas abertas do questionário aplicado aos alunos. Se 

compararmos o número de alunos que responderam o questionário, num total de 

100, ao número de alunos que justificou suas respostas, esse último foi bem inferior 

ao esperado.  

O fato de o estudo ter sido realizado num campo que é o local de trabalho do 

investigador, onde iniciou a carreira docente e hoje exerce a função de supervisor 

pedagógico, poderá conduzir a que um olhar faccioso sobre a realidade esteja 

presente. Como em qualquer estudo com estas características, cremos que a 

influência do investigador se fez sentir em algumas respostas dadas; no entanto, os 

entrevistados puderam falar dos seus pontos de vista, utilizando descrições 

detalhadas, seguindo a ordem dos tópicos pré-definidos pelo entrevistador. 

No entanto, este estudo não pretende esgotar o tema, mas despertar a busca 

por novos conhecimentos visando à promoção de subsídios para uma atuação 

profissional de qualidade, tanto para o supervisor pedagógico, tentando contribuir 

para a melhoria das atividades de mediação do supervisor pedagógico no 

desenvolvimento profissional dos professores, como consequentemente para a 

melhoria na qualidade das aprendizagens do aluno. 

 

1.6  Organização da dissertação 

As partes que constituem a estrutura dessa dissertação obedecem a uma ordem 

específica e possuem uma coerência entre si. Apresenta uma estrutura interna, 

composta por capítulos organizados da seguinte forma:  

 

CAPITULO I – INTRODUÇÃO: em que se faz a apresentação da pesquisa e que se 

a contextualiza dentro dos pressupostos teóricos que a embasam. Também 

identificamos os objetivos pretendidos ao se realizar esta investigação. Do mesmo 

modo, fazemos referência as limitações com que nos fomos deparando ao longo da 

pesquisa, até alcançar uma conclusão, com a utilização das diferentes técnicas de 

recolha de dados e análise dos mesmos. 

 

CAPITULO II – REVISÃO DA LITERATURA: neste capítulo destaca-se o 

enquadramento teórico do tema em estudo, ou seja, apresentação de teorias, 



24 

 

autores e estudos com finalidades e/ou objetivos semelhantes que possam clarificar 

os conceitos fundamentais para a realização desta investigação. Em concreto, 

destacamos a função do supervisor pedagógico mediador no desenvolvimento 

profissional dos professores, através da utilização da aprendizagem cooperativa. 

CAPITULO III – METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO – este capítulo é composto 

pela caracterização do campo e do alvo de pesquisa, tendo em conta as suas 

características, revelando a coerência da aplicação de uma abordagem investigativa 

qualitativa, através de um Estudo de Caso. Serão explicadas e justificadas as fontes 

de dados, as técnicas e os critérios de recolha dos mesmos. 

CAPITULO IV – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS – realiza-se a 

apresentação e interpretação dos dados obtidos, expondo estes por categorias, 

fazendo posteriormente a sua análise, baseada nos conceitos utilizados na revisão 

da literatura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – apresentará as nossas conclusões sobre os objetivos 

que nos propusemos alcançar. A realização da conclusão faz-se através da análise 

de dados e da ligação estabelecida com revisão da literatura. No final da conclusão 

surgem novas questões, que poderão ser pontos de partida para futuras 

investigações. 

REFERÊNCIAS – nas referências bibliográficas estão mencionados todos os 

autores e respectivas obras ou documentos de várias tipologias que foram 

consultados, lidos e referenciados neste trabalho e que, de alguma forma, foram 

relevantes para este estudo. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Introdução 

Neste capítulo procederemos à pesquisa bibliográfica em torno dos conceitos 

centrais que embasam nossa investigação, com a finalidade de elucidar bases 

teóricas que nos permitiram construir o objeto de estudo.  

2.2 A supervisão pedagógica 

2.2.1 Conceito de supervisão pedagógica numa perspectiva histórica  

A supervisão pedagógica passou por várias fases dentro do contexto 

brasileiro. Inicialmente denominada de supervisão escolar ou educacional, a 

supervisão pedagógica sofreu uma enorme evolução ao longo dos anos, passando 

por fases distintas até chegar a sua nomenclatura, conceito e atribuições que possui 

atualmente. De acordo com alguns estudiosos da área, dentre eles Nérici (1973), a 

supervisão escolar teve três perspectivas: fiscalizadora, construtiva e criativa. 

Conforme Nérici (1973), a modalidade de supervisão fiscalizadora, 

considerada por muitos como inspeção escolar, seguia padrões rígidos e inflexíveis 

e não levava em consideração as peculiaridades e especificidades das diversas 

regiões brasileiras, e também não considerava as diferenças individuais de cada 

aluno. No ponto de vista de Alarcão (1989 apud RANGEL, 2001, p.39) a supervisão 

educacional surgiu nos anos 70, e neste momento a função de controle era a sua 

principal característica. 

A segunda fase, chamada de construtiva, surgiu da necessidade de melhorar 

significativamente a atuação dos professores. Para resolver os problemas 

detectados, os inspetores escolares passaram a promover cursos de 

aperfeiçoamento para os professores (NÉRICI, 1973). 

Atualmente a supervisão escolar encontra-se em sua fase criativa, nesta fase 

ela está desvinculada da inspeção e possui como objetivo o aprimoramento de todo 

o processo de ensino e aprendizagem e a busca, incessante, pela qualidade do 

ensino (NÉRICI, 1973). 
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A supervisão escolar atual pretende combater então algumas distorções que 

comprometem a qualidade da escola como a evasão, repetência e o não 

aproveitamento do aluno, colocando-se diante de muitos desafios. Segundo 

Lomonico (1987), vários são os autores que definiram esse termo, como 

destacamos a seguir. De acordo com Andrade (1979, p.9), “a supervisão 

educacional é o processo pelo qual se orienta a escola como um todo, para a 

consecução de suas finalidades”. Pode ser conceituada, também, como um 

processo dinâmico de assistência técnico-pedagógica que garante parâmetros para 

a relação ensino e aprendizagem, orientando os profissionais da escola para uma 

melhor utilização de recursos humanos e materiais, tendo em vista a busca pela 

qualidade do ensino (ANDRADE, 1979). 

Na visão de Przybylski (1985, p. 16): 

[...]a supervisão escolar é o processo que tem por objetivo prestar ajuda 

técnica, no planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades 

educacionais em nível de sistema ou unidade escolar, tendo em vista o 

resultado das ações pedagógicas, o melhor desempenho e aprimoramento 

permanente do pessoal envolvido na situação ensino-aprendizagem. 

A supervisão escolar passou, então, a ser entendida como orientação 

profissional e assistência, dadas por pessoas competentes em matéria de educação, 

no local e tempo necessários, visando ao aperfeiçoamento de tudo aquilo e aqueles 

que abrangem o processo de ensino e aprendizagem. Esse conceito de supervisão 

escolar pode ser aplicado a todos os níveis e fases do processo educacional. Ele 

tanto se aplica aos técnicos em educação, supervisores e dirigentes, como a 

professores e coordenadores pedagógicos (PRZYBYLSKI, 1985). 

Para Rangel (2001), a supervisão passa de educacional e escolar para 

pedagógica, caracterizando-se como um trabalho de assessoria ao professor, no 

que diz respeito ao planejamento, acompanhamento, coordenação, controle, 

avaliação e atualização do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

Para Spears (1978 apud PRZYBYLSKI, 1985, p.17), “a supervisão visa 

facilitar a aprendizagem do aluno, proporcionando as condições adequadas ao 

aprendizado e ao ensino”. O autor complementa: “Supervisão é um processo de 

efetuar o aprimoramento do ensino através do trabalho com pessoas que estão 
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lidando com alunos [...] é um processo de estimulação do crescimento e uma 

maneira de ajudar os professores a se ajudarem a si mesmos”.  

Na visão de Lima (1999 apud RANGEL, 2001, p. 34), a supervisão 

pedagógica deve ser inserida nos fundamentos e nos processos pedagógicos, 

auxiliando e promovendo a coordenação das atividades desses processos e a 

atualização coletiva dos professores. 

Medina (2002) atribui à supervisão escolar a ideia de uma ação repensada, 

mais didática, menos burocrática e voltada para o fazer pedagógico, que é a base 

para a construção de uma nova escola, que responda aos anseios da sociedade e 

seja efetivamente de qualidade. 

Nesse seguimento, Alarcão e Tavares (2003, p. 6) afirmam que “A supervisão 

é uma atividade que visa o desenvolvimento e a aprendizagem dos profissionais”. 

Deve por isso, não só, proporcionar ambientes construtivos do conhecimento 

profissional, de ajuda aos professores, de melhoramento das suas competências, 

assim como ser um alerta para suas necessidades de formação.  

Deve ainda, permitir ser um meio para a prática e regulação dos processos de 

ensino e de aprendizagem, e situar a escola como uma organização que aprende 

(SENGE, 1990), onde supervisores, professores e alunos, todos têm um papel a 

desempenhar para que as mudanças ocorram e se reflitam nos processos de 

aprendizagem e na qualidade da escola (VIEIRA, 1993; ALARCÃO; TAVARES, 

2003, PAWLAS; OLIVA, 2007). 

No mesmo sentido, a supervisão é um processo orientado para o 

questionamento e a reflexão dos profissionais em todas as fases do ensino. Seja 

quando o professor pensa e planeja suas atividades letivas, durante a realização das 

mesmas e no final da concretização destas. Deste modo, resultará em uma auto e 

hetero-supervisão, comprometida e cooperativa, em que os professores se entre 

ajudam, realizam uma aprendizagem cooperativa, partilham com os pares, exploram 

e refletem sobre a prática de cada um, numa liberdade consentida e respeitada por 

todos (ALARCÃO; TAVARES, 2003; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002; PAWLAS; 

OLIVA, 2007).  
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A reconceitualização da supervisão define como principais aspectos: apoio, 

escuta, cooperação ativa, regulação, diálogo e democracia abrangendo, não só os 

professores como a escola em si numa organização aprendente ou organização 

reflexiva que cria um ambiente de trabalho de auto-renovação. (ALARCÃO; 

TAVARES, 2003; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002). 

É percebido que ao longo dos anos a supervisão escolar passou a adquirir 

várias denominações, como inspeção escolar, orientação pedagógica, supervisão 

educacional, supervisão de ensino e, finalmente, supervisão pedagógica. Isso 

ocorreu porque ela deixou de ser uma atividade meramente burocrática e passou a 

ter um contexto e atribuições de cunho mais pedagógico (LIBÂNEO, 2005, p. 49). 

Na visão de Libâneo (2005, p. 36), a supervisão pedagógica é uma tarefa que 

canaliza o esforço coletivo das pessoas para os objetivos estabelecidos. Atua junto à 

direção, buscando “a articulação e convergência do esforço de cada integrante de 

um grupo, visando a atingir os objetivos”, e ainda, “a supervisão pedagógica que tem 

como principal atribuição a assistência pedagógico-didática aos professores, para se 

chegar a uma situação ideal de qualidade de ensino (considerando o ideal e o 

possível)”. 

Dessa forma, o referido autor afirma que as funções da supervisão 

pedagógica podem ser sintetizadas da seguinte forma: planejar, coordenar, gerir e 

acompanhar todas as atividades pedagógico-didáticas e curriculares da escola e da 

sala de aula, visando atingir níveis satisfatórios na aprendizagem dos alunos 

(LIBÂNEO, 2005, p. 53). 

Nesta perspectiva está implícito um cenário reflexivo para a prática da 

supervisão acima descrita e pretende-se uma reflexão sobre a ação e sobre o 

processo de ensino e aprendizagem, esse deve contribuir para consolidar e 

enriquecer o saber, o saber fazer e o aprender fazendo e pensado. É procurar a 

inovação, ser capaz de realizar investigação-ação ao mesmo tempo ser capaz de se 

questionar a si e em relação aos outros, avaliar e corrigir coletivamente.  

Para fazer uma reflexão sobre a ação, Alarcão (2003) sugere a pesquisa-ação 

que aponta a aprendizagem como um processo transformador da experiência, e a 

concebe dentro de quatro fases: experiência concreta, observação reflexiva, 
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conceptualização e experimentação ativa. Para Alarcão (2003, p.38) “uma escola 

reflexiva é uma comunidade de aprendizagem e um local onde se produz 

conhecimento sobre educação”.  

Afonso (2001, p.429) esclarece-nos que as comunidades de aprendizagem 

“constituem um ambiente intelectual, social, cultural e psicológico, que facilita e 

sustenta a aprendizagem, enquanto promove a interacção, a colaboração e a 

construção de um sentimento de pertença.” E ainda acrescenta que temos de aceitar 

que são os contextos de aprendizagem que promovem a participação coletiva e a 

interação dialógica enquanto suportes de reflexão, argumentação e refutação. 

Nessa escola reflexiva, o supervisor pedagógico contribui para a formação 

dos professores articulando a teoria e prática, buscando fazer elo do seu saber e o 

conhecimento profissional dos professores, interagindo, mediando, intervindo, 

problematizando e questionando as vivências escolares, num movimento de 

aprendizagem contínua e mútua. Afinal, o papel fundamental do supervisor 

pedagógico é acompanhar as práticas dos professores com vistas à continuidade de 

sua formação no interior da escola, como nos aponta Placco e Almeida (2003).  

Dentro desse contexto de reflexão, os professores necessitam possuir vários 

saberes, como o de conteúdo disciplinar, de currículo, de aluno e de suas 

características, contextos, dos fins educativos e de si mesmo. Conforme Tardif 

(2002, p. 54) o saber docente é um “saber plural, formado de diversos saberes 

provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e 

da prática cotidiana”. Esses saberes são necessários enquanto base para um 

trabalho que vê no outro a extensão de si mesmo. Ao supervisor pedagógico cabe 

auxiliar esse professor, instigando-o a partir de sua prática. Assim segundo Alarcão 

(2003, p. 65):  

A supervisão é uma actividade cuja finalidade visa o desenvolvimento 

profissional dos professores, na sua dimensão de conhecimento e de acção, 

desde uma situação pré-profissional até uma situação de acompanhamento 

no exercício da profissão e na inserção na vida da escola.  

Esse processo de formação e desenvolvimento profissional dos professores, 

num cenário reflexivo, sob a perspectiva de aprender a fazer fazendo e pensando, 

direciona os docentes à construção ativa dos conhecimentos a partir da ação e 
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estruturado pela reflexão. Essa prática reflexiva conforme Alarcão e Tavares (2003, 

p. 35) “precisa ser acompanhada por supervisores que, experientes, detenham as 

competências para orientar, estimular, exigir, apoiar, avaliar, isto é, sejam 

simultaneamente treinadores, companheiros e conselheiros”. Alarcão e Tavares 

(2003, p. 35) ainda acrescentam que: 

No cenário reflexivo, o papel dos supervisores é fundamental para ajudar os 

professores a compreenderem as situações, a saberem agir em situação e 

a sistematizarem o conhecimento que brota da interação entre a acção e o 

pensamento. Para utilizar expressões shönianas que se tornaram bem 

conhecidas, o supervisor deverá encorajar a reflexão na acção, a reflexão 

sobre a acção  e a reflexão sobre a reflexão na acção.   

Na perspectiva de Schön (1997, p. 32), um dos grandes expoentes da 

formação reflexiva, baseada na teoria de Dewey, o saber profissional é ponto de 

partida para a “reflexão-ação”. A ênfase é dada à formação dos professores, e 

destaca algumas estratégias de supervisão mais consonantes ao paradigma 

reflexivo: a experimentação em conjunto (join experimentation); a demonstração 

acompanhada de reflexão (follow me) e a experiência multifacetada (play in a hall of 

mirror). Novamente o enfoque é dado à prática profissional, o conhecimento está na 

ação, é praticando que se aprende a prática.  

A supervisão deve ser orientada para apoiar o profissional no confronto com a 

realidade escolar em busca de otimizar os resultados e encontrar soluções para as 

problemáticas. Para Alarcão e Tavares (2003, p. 35), essas estratégias de 

supervisão reflexiva incluem: 

[...]demonstrações acompanhadas de comentários elucidativos dos 

processos seguidos, ou seja, a verbalização do pensamento como 

expressão da reflexão na acção, diálogo com a situação e envolvimento do 

estagiário nesse diálogo, esclarecimento sobre as contribuições que os 

vários domínios do saber podem trazer para a compreensão e solução do 

problema em causa, crítica, reapreciação, reformulação, atenção operativa 

às réplicas da própria situação, encorajamento, instruções, sugestões, 

iniciação do professor na linguagem própria da profissão e nas formas de 

pensamento e de actuação específicos da sua profissão. 

Neste processo de uma supervisão reflexiva é vital que esse profissional 

realize uma reflexão conjunta e recíproca, que se reflita na ação prática e sobre ela 
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para adequar-se as reais necessidades e dificuldades do professor ao seu 

desenvolvimento profissional. O desconhecimento das percepções, apreciações, 

juízos e crenças do professor acerca dessa realidade impossibilitam a função do 

supervisor na orientação do desempenho profissional do docente. Assim, Alarcão e 

Tavares (2003, p. 35) afirmam que: 

Na prática orientada, o supervisor deve apoiar o confronto com os 

problemas reais a necessitar de serem descodificados para poderem ser 

resolvidos, e proporcionar ocasiões de levantamento de hipóteses, 

experimentação e verificação. Mas a sua função inclui também a atenção à 

riqueza que pode brotar da consciência de se terem cometido erros, de se 

necessitar da ajuda dos outros e de pouco ou nada se aprender sem um 

empenhamento auto-formativo e uma estratégia pessoal de pesquisa. Nesta 

óptica, o modo de ensinar do supervisor enfatiza o seu papel de encorajador 

da exploração das capacidades de aprendizagem que residem nos 

professores, nas actividades e nas múltiplas interacções que se geram.  

Segundo Perrenoud (2002, p. 29) é necessário que os professores deixem de 

resistir “tanto à objetivação dos seus atos profissionais”, bem como, “ à análise 

cooperativa das suas práticas entre colegas” , só desta forma é possível a mudança 

e a inovação na prática pedagógica. Será então imprescindível adquirir confiança 

num trabalho individual que assimile de forma harmoniosa os conhecimentos 

construídos pelos seus pares.  

Dentro dessa perspectiva, Sá-Chaves e Amaral (2000, p. 83) sugerem que a 

supervisão reflexiva seja uma evolução do “eu solitário” para o “eu solidário”. Para 

as autoras, o significado do “eu solitário” se manifesta nos professores que não 

conseguem libertar-se das receitas que lhe foram “prescritas” durante a formação 

docente. A não aceitação das receitas impostas leva à solidão e ao isolamento na 

sala de aula. As autoras sugerem que este estado de solidão poderia ser alterado 

através de uma formação de professores fundamentada na escola, como resultado 

de uma análise cuidadosa das necessidades inerentes à mesma. É neste contexto 

que situam o conceito de supervisão reflexiva.  

Quando o supervisor orientador e o professor refletem solidariamente sobre a 

prática docente, os efeitos são muito mais abrangentes do que os resultados de uma 

reflexão solitária, isso poderia acontecer na escola, por exemplo, através de 
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reuniões regulares, nas quais todos pudessem discutir a prática docente, analisando 

as necessidades reais de cada um com a contribuição de todos, mas respeitando os 

saberes e as diferenças existentes. 

Essa interação e reflexão entre supervisor e professores é onde ancora a 

construção do conhecimento, numa relação dialógica, que permite um contexto de 

comunidade de aprendizagem. Para Afonso (2001), as comunidades de 

aprendizagem são estruturas sociais que sustentam o trabalho em equipa e pelas 

quais emerge um novo modelo de cultura de escola e de organização educativa. 

Segundo Sá-Chaves e Amaral (2000, p. 83): 

Haverá se assim procedermos, uma construção de saberes decorrente de 

práticas intercontextuais e transdisciplinares. A supervisão reflexiva e crítica 

far-se-á de forma ecológica ao nível das práticas de sala de aula, ao nível 

da forma como se reflecte sobre os processos de construção do 

conhecimento (metacognição), ao nível da gestão curricular, ao nível das 

relações interpessoais, do conhecimento e desenvolvimento profissionais, 

da gestão de projectos educativos, enfim, de tudo o que se possa 

desenvolver no âmbito das funções sociais que estão cometidas à escola. 

Percebemos que se estabelece também para a prática desta supervisão um 

cenário ecológico onde o contexto se torna fator de grande importância para o 

processo, segundo Alarcão e Tavares, no cenário ecológico (2003, p. 37) “tomam-se 

em consideração as dinâmicas sociais e, sobretudo, a dinâmica do processo 

sinergético que se estabelece na interação que se cria entre a pessoa, em 

desenvolvimento, e o meio que a envolve, também em permanente transformação”. 

É ecológico então porque, se apresenta como um sistema onde todas as partes são 

importantes no processo da supervisão, a atividade do professor não é isolada, 

como tal, todos os agentes educativos estão envolvidos e interagem em padrões de 

influência recíprocos pelos vários contextos existentes, sejam estes, a escola, o 

meio envolvente, a sociedade. (ALARCÃO; TAVARES, 2003; OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2002).  

Percebemos, portanto, que o professor não está isolado, vive em interação 

com os outros, logo, a qualidade do seu ensino é o reflexo do seu desenvolvimento 

enquanto pessoa e também da formação que ao longo do seu percurso profissional 

vai recebendo e conquistando. Desta forma, a supervisão deverá funcionar como 
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uma mediação entre este e os outros que partilham as mesmas tarefas, dúvidas e 

anseios profissionais.  

Esse processo implica em um espírito de colaboração entre professor e 

supervisor e entre este e seus colegas, o professor apresentando-se como um 

agente dinâmico com sua ação-reflexão e o supervisor ajudando-o a analisar e 

repensar o seu próprio ensino. Essa sequência possibilitará ao professor questionar-

se e levar os pares a questionar-se, nomeadamente, na figura do supervisor que 

deve colaborar, partilhar vivências e conhecimentos e apoiar a construção 

profissional do docente. Simultaneamente gera-se uma situação de cumplicidade de 

ensino e desenvolvimento profissional, ”poderá dizer-se que a consciência 

profissional de si próprio é facilitada pela consciência que se ganhou do outro” na 

linha de pensamento de Vygotsk (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p.115). Assim 

deve ser vista como uma (VIEIRA, 1993, p. 11):  

[...]atuação de monitorização sistemática da prática pedagógica, sobretudo 

através de procedimentos de reflexão e de experimentação onde a 

capacidade de análise sobre a ação realizada leva ao melhoramento ou a 

novas estratégias de atuação e consequentemente da sua formação como 

professor e enriquecimento interpessoal. 

Como contribuição a essa ideia, a supervisão deve ser entendida como um 

serviço de apoio aos professores, de forma individual ou em grupo. Deve ser 

realizada no sentido de criar mecanismos de ajuda, colaboração mútua, reflexão 

sobre a prática e do incremento da investigação sobre a mesma, desenvolvendo 

desta maneira ao profissional a capacidade de “auto-supervisão” e, ao mesmo 

tempo, aceitação da existência de mecanismos de supervisão na escola enquanto 

organização que aprende (VIEIRA, 1993, p. 34). 

Percebemos, portanto, que o supervisor pedagógico desempenha papéis 

muito importantes, principalmente ao que se refere a sua função de mediador e 

colaborador para o desenvolvimento profissional dos professores, num processo de 

formação continuada. Pode-se dizer que este é um cenário propício e privilegiado 

para a realização de outros dois modelos de supervisão: clínico e psicopedagógico. 

   O modelo de supervisão clínica caracteriza-se pela colaboração entre 

professor e supervisor com vista ao aperfeiçoamento da prática docente com base 
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na observação e análise das situações reais de ensino, foi desenvolvido por Cogan, 

Goldhammer e Anderson já no final dos anos 50, referenciados por Alarcão e 

Tavares (2003).    

Conforme Alarcão e Tavares (2003), esse modelo envolve a observação, 

análise e reflexão colaborativa entre o professor e o supervisor de situações reais do 

processo de ensino e aprendizagem na sua sala de aula que lhe possibilitem à 

posteriori mudanças na sua prática e desempenho profissional. Pressupõe 

obrigatoriamente uma aprendizagem continuada também fora da sala de aula, com a 

partilha de estratégias de ensino, de planejamentos e processos avaliativos e um 

constante questionamento em conjunto. 

Com esse objetivo precípuo de melhorar a prática de ensino dos professores, 

“a prática de ensino na sala de aula, a chamada “clínica”, era tomada como o ponto 

de partida sobre o qual se procedia a uma análise conjunta dos fenômenos 

ocorridos, feita pelo professor e pelo supervisor” (ALARCÃO; TAVARES, 2003, p. 

24). Alarcão e Tavares (2003, p.26) concluem que: 

[...] a ideia de colaboração é um elemento-chave neste modelo. A iniciativa 

do professor é também fundamental na medida em que deve ser o professor 

a tomar uma atitude activa e a pedir colaboração do supervisor para a 

análise de situações problemáticas, devendo o supervisor assumir a atitude 

de um colega que, como elemento de apoio, de recurso, está à sua 

disposição para o ajudar a ultrapassar as dificuldades sentidas na sua 

profissão. 

Entendemos que, nesse cenário, a supervisão pedagógica tem também a 

função de ensinar e esta perspectiva de supervisão é defendida por Stone (1984) 

com seu modelo de supervisão psicopedagógico. O autor apoia-se nas relações de 

ensino e aprendizagem entre supervisor e professor e entre professor e aluno 

(ALARCÃO; TAVARES, 2003). Conforme Alarcão e Tavares (2003, p.29):  

[...] à semelhança do que acontece entre o professor e os alunos, também o 

supervisor tem por missão ensinar conceitos, ajudar o professor a 

desenvolver capacidades e competências, ensiná-lo a explorar os 

conhecimentos de que dispõe para resolver os problemas que a actuação 

docente lhe apresenta e também ele deve fazê-lo num clima de 

encorajamento.  
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Percebemos que nesse cenário, Stone propõe uma situação de ensino e 

aprendizagem que utilizará estratégias que visem o desenvolvimento profissional do 

professor a partir de suas competências baseado na identificação e resolução de 

problemas. Ainda segundo Alarcão e Tavares (2003, p.30):  

[...] não deixa, porém de ser uma relação de ensino/aprendizagem, em que 

o supervisor, através do seu ensino, deve ter uma influência directa sobre a 

aprendizagem e o desenvolvimento do professor e através do ensino deste, 

uma influência indirecta sobre a aprendizagem e o desenvolvimento dos 

alunos.   

 Diante do exposto, verificamos que o supervisor pedagógico é alguém que 

tem a missão de facilitar o desenvolvimento e a aprendizagem do professor e junto 

com o professor criar um ambiente propício para reflexão, para investigação e ação, 

possibilitando o desenvolvimento profissional do docente.  

2.2.2 O supervisor pedagógico como mediador do desenvolvimento 

profissional dos professores 

O papel do supervisor pedagógico no contexto de desenvolvimento 

profissional dos professores tem evoluído significativamente, contrariando-se ao 

modelo da racionalidade técnica de formação de professores, onde “a atividade 

profissional consiste na solução instrumental de um problema feita pela rigorosa 

aplicação de uma teoria científica ou uma técnica” (SCHÖN, 1983, p. 21). Nos dias 

de hoje, essa supervisão tende a ser entendida como “uma tarefa complexa e 

dilemática, mas também essencial à construção de uma visão da educação como 

transformação” (VIEIRA, 1993, p. 32). 

O cenário sócio-educativo é cada vez mais complexo e diverso, e nessa 

perspectiva a supervisão pedagógica deverá constituir, no âmbito do 

desenvolvimento profissional dos professores, um meio de gerir essa complexidade 

e diversidade, tornando-se uma ação estratégica na identificação e resolução de 

problemas emergentes no meio educacional. 

A supervisão pedagógica é, idealmente, uma ação de cooperação e 

solidariedade. Para Oliveira-Formosinho (2002), ela detém três funções principais – 

o melhoramento da prática, o desenvolvimento do potencial individual para a 

aprendizagem e a promoção da capacidade de auto-renovação da organização. 
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Ainda segundo Oliveira-Formosinho (2002), relativamente ao melhoramento 

da prática, este pode ser reflexo da motivação dos professores para a mudança e 

surge em três áreas distintas: a instrução do professor no âmbito do seu estilo 

pessoal, a sua prática global e a prática do ensino em geral. Oliveira-Formosinho 

(2002) diz que graças a essa função e dentro dos seus modos preferenciais, no 

crescimento contínuo a que o professor está sujeito, este desenvolve o seu estilo 

cognitivo, incluindo sistemas representacionais e sistemas de crenças. Por outro 

lado, a prática global do professor pode aumentar a eficácia junto dos alunos com o 

desenvolvimento de estratégias pedagógicas diversificadas e adequadas. Por fim, o 

seu conhecimento contribui em grande parte para o conhecimento coletivo na área 

da Pedagogia. 

Ainda de acordo com Oliveira-Formosinho (2002, p.32), a segunda dimensão 

diz respeito ao desenvolvimento do potencial individual para a aprendizagem através 

do questionamento e da reflexão sistemáticos. Este processo consiste basicamente 

na colocação e resolução de problemas. Questionada uma determinada situação 

pedagógica, existe a procura consequente de possíveis práticas alternativas com a 

incorporação de “estratégias para gerar uma tensão produtiva ou sintônica e para 

reduzir a tensão distônica.” Percebe-se então, para além de uma ação crítica, uma 

ação consciencializadora de práticas pedagógicas que se tornam produtivas quando 

fazem sentido no seu contexto (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002). 

Por último, a terceira dimensão apontada pela referida autora tem a ver com a 

promoção de fatores organizativos enquanto garantia de rigor, planejamento e 

eficiência, mas também com fatores desinibidores de stress, passividade ou 

dependência. Oliveira-Formosinho (2002, p.26) acrescenta: “Na natureza, as 

relações, a energia e a informação são material essencial da vida e do crescimento. 

Isto parece ser também verdadeiro para as escolas”. 

A supervisão pedagógica é, de fato, uma função da escola com importância 

na sua organização porquanto dinamiza e desenvolve dinâmicas individuais e de 

grupo constituintes de uma interação aberta e contínua. 

Segundo Libâneo (2005), o supervisor pedagógico possui atribuições 

específicas, destacadas a seguir: 
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1. Coordenar e gerir a elaboração de diagnóstico, estudos e discussões para a 

elaboração do projeto pedagógico-curricular e demais projetos da escola; 

2. Assegurar a unidade de ação pedagógica da escola, propondo orientações e 

ações de desenvolvimento do currículo e do ensino, visando à aprendizagem efetiva 

dos alunos; 

3. Assessorar pedagógica e didaticamente os professores, especialmente em 

relação a: 

• elaboração e desenvolvimento dos planos de ensino; 

• desenvolvimento de competências em métodos e procedimentos de ensino; 

• prática de gestão e manejo de situações próprias de sala de aula, buscando a 

motivação e solução de conflitos; 

• apoio na adoção de estratégias pedagógicas diferenciadas para soluções de 

dificuldades de aprendizagem dos alunos; 

• realização de projetos conjuntos entre os professores; 

• desenvolvimento de competências; 

• práticas de avaliação da aprendizagem. 

4. Cuidar dos aspectos organizacionais do ensino: supervisão das atividades 

pedagógicas e curriculares de rotina, coordenação de reuniões pedagógicas, 

elaboração do horário escolar, planejamento e coordenação do conselho de classe, 

organização de material didático e equipamentos; 

5. Assegurar, dentro da coordenação pedagógica, a articulação da gestão e 

organização da escola, por meio de: 

• exercício de liderança democrático-participativa; 

• criação do clima de trabalho cooperativo e solidário; 

• identificação de soluções técnicas e organizacionais para gestão das relações 

interpessoais e mediação de conflitos. 
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6. Promover a formação continuada e desenvolvimento profissional dos professores; 

7. Apoiar os alunos com dificuldade de aprendizagem; 

8. Organizar formas de atendimento a alunos com necessidades educativas 

especiais; 

9. Criar condições necessárias para integrar os alunos na vida da escola por meio 

de atividades de socialização; 

10. Promover ações que assegurem o estreitamento escola-família-comunidade; 

11. Formular e acompanhar, com a participação dos professores, procedimentos e 

recursos de avaliação da aprendizagem dos alunos; 

12. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico-curricular e dos 

planos de ensino, a atuação do corpo docente por meio de práticas colaborativas. 

Por outro lado, Alarcão e Tavares (2003) consideram que os objetivos de um 

supervisor devem apontar para desenvolver nos formandos/professores as 

seguintes capacidades e atitudes:  

-Espírito de auto formação e desenvolvimento; 

-Capacidade de identificar, aprofundar, mobilizar e integrar os conhecimentos 

subjacentes ao exercício da docência;  

-Capacidade de resolver problemas e tomar decisões esclarecidas e 

acertadas; 

-Capacidade de experimentar e inovar numa dialética entre a prática e a 

teoria; 

-Capacidade de refletir e fazer críticas e autocríticas de modo construtivo; 

-Consciência da responsabilidade que coube ao professor no sucesso, ou no 

insucesso, dos seus alunos; 

-Entusiasmo pela profissão que exerce e o empenhamento nas tarefas 

inerentes; 
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-Capacidade de trabalhar com os outros elementos envolvidos no processo 

educativo. 

As diferentes concepções sobre o que devem ser as funções de um 

supervisor, a escassez de informação na comunidade escolar e a deturpação 

dessas mesmas competências pela imposição de normas que o remetem apenas 

para tarefas avaliativas dos seus pares, não possibilita uma aceitação natural e de 

eficácia desse cargo no ambiente escolar. Para, além disso, é obrigatório 

compreender a existência de diferentes patamares de responsabilidade na 

supervisão e diferentes tipos de supervisores. Saber aceitar de igual modo, o 

supervisor pedagógico, o qual exerce ação direta no desempenho e atividade 

profissionais do professor, até ao diretor, a que todos, desde sempre, reconhecem o 

papel de supervisor máximo dentro da complexa cadeia de relações que uma escola 

enquadra, é a questão preponderante que se coloca nos nossos dias (PAWLAS; 

OLIVA, 2007). 

Deve, portanto, existir entre o supervisor pedagógico e o professor uma 

interação lado a lado, uma responsabilidade partilhada e um apoio constante que 

acentua a relação interpessoal entre ambos. Wallace (1985 apud VIEIRA,1993, 

p.72) afirma que o supervisor numa perspectiva colaborativa deve ser “ um colega 

com mais saber e experiência, receptivo por excelência ao professor que orienta, co-

responsabilizando-se pelas suas opções, ajudando a desenvolver-se para 

autonomia, através da prática sistemática da reflexão e da introspecção”, ao mesmo 

tempo que estabelece uma “relação de trabalho, isenta de tensões e baseada na 

confiança sólida e fiável”. Para o professor, será sem dúvida a base para que possa 

procurar respostas às suas incertezas e dificuldades na prática educativa (VIEIRA, 

1993; ALARCÃO; TAVARES, 2003; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002). 

Alarcão e Tavares (2003, p. 58) reforçam e alargam esta ideia considerando: 

[...] o supervisor como alguém, com mais experiência e com conhecimentos 

mais consolidados, claros e reflectidos sobre situações, dificuldades e 

problemas semelhantes, que é antes de mais um colega, um profissional que 

adopta uma relação adulta de acolhimento, ajuda e formação numa relação 

dialogante, aberta, espontânea, autêntica, cordial, empática, solidária, 

responsável.  
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Para Pawlas e Oliva (2007) um supervisor terá que ser capaz de exercer ao 

mesmo tempo o papel de coordenador, consultor, um líder de grupo, um avaliador 

que acompanha o professor na melhoria do seu desempenho, na planificação do 

currículo e ainda alguém que contribui para o crescimento do seu desenvolvimento 

pessoal e profissional. Reiteram ainda, que o mesmo deve apresentar um vasto 

conhecimento e competências muito específicas, nomeadamente ao nível da 

liderança e das relações interpessoais. 

Para Alarcão e Roldão (2010, p. 28) é fundamental que o supervisor 

pedagógico possa proporcionar situações para que o professor possa ser capaz de 

realizar o “autoconhecimento” e refletir sobre as suas práticas de modo a alcançar 

um maior conhecimento, em benefício do desempenho profissional. Afirmam ainda 

Alarcão e Roldão (2010, p. 28) que “a natureza questionadora, analítica, 

interpretativa, teorizadora e reflexiva do trabalho supervisivo, assente num 

acompanhamento e discussão permanente do processo e da acção e dos seus 

resultados” aparenta ser o caminho correto na ajuda e formação do conhecimento 

profissional do professor. 

Schön (1983, p. 4), sobre esse processo reflexivo, revela que refletir sobre as 

ações que realizamos é o processo mais extraordinário, já que, permite àqueles que 

praticam essa reflexão encontrar o fundamental da sua prática. Defende ainda que 

desta forma se tornam especialistas em “praticar” a “sua prática” e a desenvolver um 

conjunto de conhecimentos que lhes permite saber o que observar e como melhor 

responder nas diferentes situações.  

É também nesse sentido, que Alarcão e Tavares (2003, p.52) acreditam ser 

necessário existir entre o supervisor e o professor um ”processo de informação-

reflexão-acção-reflexão” em que ambos “enquanto adultos” continuam a aprender 

sobre o seu desenvolvimento humano o que lhes confere uma maior eficácia na 

ação educativa. 

Este cenário reflexivo, amplamente abordado por Schön (1997), tem um cariz 

de natureza construtiva, já que, as competências do professor não se limitam aos 

saberes técnicos e científicos adquiridos, mas também, à capacidade de conseguir 

atuar e reagir perante situações novas com que é confrontado no seu trabalho. A 

essa aptidão o autor denomina de “artistry” porque requer por um lado, criatividade, 
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flexibilidade e sensibilidade para agir sobre o imprevisível e por outro lado, um 

conhecimento intrínseco e estratégico às ações que lhe permite operar. Assim o 

papel do supervisor será estimular a “reflexão na acção, a reflexão sobre a acção e 

a reflexão sobre a reflexão na acção”. Deste modo, o supervisor torna-se peça 

fundamental para ajudar os professores a “compreenderem as situações, a saberem 

agir em situação e a sistematizarem o conhecimento que brota da interacção entre 

acção e o pensamento” (ALARCÃO; TAVARES, 2003). 

Uma supervisão que estimula o questionamento leva a uma maior autonomia 

do professor, à prática de uma “auto-supervisão” ou de uma supervisão interpares e 

à construção da identidade profissional num contexto de análise, reflexão e 

aprendizagem contínua (VIEIRA, 1993; ALARCÃO; ROLDÃO, 2010). Aliás, a grande 

qualidade da supervisão, será sem dúvida, estimular a capacidade de refletir, 

procurar ajuizar as tarefas de forma crítica executadas pelo profissional, indo ao 

encontro da visão do professor reflexivo projetada por Schön (ALARCÃO; ROLDÃO, 

2010). 

Para o supervisor, a grande batalha passará por conseguir conciliar essa 

capacidade de “indagação crítica” no sentido de apoiar e orientar o professor com a 

tarefa avaliativa que as funções o obrigam a exercer. Para que ambas sejam 

possíveis sem colidirem, cabe ao supervisor, remeter a avaliação para a análise da 

competência profissional do professor avaliado e perceber de que forma este utiliza 

a prática reflexiva como uma mais-valia para o seu desempenho profissional e na 

sala de aula, na obtenção de melhorias nas aprendizagens dos alunos, assim como, 

qual o contributo da ação supervisiva desenvolvida com o mesmo (VIEIRA, 1993).  

Para Berlak e Berlak (2010) uma busca crítica de novas formas de atuação no 

processo de ensino e aprendizagem não está completo se não incluir o 

desenvolvimento de novas competências e conhecimento para alterar os padrões de 

atuação do professor. A finalidade da supervisão é permitir ao professor realizar 

ação reflexiva através de uma análise profunda e ampla do maior número possível 

de perspectivas ou padrões de atuação que conhece e das propostas alternativas 

que o profissional encontra no diálogo meditativo realizado consigo próprio e com o 

supervisor. 
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Nas palavras de Oliveira-Formosinho (2002, p. 47) “o questionamento 

resultará em práticos autodirigidos” e exigirá do supervisor um maior grau de 

conscientização e aplicação das suas reflexões na resolução de problemas como 

exemplo para os professores que orienta. Vieira (1993, p. 32) reforça dizendo que ”o 

apoio do supervisor no questionamento da prática” é essencial para fomentar a 

qualidade das aprendizagens, e ainda no entender de Alarcão e Roldão (2008, p. 

26) deve estimular “o autoconhecimento e a reflexão sobre as práticas, transmitindo 

conhecimentos úteis para a prática profissional”, e finalmente para Gonçalves (2006, 

p. 31) o supervisor deve ”apoiar-se em sugestões práticas que aglutinem, também 

de modo produtivo, a tripla relação investigação-inovação-formação”.  

Como diz Oliveira-Formosinho (2002, p.18): “Assim o supervisor 

contemporâneo deverá ser um ecologista social com competências para manter e 

alimentar um sistema escolar saudável”. Nesse sentido, o supervisor deverá ser 

alguém que acompanha a realização das tarefas, que orienta as ações práticas, 

proporciona as condições e estabelece em conjunto com os pares, objetivos e 

finalidades a atingir e ao mesmo tempo consegue que os mesmos se sintam 

empenhados, motivados e conhecedores daquilo que é pretendido. 

Enfatiza-se nesta definição de supervisor num contexto ecológico como um 

promotor no percurso exploratório do professor, nas suas capacidades de aprender, 

na importância das experiências e nas interações que se geram a partir das 

mesmas, da criação de condições necessárias aos contextos onde se desenvolve a 

prática letiva e na sinergia existente entre os diferentes intervenientes no processo 

de desenvolvimento humano e profissional do professor. Estamos perante um 

cenário ecológico da supervisão, com uma visão mais abrangente da mesma, cujos 

vetores assenta não só, nas atividades desenvolvidas pelo professor, mas também, 

nos papéis que cabe a cada um desempenhar e nas relações interpessoais que se 

estabelecem (ALARCÃO ;TAVARES, 2003).  

Este cenário concebido e amplamente defendido por Alarcão e Sá-Chaves 

(1994) e posteriormente por Oliveira-Formosinho (2002) enquadra-se numa 

perspectiva sistêmica de desenvolvimento humano, onde as relações e as dinâmicas 

sociais assumem um papel relevante e primordial para o desenvolvimento do 

profissional, bem como, o meio envolvente.  
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Em um diálogo construtivo e democrático onde todos são importantes, 

supervisor e professor devem convergir para uma finalidade - melhorar o 

desempenho profissional e repercutir o mesmo no sucesso dos alunos e da escola 

como comunidade aprendente. A atuação do supervisor deve ser sentida pela sua 

capacidade mais apurada de olhar para as situações pela prática profissional já 

adquirida, pelo distanciamento emocional em relação à situação, que lhe confere 

maior rigor e objetividade na análise e interpretação dos fatos. Para além disso, 

estabelece-se uma relação dialógica e mais colaborativa entre pares, onde as 

competências interpessoais do supervisor serão fundamentais para que possa 

atenuar tensões ideológicas de caráter pedagógico, impulsos ou conflitos morais, 

inseguranças e fragilidades perante a análise do trabalho do professor enquanto 

profissional (ALARCÃO; TAVARES,2003; COSTA; MATOS, 2007).  

Nesta linha de pensamento, de acordo com Alarcão e Tavares (2003, p. 43): 

[...] o supervisor como uma pessoa, um adulto, em presença de outra 
pessoa, um outro adulto. Alguém que tem como missão facilitar o 
desenvolvimento e a aprendizagem do professor, mas que não vai fazê-lo 
como se este fosse um aluno do ensino básico ou secundário. Atento à 
riqueza e às inibições provenientes das suas experiências passadas, aos 
seus sentimentos, às suas percepções e à sua capacidade de auto-reflexão, 
o supervisor não será aquele que dá receitas de como fazer, mas aquele 
que cria junto do professor, com o professor e no professor, um espírito de 
investigação-acção, num ambiente emocional positivo, humano, 
desencadeador do desenvolvimento das possibilidades do professor 
pessoa, profissional.  

No entender de Vieira (1993), o que é relevante destacar e clarificar no 

supervisor são as suas funções de: informar de forma constante e atualizada o 

professor sobretudo os aspectos relacionados com o seu desempenho profissional; 

questionar continuamente o que o rodeia, exercitando o prático reflexivo em si e nos 

professores que acompanha; sugerir novas ideias, soluções e mudanças de forma 

estimulante e não impositiva; encorajar a melhoria do desempenho profissional 

captando a essência do professor através de maior ligação no relacionamento 

interpessoal; finalmente avaliar no seu sentido mais formativo renegando o seu 

caráter unicamente avaliativo, equilibrando essa função para a regulação e 

monitorização da prática pedagógica. 

Outra premissa a alcançar pelo supervisor é incentivar cada vez mais a 

formação contínua ao longo da carreira, pois irá permitir cada vez mais a 

possibilidade de partilha de ideias entre pares, reforçar conhecimentos e aumentar a 
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sensibilidade para novos paradigmas no campo das ciências da educação. Como diz 

Alarcão (2003, p.120) é falar numa “supervisão em formação contínua” onde “o foco 

incide sobre o colectivo dos professores”. Por outro lado, a formação contínua 

permeia-se em bases menos hierárquicas, já que não implica a existência de um 

avaliado e um avaliador, ou mesmo, de que um obrigatoriamente tenha mais 

experiência de ensino do que o outro, basta apenas que ambos queiram partilhar e 

analisar em conjunto modos de lecionar e atuar perante os desafios do processo de 

ensino e aprendizagem (SMYTH,1984 apud ALARCAO, 2003, p. 68). 

O supervisor é um mediador, já que ele faz parte da relação estabelecida com 

o professor. Ao aferir sobre o trabalho do professor, o próprio supervisor também 

reflete e torna-se parte do processo de construção de um saber mais reforçado. 

Estabelece-se um sistema de relações dinâmicas de crescimento e desenvolvimento 

experiencial para ambos (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002). Pode-se falar que o 

indivíduo aprende sempre alguma coisa quando o outro tem capacidade de saber 

mais, de apresentar mais competência.  Félix e Rosa (2013, p.60) informam que: 

“Nesse processo superviso torna-se crucial a relação que se estabelece entre o 

supervisor e o professor”. Vasconcelos (1999 apud FÉLIX; ROSA, 2013, p.60) 

referiu-se a essa parceria como “colocação de andaimes”, usado por Wood, Brunner 

e Ross (1976) na sequência do conceito da zona de desenvolvimento proximal de 

Vigotsky(1962). Félix e Rosa acrescentam (2013, p. 60) que: “Assim, esta parceria 

permite ao supervisor amparar /andaimar as tentativas feitas pelo professor para 

adquirir mais competência e colocar-lhe desafios que os façam progredir”. Desta 

forma o mediador também se modifica ao adquirir a informação recebida por parte 

do professor, ou seja, é uma aprendizagem cooperativa (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 

2002). 

Em suma, parece ser necessário olhar para o papel do supervisor/mediador, 

como implícito no trabalho de cada professor, não esquecendo que apenas alguém 

com mais experiência assume a liderança desse cargo, mas também ele está em 

situação de aprendizagem ao aprender a ensinar. É essencialmente um facilitador 

do processo de desenvolvimento e da aprendizagem do professor, fomenta a 

investigação-acção-formação e encoraja a reflexão na acção, a reflexão sobre a 

acção e a reflexão sobre a reflexão na ação (ALARCÃO, 2003). 
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2.2.3 A supervisão pedagógica, o desenvolvimento profissional dos 

professores e a aprendizagem dos alunos 

A supervisão pedagógica é um processo multifacetado porque encerra tarefas 

variadas e múltiplas aprendizagens – a nível pedagógico, didático, organizacional, 

cultural e social. Além disso, a aprendizagem é bilateral e colateral, isto é, o 

supervisor e o professor partilham conhecimento que é progressivamente co-

construído, sendo colateralmente o aluno quem usufrui e partilha dessa construção 

de conhecimento. Este processo pressupõe uma regulação permanente. Como 

lembra Fullan (2005, p. 23): “Na Educação, um fim importante é fazer a diferença na 

vida dos alunos”. 

Estudos realizados por Veloo et al (2013) sobre os efeitos da supervisão no 

desempenho do ensino dos professores afirmam que a supervisão, denominada 

clínica, ajuda os professores a melhorar a si mesmos e no seu desempenho 

docente, assim como os professores que foram observados também concordaram 

que supervisão contribui para aumentar o seu nível de ensino e profissionalismo.  E 

Veloo et al (2013, p. 38) acrescentam:  

Several literatures have discussed the effect of clinical supervision towards 
teaching performance of teachers and those findings shows that clinical 
supervision is still needed because the teachers have not reached the level 
of being dynamic, knowledgable and skillfull (Holland, & Adam, 2002; 
Baharom, 2002; Radi, 2007; Zepeda, 2007). Therefore, without guidance 
teachers will not able to improve teaching methods to be on par with the 
development of teaching quality (Sullivan & Glanz, 2000). The finding of this 
study validates that clinical supervision practices has increased the teaching 
quality of teachers where the mean for post-test is higher compared to the 
mean for pre-test for all the 10 aspects of teaching as a whole. Specifically, 
the study shows that clinical supervision give positive effect towards writing 
of lesson plan, set induction, presentation and development of lesson, 
questioning technique, student participation, consolidation, student practice 
and task, evaluating the exercises and assignments, lesson closure, and 
class control. In conclusion, we can say that clinical supervision give positive 
effect on teaching and on the practice of supervision itself. 

No entanto, atualmente, o papel do supervisor pedagógico ampliou-se e 

ganhou não só uma dimensão de orientação e formação inicial de professores, mas 

também, de uma formação e desenvolvimento continuados dos mesmos. Nesse 

sentido, o supervisor passa a ser alguém a quem compete ajudar o professor a 

desenvolver-se e a aprender como adulto e profissional que é, e a sua ação 

perspectiva-se em dois níveis distintos, embora relacionados entre si: exerce uma 

influência direta sobre o desenvolvimento e a aprendizagem do professor e uma 
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influência indireta sobre o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos que ele 

ensina (ALARCÃO; TAVARES, 2003). 

De certo modo, podemos dizer que esse modelo de supervisão pedagógica 

que indiretamente age sobre o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, tal 

como hoje a concebemos, tem origem na denominada supervisão clínica, já 

mencionada, defendidas por M. Cogan, R. Goldhammer e R. Anderson, 

referenciados por Alarcão e Tavares (2003). Esta centra-se fundamentalmente na 

interação entre supervisor e professor com o objetivo duplo e simultâneo de 

melhorar o ensino dos professores e as aprendizagens dos alunos. Cogan (1973), 

um dos teorizadores do modelo, valoriza o esforço conjunto do supervisor e do 

docente na análise dos fenômenos da sala de aula, acreditando que, ao melhorar as 

competências dos professores, se melhoram os desempenhos dos alunos. Afirma 

Cogan (1973, p. 9): 

The clinical domain is the interaction between a specific teacher or 

team of teachers and specific students, both as a group and as 

individuals. Clinical supervision may therefore be defined as the 

rationale and practice designed to improve the teacher’s classroom 

performance. 

O enfoque da supervisão clínica são os fenômenos da sala de aula cuja 

análise e interpretação contribuem ao desenvolvimento pessoal e profissional do 

professor. Neste processo, os intervenientes ativos e diretos são o supervisor e o 

professor e os intervenientes indiretos, os alunos (COGAN,1973).  

A supervisão pedagógica, nesta conceptualização, possui fases e é cíclica, 

pois é um processo impulsionado por momentos de crescente conhecimento 

assimétrico e pressupõe fases de planejamento, observação e avaliação. O ciclo de 

supervisão centra-se na reflexão e questionamento principalmente sobre o ensino 

ministrado pelo professor, contrariando a noção de supervisor como modelo ou, 

numa perspectiva de racionalidade técnica, contrariando um ensino de mestria. Pelo 

contrário, o docente assume-se como criador, e não como reprodutor, com base em 

dinâmicas de construção partilhada. No momento de observação e reflexão, quando 

os problemas são identificados, devem surgir propostas estratégicas para os 

superar. Isso poderá significar voto de confiança se ambos, supervisor e professor, 
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apostarem em soluções adequadas para melhorar o ensino e, consequentemente, a 

aprendizagem dos alunos (COGAN, 1973). 

Também Stone (1978 apud ALARCÃO E TAVARES, 2003, p. 28), no seu 

modelo de supervisão psicopedagógico, considera necessário que o supervisor 

exerça uma ação formativa e facilitadora no crescimento profissional do professor. 

Para o autor, fazer supervisão é ensinar, já que, na realidade o supervisor ao 

ensinar o professor está também ao mesmo tempo a contribuir para a forma como 

ele irá ensinar os seus alunos. Esta abordagem do papel do supervisor insere-se no 

cenário psicopedagógico caracterizado por Stone, que considera aprendizagem um 

processo de transferências de conhecimentos encadeada, ou seja, o supervisor 

ensina o professor que por sua vez ensina os alunos. Considera ainda, que a grande 

finalidade do ensino e aprendizagem é conseguir desenvolver aptidões e autonomia 

na resolução de problemas e ajudar na superação dos mesmos.  

Nessa linha de pensamento Sampson e Yeomans (2010) consideram 

fundamental que o supervisor seja um treinador capaz de criar nos jovens 

professores a autonomia necessária para dar resposta às necessidades de 

aprendizagem dos seus alunos. E que ao mesmo tempo, estes incorporem 

gradualmente na sua forma de ensinar as sugestões e ensinamentos transmitidos 

pelo supervisor. Para que tal aconteça, é imperativo, que haja observação do 

trabalho do supervisor, que os professores em formação ouçam os seus conselhos, 

explicações e que reflitam em conjunto sobre opções e estratégias de atuação do 

mesmo em determinados contextos.  

2.3 Aprendizagem cooperativa 

2.3.1 Conceito de aprendizagem cooperativa 

A aprendizagem cooperativa não é uma ideia nova em termos de metodologia 

de aprendizagem, ela 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 (BERROCAL; ZABAL, 1995).  
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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 (BERROCAL; ZABAL, 1995). 

Nos anos 70 a aprendizagem cooperativa teve um grande desenvolvimento 

graças aos trabalhos que, de forma independente, se desenvolveram 

nomeadamente em Israel liderados por Sharan e nos Estados Unidos liderados 

pelos irmãos Johnson da Universidade de Minneseota e de Robert Slavin da 

Universidade de J. Hopkins (BERROCAL; ZABAL, 1995). 

Johnson, Johnson e Holubec (1993 apud LOPES; SILVA, 2009, p. 3) referem-

se a aprendizagem cooperativa como um método de ensino que consiste na 

utilização de pequenos grupos de tal modo que os alunos trabalhem em conjunto 

para maximizarem a sua própria aprendizagem e a dos outros colegas.  

Balkcom, por sua vez, (1993 apud LOPES; SILVA, 2009, p. 3) define a 

aprendizagem cooperativa como:  

[...] uma estratégia de ensino em que grupos pequenos, cada um com 

alunos de níveis diferentes de capacidades, usam uma variedade de 

atividades de aprendizagem para melhorar a compreensão de um 

assunto. Cada membro do grupo é responsável não somente por 

aprender o que está a ser ensinado, mas também por ajudar os 

colegas, criando uma atmosfera de realização.  

Os irmãos Johnson e Johnson (1999 a, p. 21) consideram que a 

aprendizagem cooperativa é uma atividade em que os alunos trabalham juntos para 

alcançar objetivos comuns, em que os diferentes elementos maximizam a sua 

própria aprendizagem, bem como a aprendizagem de todos os elementos do grupo. 

Sobre os inúmeros trabalhos de investigação que se tem visto nas últimas 

décadas acerca da eficácia do método de aprendizagem cooperativa, Lopes e Silva 

(2009, p. X) nos informam que:  

Na opinião de variadíssimos autores, a aprendizagem cooperativa 

constitui-se como uma metodologia capaz de permitir ultrapassar as 

limitações da metodologia tradicional a nível da coesão dos grupos e 

da partilha intra e intergrupos, tão necessária a uma aprendizagem de 

qualidade. Na cooperação salientam-se os ideais de solidariedade, de 
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conjugação de esforços, de responsabilidade individual e de 

interdependência positiva: os objetivos são alcançados se e só se 

todos os atingirem.   

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, que se 

encontram mais próximos da sua Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).  

A noção vygotskyana (2000) de Zona de Desenvolvimento Proximal é definida 

como a diferença entre os desempenhos da criança por si própria e os 

desempenhos da mesma criança trabalhando em colaboração e com a assistência 

de um adulto. Nessa zona, e em colaboração com o adulto, a criança poderá 

facilmente adquirir o que não seria capaz de fazer se fosse deixada sozinha. A tese 

do pesquisador é de que a educação deve ser orientada mais para a zona proximal, 

na qual a criança faz experiências de seus encontros com a cultura, apoiada por um 

adulto – primeiramente, no papel de parceiro nas construções comuns, depois, como 

organizador da aprendizagem - a educação escolar poderia ser considerada como 

um meio poderoso de reforço do desenvolvimento natural, ou como uma fonte 

relativamente independente, e esse seria um projeto de renovação da educação.  

Vygotski (2000) explica que a ZDP é uma valiosa ferramenta para auxiliar o 

processo de ensino e aprendizagem, pois, o aluno não constrói o seu conhecimento 

na forma puramente individual, mas sim, através da interação social entre pares. 

Salvador (1997) destaca 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 informa que 

numerosas investigações revelaram que as relações entre alunos – a relação dos 

alunos com os seus companheiros, com os seus iguais – incidem de forma decisiva 

sobre aspectos tais como a socialização, aquisição de competências sociais, o 

controle de impulsos agressivos, a superação do egocentrismo, bem como o 

aumento do nível de desempenho e rendimento escolar. Mas esta interação 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 interação, 

mas a sua natureza. 
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Bessa (2002) informa 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 atividades conjuntas. 

Já 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 do grupo. 

Para Slavin (1985), 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 o trabalho, o estudo 

e a responsabilidade individual. Quando os alunos trabalham em grupos de 

aprendizagem cooperativa, todos trabalham juntos e asseguram que todos 

aprendam no grupo. 

Mir (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 heterogêneos que trabalham 

em conjunto de forma cooperativa para resolver tarefas que levam à aquisição de 

conhecimentos acadêmicos. 

Johnson e Johnson (1999 b) consideram que para atingir os objetivos 

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 podem utilizar-se as três 

metodologias, mas, sem dúvida, a aprendizagem cooperativa deve ser a 

metodologia subjacente a todo o processo ensino e 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). 
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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 et al, 1998, p. 

18). 

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. 

De acordo com Johnson e Johnson (1999 a) para que a aprendizagem seja 

realmente considera como cooperativa é necessário que se verifiquem algumas 

características específicas que não atuam isoladamente, mas que são 

interdependentes, quais sejam: 

- uma interdependência positiva; 

- responsabilidade individual; 

- uma interação 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. 

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 objetivos comuns para todo o grupo e realização de um único produto 

(MARREIROS et al, 2001).  

Johnson e Johnson (1999 a) informam ainda que a interdependência positiva 

cria um compromisso com o sucesso de outras pessoas, para além do seu próprio 
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sucesso, o qual é a base da aprendizagem cooperativa. Acrescentam ainda os 

mesmos autores que, sem interdependência positiva, não há cooperação e que 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. 

Johnson e Johnson (1994 apud PUJOLÁS 2001, p. 29) 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 corresponsáveis pela aprendizagem de todos. Lopes 

e Silva (2009, p. 17) acrescentam ainda que:  

 Os alunos precisam de desenvolver uma identidade única como 

indivíduos, uma identidade social baseada entre outros aspectos no 

seu passado étnico, histórico e cultural e uma identidade superior que 

os liga a todos os outros membros da sociedade. Ao mesmo tempo, 

precisam de compreender a identidade social dos colegas e respeitá-

los como colaboradores e amigos. Além disso, é a interdependência 

positiva que acentua a cultura comum que define os valores e a 

natureza da sociedade em que os alunos vivem.  . 

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 
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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. Lopes 

e Silva (2009, p. 17) nos informam e acrescentam a responsabilidade de grupo:  

O grupo deve assumir deve assumir a responsabilidade por alcançar 

os seus objetivos e cada membro será responsável por cumprir com a 

sua parte, para o trabalho comum. Ninguém pode aproveitar-se do 

trabalho dos outros. Isto é, ninguém pode “andar à boleia” ou “ ser um 

pendura”. O grupo deve ter objetivos claros e deve ser capaz de 

avaliar o progresso conseguido em relação aos objetivos e aos 

esforços individuais de cada elemento do grupo. 

O terceiro elemento da aprendizagem cooperativa é a interação 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 et al, 2001). 

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

atividades 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 objetivos comuns. Lopes 

e Silva (2009, p. 18) ressaltam a importâncias dessas dinâmicas interpessoais:  

A responsabilidade em relação aos colegas, a capacidade de se 

influenciarem uns aos outros, bem como as conclusões a que 

chegam, a modelagem, o apoio social e as recompensas 

interpessoais aumentam quando a interação face a face entre os 

membros do grupo aumenta. 

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 acadêmicos, também necessitam de aprender as 
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competências sociais necessárias para funcionar como parte de um grupo 

cooperativo. Assim como afirmam Lopes e Silva (2009, p. 19): “O professor tem que 

lhes ensinar as práticas do trabalho em equipa com a mesma seriedade e precisão 

com que ensina as matérias escolares”.  Uma vez que “a falta de competências 

sociais é provavelmente o fator que mais contribui para a falta de sucesso 

acadêmico dos grupos (CANDLER, 2005 apud LOPES; SILVA 2009, p. 19). 

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

tarefa que lhe foi atribuída deve utilizar e desenvolver corretamente 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 e direto; 

- 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 correta 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. Assim como diz Pujolás (2001, p.79) “as competências sociais e de 

pequeno grupo não aparecem de forma mágica quando necessitamos delas”. 

Puttnam (1993 apud PUJOLÁS, 2001, p. 32) 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 refletirem 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. 

O quinto e último elemento dos grupos de aprendizagem cooperativa é a 

avaliação grupal. Johnson e Johnson (1999 a) referem que esta avaliação ocorre 
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quando os elementos do grupo analisam em que medida os objetivos do grupo estão 

a ser alcançados, tendo em conta as 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 refletir 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 acabamos 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). 

2.3.2 Tipos de grupos de aprendizagem cooperativa e sua importância 

Johnson e 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. 

Conforme Johnson e Johnson (1999 b), os grupos de aprendizagem 

cooperativa formal podem 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 ativamente nas tarefas intelectuais de 

organizar o material necessário à realização da tarefa, explorando-o, resumindo-o, 

integrando-o nas estruturas conceituais já existentes. 

Nos grupos de aprendizagem cooperativa informal, ainda conforme Johnson e 

Johnson (1999 b), os alunos interagem 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 atividade direta, nomeadamente em 

explicações, demonstrações ou ainda quando se visualiza um filme com o objetivo 
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de captar a atenção dos alunos sobre o conteúdo que se está a tratar, evitando 

assim a dispersão dos mesmos. 

Os grupos de aprendizagem cooperativa de base são heterogêneos, sempre 

com a mesma constituição e de longa duração (duram pelo menos um ano). O 

objetivo 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 em longo prazo. (JOHNSON; JOHNSON,1999 b) 

Clarke et al (1992) considera que estes grupos são extremamente 

importantes já que a heterogeneidade que eles apresentam (étnica, sexual e 

atitudinal) confere ao grupo perspectivas e talentos diferentes. Deste modo os 

alunos adquirem gradualmente uma compreensão, uma estima e respeito pelos que 

são diferentes de si. 

Os grupos de base promovem o desenvolvimento social e pessoal, pois 

permitem que os alunos adquiram um sentimento de partilha, aumentem 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 

objetivos, o nível de confiança aumenta no seio do grupo e os seus participantes 

aprendem a estar uns com os outros apoiando-se mutuamente e desenvolvendo 

esforços para trabalhar de uma maneira mais eficaz (JOHNSON; JOHNSON, 1999 

b). 

Fraile (1998) apresenta razões pelas quais se devem utilizar grupos de 

aprendizagem cooperativa como estratégia de aprendizagem, tais como: 

- promove centros educativos eficazes que contribuem para o desenvolvimento 

pessoal, social e acadêmico dos participantes do grupo; 
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- promove as relações multiculturais positivas contribuindo para eliminar estereótipos 

e reforçar as qualidades próprias de cada pessoa; 

- cria igualdade de oportunidades na educação. 

2.3.3 Características dos grupos de aprendizagem cooperativa 

a) Homogeneidade/heterogeneidade 

A formação de grupos é um ponto central para quem quer implementar a 

aprendizagem cooperativa. Contudo, não há consenso quanto à utilização de grupos 

cooperativos heterogêneos em detrimento dos homogêneos. (SLAVIN, 1985) 

Slavin (1985) considera que a aprendizagem cooperativa tem bons resultados 

em classes homogêneas, 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. 

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. 

Pujolás (2001) considera que os grupos homogêneos apresentam vantagens 

dado que facilitam a intervenção do professor, pois este se dirige a um grupo de 

alunos com características semelhantes, ao contrário dos grupos heterogêneos que 

dificultam a intervenção do professor. Mas, para este autor, os grupos homogêneos 

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 homogêneos não 
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proporcionam interações positivas entre alunos diferentes, fator imprescindível para 

educar valores como a tolerância, a solidariedade e a cooperação. 

Ainda segundo Pujolás (2001), os grupos heterogêneos ajustam-se mais à 

realidade social que naturalmente é heterogênea. Estes grupos não escondem as 

diferenças possibilitando interações positivas entre os seus membros fazendo com 

que os alunos aprendam uns com os outros, regulando a sua própria aprendizagem. 

No que diz respeito ao aproveitamento dos alunos não há de 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). 

Conforme Johnson e Johnson (1999 b), o que determina a produtividade de 

um grupo não é quem são os seus membros, mas em que medida trabalham bem 

juntos. Contudo, há vantagem na utilização de grupos heterogêneos 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. 

b) Dimensão do grupo 

Johnson e Johnson (1999 b) consideram que o número de elementos por 

grupo depende de vários fatores nomeadamente da idade dos alunos, da 

experiência que têm em trabalho de grupo e dos objetivos definidos para o trabalho 

a realizar. Estes autores defendem que os grupos cooperativos devem ter entre dois 

a quatro elementos dizendo mesmo que, quanto menor for o grupo, melhor. Para 

eles, num grupo pequeno é fácil observar o desempenho dos alunos e, por isso, os 
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alunos são mais responsáveis pelos seus atos, o que garante desde logo uma 

aprendizagem mais ativa, 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, Johnson e Johnson (1999 b) consideram que aumentando a 

quantidade de elementos do grupo cooperativo, maior será a diversidade de pontos 

de vista, maior é o número de interações e maior será a quantidade de práticas 

interpessoais e grupais necessárias para concretizar essas interações. 

Kagan (1989 apud FREITAS; FREITAS, 2002, p. 20) considera que a 

participação ativa, base da aprendizagem cooperativa, é melhor conseguida quando 

se formam grupos de quatro elementos argumentando que muitas vezes em vários 

métodos promove-se o trabalho em pares dentro do grupo, que em grupos de 3 

elementos muitas vezes só interagem 2 elementos marginalizando-se um deles e 

que num grupo de 4 elementos será possível encontrar diferenças de 

desenvolvimento que potenciam maior progresso baseado na interação. 

c) 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 atividade, do 

tipo de grupo de aprendizagem que se está a utilizar, conforme referenciado a 

seguir. 

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 
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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 (1990 apud FREITAS; FREITAS, 2002, p. 43) 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. 

2.3.4 Papéis a desempenhar pelos elementos dos grupos cooperativos 

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 além das tarefas decorrentes da própria atividade, cada 

elemento integrante do grupo terá um papel a desempenhar, uma função específica 

no grupo e que contribui para o cumprimento dos objetivos comuns. É importante 

que o professor sensibilize os seus alunos para a importância do cumprimento 

desses papéis, pois de acordo com Johnson e 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 participantes assumam no grupo uma 

posição passiva ou dominadora; 

- 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 dos diferentes papéis complementares e interligados. 

Neste domínio, os alunos devem ainda ser alertados para o fato 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 
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que são normalmente distribuídos num grupo de aprendizagem não cooperativo. 

(JOHNSON; JOHNSON, 1999 b). 

Num modelo de aprendizagem cooperativa, distribuem-se as 

responsabilidades e, ao longo do tempo, todos devem ter 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). 

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 

e 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 objetivos e se torne mais coeso; 

- 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 atividade 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: registra 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: registra 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. 
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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 atualizado 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 contatos e algumas pesquisas complementares à informação 

recolhida; 

- O coordenador/mediador: mostra a relação entre as diferentes opiniões e 

sugestões e coordena as diferentes atividades, está atento à interação entre os 

diferentes elementos do grupo, procura harmonizar os conflitos que possam surgir, 

mantém a comunicação entre todos os elementos do grupo; 

- O registrador: anota as sugestões, registra 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; 

- 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 e 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 refletir 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 atividade, 

vai desempenhar determinado papel. O fato 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 
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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 

atividades. 

Os diferentes aspectos de que se reveste cada uma das funções a 

desempenhar deverão ser do conhecimento de todos, 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. Por 

exemplo, criar com eles uma lista de verificação que lhes permita uma análise mais 

objetiva da forma como os desempenham (JOHNSON; JOHNSON, 1999 a). 

Fraile (1998) também está de acordo quando refere que cada elemento pode 

desempenhar mais do que um papel dependendo das atividades, 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. 

 

2.3.5 Papel do professor na aprendizagem cooperativa 

Numa aula de aprendizagem cooperativa o papel do professor permanece 

fundamental e 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 

os alunos, isto é, os alunos tornam-se mais autônomos, responsáveis e capazes de 

se auto organizarem. 

Johnson e Johnson (1999 b) consideram que ao professor compete definir os 

objetivos do trabalho, tomar decisões e realizar os preparativos necessários à 

aprendizagem cooperativa. Ainda motivar os alunos para a execução das tarefas 

propostas e explicar os procedimentos cooperativos a adotar, nomeadamente a 

responsabilidade individual, a interdependência positiva, a interação individual, 

preferencialmente face a face, de modo a que o grupo seja um verdadeiro grupo 

cooperativo e assim execute eficazmente a sua tarefa. 
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Para estes autores, o professor deve definir com clareza e objetividade o que 

pretende atingir, quer a nível acadêmico, quer a nível das competências sociais que 

quer que os alunos desenvolvam. 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 verificando as condutas manifestadas 

pelos seus elementos. 

- 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-los 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 dos grupos. Ouvir e registrar 

os comentários dos alunos, recolher informações sobre as interações que ocorrem 

dentro dos grupos, bem como as competências demonstradas. Através da 

observação dos grupos, o professor assegura que os alunos estão desempenhando 

de forma eficaz os diferentes papéis, quer os que dizem respeito à atividade em si, 

quer os que concernem à atividade do grupo. 

Se toda a atividade estiver bem estruturada, bem planejada, o professor  

ficará num segundo plano, o que não significa que seja menos importante. Ele 

observa os alunos interagindo entre si, desenvolvendo capacidades que permitam a 
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resolução do problema apresentado. Deste modo, o professor detecta quais são os 

problemas que os seus alunos têm para interagir 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 objeto 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 (1998) considera que quanto mais estruturado e organizado estiver o 

grupo maior será a autorregulação dentro do próprio 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 objetivos 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; 

- 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. 
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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. 

2.3.6 A supervisão pedagógica como potencial incremento da aprendizagem 

cooperativa 

A sociedade do conhecimento em que vivemos implica a nova abordagem da 

aprendizagem, do ensino e do trabalho entre pares tais como: realizando 

investigação, trabalhando em equipe e em redes sociais, buscando uma formação 

profissional contínua, promovendo a resolução de problemas, assumindo riscos, 

confiando nos seus colegas (independentemente de estar mais próximos ou não de 

si de concordar ou não com o outro), capacidade de lidar com a mudança e o 

compromisso para melhoria da organização. (HARGREAVES, 2003; FULLAN, 

2005).  

As constantes reformas legislativas e burocráticas, a mobilidade e 

instabilidade do corpo docente nas escolas e sucessivas reestruturações 

organizacionais, por vezes, têm impedido a criação de um trabalho contínuo e 

cooperativo entre os professores e capacidade para a resolução dos problemas com 

que se deparam na sua vivência diária dentro da escola. Nesta linha de pensamento 

Garmston, Lipton e Kaiser (1998 apud OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p.14) 

“imaginam as escolas onde a função da supervisão evolui no sentido de uma 

orientação colaborativa e sistêmica, escolas onde aprender acerca do ensino seja 

responsabilidade de todos”.  

Percebe-se assim uma abordagem do supervisor pedagógico como um 

ecologista social que compreende que toda a ação é influenciada pelo contexto onde 

está inserido, que deve, portanto criar condições para uma prática pedagógica numa 

cultura reflexiva, onde os professores estão empenhados numa auto renovação de 

forma cooperativa e que privilegie simultaneamente tanto o seu desenvolvimento 
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como para os alunos (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002). Oliveira-Formosinho (2002, 

p. 12) ainda acrescenta que 

A escola enriquece quando é possível que, entre pares, se 

convoquem saberes diferenciados e, eventualmente, funções e 

papéis diferenciados; a escola enriquece ainda quando é possível 

encontrar actores educacionais que possam trazer para o processo 

colaborativo de construção da qualidade na escola o valor 

acrescentado de outros saberes e de outras funções, para desafiar o 

monolitismo das respostas com que os sistemas educativos 

enfrentaram as situações no quotidiano escolar que a sociedade pós-

moderna lhes tem vindo a colocar.  

Como bem refere Oliveira-Formosinho (2002, p.85) “[...]uma reorganização do 

trabalho docente só pode ser baseado numa cultura colaborativa.” Para que isso 

aconteça, os individualismos de cada um tem que dar lugar a um saber partilhado 

para que o seu potencial de conhecimento origine o aparecimento de “comunidades 

de aprendizagem criativas”. 

Ainda neste contexto Perrenoud (2002, p. 37) afirma que “a relação com o 

saber não mudará muito se cada um se puder abrigar numa relação com os outros 

que evite a controvérsia e por vezes o debate ou a simples comparação de práticas”. 

A resiliência que o corpo docente sente por um lado, em falar do que se passa 

efetivamente na sala de aula, já que a toma como território seu, fechado, inviolável e 

total autonomia, dificulta a capacidade por outro lado, de os mesmos mostrarem as 

suas fragilidades, receios e problemas com que se debatem no interior da mesma, 

seja ao nível das estratégias de ensino ou comportamentais dos alunos.  

A diferenciação um pouco estanque, e, sobretudo hierárquica, na carreira 

docente naquilo que se designou por efeitos “verticalizadores” talvez não se tornem 

em características benéficas para abertura que é necessária por parte do professor 

e do seu espaço primordial que é a sala de aula em relação aos seus pares. Para 

que tal aconteça, é importante que o papel do supervisor nas escolas esteja mais 

associado a uma ação formativa, cooperativa, de ajuda no crescimento e 

especialização dos saberes do professor e menor o impacto do seu poder avaliativo 

na progressão na carreira dos seus pares. Assim, pretende-se que nas escolas a 
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função de supervisionar se transforme cada vez mais numa orientação colaborativa 

e sistêmica. 

Numa perspectiva de que o supervisor é também professor, sua ação 

supervisiva não se desenvolve só na direção dos outros, mas também de si próprio. 

Nesse sentido, deve criar as melhores condições em termos de atmosfera afetivo-

relacional, de cultura positiva, de entreajuda, de reciprocidade, de abertura, de 

espontaneidade, de autenticidade, de cordialidade, de empatia, de cooperação e 

solidariedade, sendo esses requisitos fundamentais para se obter o melhor dos seus 

pares e de si. Ele deve funcionar como facilitador de aprendizagens ou como um 

gestor de aprendizagens em equipe (ALARCÃO, 2003). 

A aprendizagem cooperativa pode trazer inúmeros benefícios ao professor. 

Pode permitir ao profissional aprender e ao mesmo tempo diminuir o isolamento no 

trabalho através da ação do supervisor pedagógico, possibilitando uma relação de 

maior proximidade entre os pares, se funcionar como um apoio e auxílio em 

processos de aprendizagem, troca de experiências, percepções, valores, que se 

conjugaram em práticas e reflexões coletivas e ainda de conseguirem enfrentar e 

partilhar os receios, ansiedades e sentimentos sobre a carreira, os alunos e a escola 

(VIEIRA, 1993; ALARCÃO; TAVARES, 2003).  

O trabalho cooperativo pode ser um dinamizador para a mudança positiva da 

supervisão, se os professores utilizarem da melhor forma a visão do supervisor e de 

seus pares no seu trabalho. Não existe um professor que não apresente áreas do 

saber onde se sente menos confiante ou conhecedor, ou mais experiente e até 

estimulado na sua prática educativa diária. O seu envolvimento com os outros, 

fortalece o seu conhecimento, diminui as suas fragilidades enquanto profissional e 

aumenta o seu desenvolvimento profissional e pessoal. A esse propósito, Pérez 

Gómez (1997, p.104) afirma que “quando o profissional se revela flexível e aberto ao 

cenário complexo da prática, a reflexão-na-acção é o melhor instrumento de 

aprendizagem”. É nas experiências diárias como docentes que se torna possível 

desenvolver um processo de descoberta das diferentes conceitualizações dos 

modelos de aprendizagem, de formas de estar e agir perante os outros.  

Segundo Herdeiro (2010, p. 151) “é esta dinâmica reflexiva e em contexto 

escolar que o professor aprende a construir e a transformar os seus saberes 
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profissionais essenciais ao bom desenvolvimento da sua prática pedagógica”. Só é 

possível construir a identidade profissional tendo como suporte a capacidade de 

analisar e de refletir através da observação as suas práticas pedagógicas e dos seus 

pares, incluído a figura do supervisor.  

Sobre essa questão, também acrescenta Gonçalves (2006, p. 41): 

“Assim, a observação e análise da relação educativa, ao 
apresentarem-se como um instrumento privilegiado de reflexão sobre 
a prática pedagógica, tornam-se parte integrante de processos de 
formação que assentam numa prática de supervisão cooperativa e 
emancipatória através do posicionamento na prática da investigação-
acção”.   

A essência da supervisão deve ser direcionada para a promoção de um 

trabalho cooperativo estimulante para o professor na construção e no seu 

desenvolvimento profissional (ALARCÃO; ROLDÃO, 2010). O supervisor deve 

impulsionar o trabalho de grupo, estabelecer relações de entreajuda e cooperação, 

proporcionar momentos de partilha e de reflexão conjunta e tomar decisões 

(HARGREAVES, 2003).   

As alterações na escola atual implicam que os professores estejam dispostos 

a trabalhar e a partilhar conhecimento, de uma forma aberta e recíproca de 

aprendizagem. Que sejam capazes de eliminar a muralha de proteção que lhes 

permite apenas confiar e realizar atividades com aqueles que consideram seus 

amigos no meio escolar. As imposições da sociedade do conhecimento obrigam os 

professores a relacionar-se com todos e a repensar a escola como uma organização 

onde os objetivos e finalidades a alcançar são do interesse de todos 

(HARGREAVES, 2003).  

Fullan (2005) reforça dizendo que a frequência da comunicação entre os 

professores, do apoio mútuo, da ajuda e da interacção entre os mesmos é 

fundamental para o processo de desenvolvimento pessoal e profissional de cada um 

deles.  

Para Simão (2009) se diariamente o professor exercita o aluno a ser um 

construtor do seu próprio conhecimento, estimulando as interações, colaboração e 

reflexões conjuntas com seus colegas de classe, sob a sua orientação, então 

também os professores devem igualmente desenvolver as suas competências e a 
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sua profissionalidade no trabalho colaborativo com outros professores, com a 

mediação do supervisor.  

No entender de Ribeiro (2011, p. 51):  

“[...]a partilha de perspectivas sobre a acção do Outro, sendo 
construtiva, requer uma fundamentação, só possível pela articulação 
entre a teoria e a prática (…) podemos inferir que esta estratégia de 
reflexão dialogada com o Outro, parece ter lançado sementes para a 
formação continuada, como alicerce do desenvolvimento de 
competências intelectuais exigíveis a um educador, para 
compreender e transformar a prática”.  

É nessa perspectiva que a aprendizagem cooperativa entre professores com 

a mediação do supervisor pedagógico deve ser considerada para a formação e 

desenvolvimento profissional de todos os envolvidos nesse processo porque o 

desenvolvimento profissional dos professores é simultaneamente um processo de 

aprendizagem individual e coletiva.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO  

3.1 Introdução 

No capítulo anterior deste trabalho identificamos os referenciais teóricos e 

orientadores que embasaram nossa pesquisa e são inerentes a esta investigação de 

acordo com a temática escolhida. Neste capítulo organizaremos o processo 

metodológico selecionado para este estudo, justificando as razões e opções 

selecionadas.  

Iniciar-se-á o percurso metodológico desta investigação com a finalidade de 

indagar de que forma o papel do supervisor pedagógico, através do método de 

aprendizagem cooperativa, se repercute no desenvolvimento profissional dos 

professores e na aprendizagem dos alunos, a partir de um estudo de caso. 

Teremos como premissa que a investigação empírica se desenvolve em 

torno: da metodologia, da contextualização do estudo, da caracterização dos 

participantes do estudo, dos instrumentos de recolha de dados e do tratamento de 

dados. 

3.2 Metodologia 

 Optamos por uma metodologia de caráter indutivo, ou seja, valorizando a 

experiência como ponto de partida para a generalização do conhecimento, pois 

segundo Freixo (2011), é a procura da verdade por intermédio da comprovação de 

hipóteses, que funcionam como elos entre a observação da realidade e a teoria 

científica que explica a realidade.  

Tendo em conta a natureza dos objetivos a atingir, o presente trabalho 

conduz à aplicação de uma abordagem investigativa qualitativa, uma vez que dá 

uma maior ênfase à descrição e a compreensão dos fenômenos sociais através da 

interpretação do seu sentido. Para Michel (2009, p. 36-37): 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica, particular, 
contextual e temporal entre o pesquisador e o objeto de estudo. Por isso, 
carece de uma interpretação dos fenômenos à luz do contexto, do tempo, 
dos fatos. O ambiente da vida real é a fonte direta para obtenção dos 
dados, e a capacidade do pesquisador de interpretar essa realidade, com 
isenção e lógica, baseando-se em teoria existente, é fundamental para dar 
significado às respostas. 
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De acordo com Bell (2010, p.20), “investigadores que adotam uma pesquisa 

qualitativa, estão mais interessados em compreender as percepções individuais”. 

Por sua vez, Bodgan e Biklen (1994, p.11) destacam que a investigação qualitativa, 

ao enfatizar “descrições, indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções 

pessoais”, permite-nos investigar um fenômeno em toda a sua complexidade e em 

contexto natural, com o objetivo de conhecer as opiniões e o comportamento das 

pessoas envolvidas no estudo. Michel (2009, p. 37) enfatiza que: 

Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou 
estatisticamente, mas convence na forma da experimentação empírica, a 
partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e 
coerente, assim como na argumentação lógica das ideias, pois os fatos em 
ciências sociais são significados sociais, e sua interpretação não pode ficar 
reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da realidade. 

Segundo Triviños (1995), o pesquisador qualitativo deve considerar que o seu 

garimpo por dados deve envolver uma participação pessoal, própria de quem quer 

obter as informações desejadas como o caminho mais adequado para a consecução 

do seu objetivo. Nessa perspectiva, os instrumentos mais indicados para uma 

pesquisa qualitativa seriam: a entrevista semiestruturada, a entrevista aberta ou 

livre, o questionário, a observação livre, o método clinico e o método de análise de 

conteúdo.   

Nosso estudo insere-se num quadro de investigação de natureza qualitativa e 

de aspecto comparativo, já que, pretendemos analisar a repercussão da ação do 

supervisor pedagógico no desenvolvimento profissional dos professores e os seus 

reflexos na aprendizagem dos alunos, bem como comparar as percepções dos 

professores e alunos quanto à problemática em estudo.  

Assim estamos perante um procedimento metodológico de estudo de caso, já 

que se afirma, essencialmente, por investigar um fenômeno atual no seu contexto 

real.  O interesse é explicar, controlar e predizer, ou seja, a sua finalidade neste 

contexto é descrever de forma intensiva os comportamentos de um grupo. Michel 

(2009, p. 53) esclarece que: 

O método do estudo de caso consiste na investigação de casos isolados ou 
de pequenos grupos, com o propósito básico de entender fatos, fenômenos 
sociais. Trata-se de uma técnica utilizada em pesquisas de campo que se 
caracteriza por ser um estudo de uma unidade, ou seja, de um grupo social, 
uma família, uma instituição, uma situação específica, uma empresa, um 
programa, um processo, uma situação de crise, entre outros, com o objetivo 
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de compreendê-los em seus próprios termos, ou seja, no seu próprio 
contexto. 

 No entanto, estamos conscientes que a importância de uma investigação 

está patente de igual forma na sua validação externa, isto é, na possibilidade da sua 

generalização. Michel (2009, p. 54) acrescenta que quanto a importância do estudo 

de caso: 

[...] reside no fato de que o seu estudo não apenas gera uma competência 
teórica para análise crítica e qualitativa de uma situação, como também cria 
uma referência de atuação, um modelo a ser seguido em situações futuras, 
nas quais os mesmos elementos de análise se fizerem presentes.   

Segundo Yin (2001 apud FREIXO, 2011, p. 31), “o estudo de caso apenas 

permite ajudar a surgir novas teorias ou ajudar a confirmar ou informar as teorias já 

existentes e nunca a contribuir para generalizações alargadas”. Na perspectiva de 

Bell (2010, p. 16) “a procura de relações ou semelhanças entre o que é descrito e o 

que acontece em outros locais podem ser válidas sempre que promovam a melhoria 

da educação”.  

Contudo, nesta investigação em concreto, em que existe um enfoque 

determinado, sem continuidade temporal e não limitado por um ponto de partida e de 

chegada (FLICK, 2005), será mais apropriado designá-lo como um caso em estudo, 

já que, efetivamente se concentra a uma escola e a uma população singular, 

subdividida em dois grupos, professores e alunos.   

Conforme Yin (2001, p. 2), um estudo de caso “é uma investigação empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

principalmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”.  Ainda Yin relembra (2001) que a metodologia do estudo de 

caso requer exigências intelectuais e emocionais por parte do investigador que 

outras estratégias metodológicas descuram. Lidar com a sensatez no 

relacionamento social durante o processo investigativo parece ser uma tarefa 

bastante árdua. Principalmente se pensarmos que o investigador deve integrar-se no 

meio sem se implicar totalmente, deve estabelecer uma relação empática com os 

seus informantes, sem se tornar demasiado familiar e deve estar atento a tudo sem 

ser indiscreto.  
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Deste modo, é com essa demanda que nos propomos a analisar o papel do 

supervisor pedagógico no desenvolvimento profissional dos professores e seus 

reflexos na aprendizagem dos alunos, através da utilização da aprendizagem 

cooperativa, partindo da percepção dos professores, por meio desse estudo de 

caso, e tentar possibilitar a partilha de convicções e tópicos para processos de 

mudança dentro do contexto escolar. 

Como o estudo de caso exige um estudo aprofundado, qualitativo, no qual se 

procura reunir o maior número de informações sobre o objeto em estudo, de acordo 

com Michel (2009, p. 53) deve-se utilizar variadas técnicas de coletas de dados, 

“para apreender todas as variáveis da unidade analisada e concluir, indutivamente, 

sobre as questões propostas”. Apresentaremos nesse capítulo as técnicas de 

recolha de dados selecionado para o presente estudo. 

3.3 Contextualização do estudo 

A investigação foi realizada numa escola pública estadual de ensino médio 

localizada na cidade de Maracanaú, no estado do Ceará, no Brasil.  

A escola possui segmentos organizados, como o Conselho Escolar, composto 

por membros dos segmentos dos professores, alunos, pais, funcionários, sociedade 

civil e núcleo gestor. O Conselho Escolar é responsável, em conjunto com o núcleo 

gestor, pela gestão da escola, e tem como finalidade promover uma prática 

educativa democrática, em função da melhoria na qualidade e desempenho da 

escola. 

O Núcleo Gestor é formado por quatro professores, todos com especialização 

específica em Gestão Escolar, sendo um o Diretor Geral e três Supervisores 

Escolares. Possui aproximadamente 50 professores com formação de nível superior 

e habilitações especificas para lecionarem nas quatro grandes áreas do 

conhecimento, quais sejam: Linguagens, códigos e suas tecnologias (Português, 

Língua Estrangeira, Educação Física e Artes), Ciências da Natureza e suas 

tecnologias (Química, Física e Biologia), Matemática e suas tecnologias 

(Matemática) e Ciências Humanas e suas tecnologias (História, Geografia, 

Sociologia e Filosofia).  
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Na realidade das escolas públicas do estado do Ceará, os professores 

possuem um número de horas determinado, dentro de sua carga horária, 

direcionada para o planejamento de suas atividades escolares, previsto na Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB): 

Art. 67º. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público: [...] 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 
carga de trabalho; [...] 

 
E também segundo a Lei 11.738/2008 em seu artigo 2º, que estabeleceu o 

Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da 

Educação Básica, nos diz que na composição da jornada de trabalho deve-se 

observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho 

das atividades de interação com os educandos. Logo, 1/3 da jornada é dedicado à 

preparação de aulas e às demais atividades fora da sala. É nesse momento que 

acontece o planejamento das aulas e deve ser realizado dentro da própria escola 

entre pares. 

Como a escola possui três supervisores, além de outras atribuições, cada um 

deles fica responsável por acompanhar, conduzir e orientar o momento de 

planejamento de uma área específica. O supervisor, autor do presente estudo, fica 

responsável por acompanhar o planejamento da área de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias. 

Anualmente, os alunos egressos e concluintes do ensino médio, ou seja, do 

3º Ano, realizam uma avaliação organizada pelo Ministério da Educação, 

denominada Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Trata-se de uma prova 

elaborada para verificar o domínio de competências e habilidades dos estudantes 

que estão concluindo ou já concluíram o ensino médio, e o resultado desse exame 

também é utilizado para o ingresso dos alunos em algumas universidades públicas e 

particulares. A referida avaliação é composta por quatro provas objetivas e de 

múltipla escolha, das quatro áreas do conhecimento, já mencionadas, com quarenta 

e cinco questões cada, e uma produção de texto do tipo dissertativo-argumentativo. 
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Na escola em estudo, essa tipologia textual é trabalhada com os alunos, em 

sala de aula, pelos professores de Língua Portuguesa, ao longo do ensino médio, 

mais notadamente na terceira série, último ano dos alunos na escola, onde passa a 

ser um conteúdo obrigatório no decorrer no ano letivo. Isto porque, conforme as 

estatísticas nacionais, a produção textual é uma das provas mais temidas pelos 

alunos, uma vez que é a que mais reprova e impede o aluno de ingressar no ensino 

superior.  

Nossa pesquisa foi realizada com 3 turmas de alunos do 3º ano do ensino 

médio, na referida escola, nos três turnos – manhã, tarde e noite – totalizando 120 

alunos que participaram das atividade, mas, no entanto, apenas 100 responderam 

ao questionário, e  seus respectivos professores de Língua Portuguesa, num total de 

3 professores. Estes alunos participaram da aprendizagem cooperativa com o 

método STAD (Divisão dos alunos por equipas para o sucesso), descritos por Lopes 

e Silva (2009, p. 101-113), utilizado por seus professores de Língua Portuguesa 

durante o período de 2 meses, entre os meses de agosto e setembro de 2014, com 

2 aulas semanais, de 50 minutos cada, onde a metodologia foi utilizada para 

aprendizagem das competências requeridas para o Exame Nacional do Ensino 

Médio. O planejamento das aulas foi feito com a supervisão da autora deste estudo, 

nesse mesmo período, através da metodologia da aprendizagem cooperativa e os 

professores também foram entrevistados para esta investigação.  

 

3.4 Caracterização da amostra em estudo 

Um aspecto essencial numa investigação é a definição da amostra ou dos 

grupos de sujeitos a considerar. Segundo Fortin et al (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 selecionada. 

Ainda segundo o mesmo autor, uma população é uma coleção de elementos ou de 

sujeitos que partilham características comuns, definidas por um conjunto de critérios. 

A nossa população alvo são todos os professores do 3º ano do ensino médio, no 
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total de 3 (três), dos turnos manhã, tarde e noite e seus respectivos alunos, num 

total de aproximadamente 120 (cento e vinte) alunos.  

Será analisada, nessa pesquisa, a ação do coordenador da área de 

Linguagens e Códigos e suas tecnologias, no desenvolvimento profissional desses 

três professores de Língua Portuguesa, a partir da utilização da aprendizagem 

cooperativa no planejamento semanal das aulas dos mesmos. 

De acordo com Almeida e Freire (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.  

 Segundo Freixo (2011, p. 182) “uma amostra é constituída por um conjunto 

de indivíduos retirados de uma população, consistindo a amostragem num conjunto 

de operações que permitem escolher um grupo de sujeitos ou qualquer outro 

elemento representativo da população estudada”. 

 Flick (2005, p.64) considera que “a população em estudo deve ser 

apresentada de forma a facilitar a inferência das relações no objecto de estudo”, ou 

seja, é agrupar o material em estudo mediante determinados critérios tendo por base 

a logica estatística. O problema da amostragem é, portanto, escolher uma parte ou 

amostra de maneira que seja a mais representativa possível do todo. Seguido este 

raciocínio podemos dizer então, que uma amostra é um subconjunto de indivíduos 

da população alvo.  

A amostra deste estudo foi recolhida na escola já mencionada, que elegemos 

pelo fato de a autora deste trabalho, atuar como supervisora nessa escola, tornando 

mais fácil obtenção da necessária autorização, bem como, melhor conhecimento da 

organização, logística e do espaço traduzido numa maior eficácia e rentabilização do 

tempo para levar a termos o estudo.  

Nesta investigação, decidimos pela escolha de uma amostragem aleatória 

simples. Foi nossa pretensão que qualquer docente representativo do grupo de 

professores inquiridos usufruísse da mesma probabilidade de integrar a amostra e 

de avalizar os resultados de forma a possibilitar que à posteriori pudessem ser 

generalizados à população em estudo. 
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Os professores selecionados mostraram-se muito solícitos ao participar do 

estudo assim como para participarem das entrevistas. Conseguimos que no total dos 

120(cento e vinte) alunos, 100(cem) respondessem ao questionário, o que 

consideramos ser um bom número para análise dos dados. 

3.4.1 Caracterização da população dos professores 

O bloco A da entrevista aplicada com os professores teve o objetivo de 

fazermos uma melhor caracterização dos participantes e a legitimação da entrevista 

e estão apresentados na tabela de categorização da população dos professores 

(Tabela 1), a seguir.  

Entrevistamos 3 professores que realizaram o planejamento cooperativo 

durante 2 meses. Eles fazem parte do quadro efetivo de professores da escola, ou 

seja, foram submetidos a um concurso público e a um estágio probatório que lhes 

concedeu a vaga efetiva e a estabilidade de um cargo público. Esse fator nos 

causou apreensão em principio sobre a aceitação ou não que os professores 

poderiam ter para utilizar e aplicar a metodologia, uma vez percebemos que existe 

uma cultura diferenciada para professores de escola pública e professores de escola 

particular, como afirma Estevão e Afonso (1991 apud LIMA, 2002, p. 25): 

O facto de os professores do ensino público terem um contrato de trabalho 
administrativo e de ingressarem na sua escola através de um concurso 
regulamentado pelos serviços centrais do Ministério da Educação cria 
condições para que sejam, em geral, expostos a uma cultura organizacional 
pouco monolítica, a qual favorece muitas vezes o florescimento e o 
desenvolvimento do individualismo pedagógico no ensino. 

  
Mas, apesar de alguma resistência e dificuldades, conseguimos utilizar a 

metodologia proposta.  

Todos os entrevistados tem formação superior no curso de Letras com 

habilitação para lecionarem Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas e 

todos estudaram em universidade pública e gratuita, bem como todos estão no nível 

de pós-graduação.  

Podemos perceber que os professores que participaram da pesquisa são, 

apesar de jovens, profissionais com bastante experiência em sala de aula, pois 

possuem 21, 19 e 20 anos, respectivamente, de experiência como docente (Tabela 

1).  
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Tabela 1 - Categorização da população dos professores 

IDADE FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA 

DOCENTE 

EXPERIÊNCIA 

COM A 

APRENDIZAGEM 

COOPERATIVA 

E1 = 39 anos 

 

E1 =Licenciatura 

em Letras e Pós-

Graduação 

 

 

E1 = 16 anos de 

sala de aula pela 

rede particular, 8 

oito anos como 

professora 

substituta na rede 

municipal,  5 anos 

como efetiva das 

redes estadual e 

municipal, como 

professora de 

Língua 

Portuguesa. 

 

E1 = Não, trabalhava 

com grupos e 

duplas com meus 

alunos, mas 

desconhecia os 

conceitos da 

atividade 

cooperativa, bem 

como nunca realizei 

a parte final e 

avaliativa do 

trabalho. Com os 

outros professores, 

nós planejávamos 

aulas juntos, onde 

cada um fazia sua 

parte e também 

nunca com 

distribuição de 

papéis. 

 

 

E2 = 39 

anos 

 

 

E2 = Letras( 

Português/ 

Literatura) UECE e 

pós-graduada 

 

E2 = 19 anos em 
sala de aula. 

 

E2 = Não da forma 

como foi 

apresentado. 

Realmente foi novo 

para mim, pois achei 

que as atividades 

em grupo fossem 

feitas de outra forma 

e a aprendizagem 

cooperativa é bem 

melhor, criamos 

uma 

responsabilidade 

solidária entre nós 
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professores e entre 

os alunos. 

E3 = 50 

anos 

 

E3 =Licenciatura 

em Letras e pós-

graduado 

 

E3 = 20 anos em 

sala de aula. 

E3 = Não. Já tinha 

ouvido falar sobre o 

método, mas nunca 

procurei me 

aprofundar sobre 

ele. 

 
Segundo Huberman (1995) existem tendências gerais no ciclo de vida dos 

professores, que comporta uma sequência de fases cuja ordem obedece ao tempo 

de carreira do professor, que passa por uma fase inicial de sobrevivência e 

descoberta. A entrada na carreira traz o sentimento de choque da realidade, mas 

implica em explorações e experimentações; em seguida, vem a do 

comprometimento definitivo ou estabilização, que ocorre entre 4 e 6 anos de carreira 

e favorece sentimentos ao mesmo tempo de independência e de pertença a um 

corpo profissional; a fase de diversificação, entre 7 e 25 anos, revela percursos 

individuais que vão desde a rotina até a crise existencial; dos 25 aos 35 anos 

caracteriza-se o aparecimento da serenidade e distanciamento afetivo, ou do 

conservantismo; e a fase do desinvestimento (sereno ou amargo) refere-se à época 

da aposentadoria, entre 35 e 40 anos de carreira. 

Isso nos permite afirmar que trata-se de um corpo de professores com alguma 

maturidade e certamente com vivências pessoais e profissionais muito diversas. 

Afinal, é na sala de aula que se dá o trabalho docente, partindo claro de uma 

conceituação mais formal, pois é nela que ocorre a prática pedagógica em si, 

fazendo-se o professor docente de forma específica. Conforme afirma Campos 

(2007, p. 40): 

 A sala de aula é o território em que se demarca o campo privilegiado da 
prática docente, ou propriamente a área física e situacional do exercício 
profissional do professor na sua atividade clássica do ensino: a aula. Neste 
lugar ocorre a valorização do trabalho do docente, o seu reconhecimento de 
professor passa pelo fazer a aula na sala de aula. Nela se forja a gênese de 
uma pedagogia da prática na ação docente permanente.  

Por essa razão, devemos considerar que de fato esses professores já 

adquiriram vários saberes frutos de sua larga experiência e que esses saberes 

devem ser levados em consideração nos contextos de seu desenvolvimento 

profissional.  
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Como já mencionamos, ensinar requer saberes específicos da docência e da 

área do conhecimento em que o professor atua, exige um saber especializado que é 

peculiar à profissão. Tais saberes resultam em habilidades de saber-fazer e 

aprender-fazendo e revelam-se, pois, em destrezas profissionais que subsidiam 

ações dos professores na aula. Trata-se de saberes produzidos na vivência 

profissional, diante da análise crítica e ação reflexiva das complexas situações de 

ensino que marcam o cotidiano do professor.  

Essa perspectiva revela, dentre outras coisas, a necessidade de professores 

compromissados com seu desenvolvimento profissional. Isso será possível se eles 

demarcarem suas práticas com a intenção de desenvolver-se como um professor 

crítico-reflexivo, como bem nos diz Alarcão (2003, p. 41): 

A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de 
pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não 
como mero reprodutor de ideias e práticas que lhes são exteriores. É 
central, nesta conceptualização, a noção do profissional como uma pessoa 
que, nas situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, actua 
de forma inteligente e flexível, situada e reactiva. Na concepção shoniana 
(Shon, 1983, 1987), uma actuação deste tipo é produto de uma mistura 
integrada de ciência, técnica e arte evidencia uma sensibilidade quase 
artística aos índices, manifestos ou implícitos, na situação em presença. 
 

Embora essas reflexões tragam à tona questões referentes à valorização dos 

saberes da experiência, há, também, a preocupação em não incorrer na 

supervalorização de tais saberes, como assim esclarece Libâneo (2009, p. 85):  

O tema do professor como profissional reflexivo tem aparecido em vários 
autores (cf. Nóvoa, 1992). É preciso, todavia, certa cautela quanto à 
valorização do pensamento e do saber de experiência do professor, para 
não ocorrer uma recaída no populismo pedagógico em que se quer 
descobrir uma “essência” de professor, na sua cotidianidade, na sua 
experiência, na sua ingenuidade, insegurança, infelicidade...atendo-se 
exclusivamente ao mundo de sua experiência corrente, sem ajudá-lo a 
tomar consciência de suas práticas(muitas delas são inadequadas) e a 
desenvolver as competências necessárias para o desempenho profissional. 
Aí é que se destaca o papel da teoria, não como direção da prática, mas 
como apoio à reflexão sobre a prática.  
 

Ressaltamos, portanto, que nenhum dos entrevistados conhecia como 

funcionava o método da aprendizagem cooperativa, mas apesar de ser uma prática 

nova para eles, não apresentaram muita resistência em utilizá-la. Os professores só 

tomaram conhecimento da metodologia quando o supervisor lhes apresentou essa 

nova proposta para planejamento das aulas e também para ser utilizada em sala 

com os alunos.  
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3.4.2 Caracterização da amostra de alunos 

Nos questionários aplicados aos alunos, solicitamos os seguintes elementos 

de identificação: gênero, idade e turno de estudo.  

 

Gráfico 1 – Distribuição dos alunos por gênero 

 

Relativamente ao gênero verificamos no gráfico 1 que a maioria dos 

inquiridos é do sexo feminino, com uma representação de 58% de alunas e 42% de 

alunos.   

 

Gráfico 2 – Distribuição dos alunos por turno 
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Relativamente ao turno de estudo verificamos no gráfico 2 que os alunos 

estão distribuídos, aproximadamente, em uma quantidade de equivalência nos três 

turnos, onde registramos 32% dos alunos no turno manhã, 35% dos alunos do turno 

tarde e 33% dos alunos no turno noite. A quantidade equivalente por turno foi 

selecionada de forma proposital para que não tivéssemos grande divergência de 

número de alunos nos turnos pesquisados, para que pudéssemos realmente 

verificar a opinião dos alunos sobre como a metodologia foi utilizada e suas 

implicações de forma igualitária, uma vez que cada professor participante da 

pesquisa representa um turno de funcionamento da escola. 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos alunos por idade 

 

Relativamente a idade, verificamos no gráfico 3 que a maior representação 

de alunos, num total de 63%, está entre a idade de 16 a 18 anos, são os alunos 

considerados dentro da faixa etária regular para cursarem o 3º ano do ensino médio 

, 15% dos alunos estão na faixa etária média e 22% dos alunos estão fora da faixa, 

esses estão matriculados no turno noturno, de acordo com o regimento interno da 

escola.  

 

3.5 Instrumentos de recolha de dados 

Os dados incluem os diversos materiais registrados pelos investigadores. 

Segundo Bodgan e Biklen (1994, p.149), o termo, “dados”, refere-se “aos materiais 

em bruto que os investigadores recolhem do mundo que se encontram a estudar”. 
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Os mesmos autores mencionam que “os dados incluem os elementos necessários 

para pensar de forma adequada e profunda acerca dos aspetos da vida que 

pretendemos explorar”. As fontes de dados devem ser variadas, assim como os 

instrumentos selecionados para a sua recolha, pois só através de meios 

diversificados é que podemos valorizar o nosso estudo. 

De forma a tornar viável esta investigação selecionamos instrumentos de 

recolha de dados e procedimentos para busca de informação, condições 

necessárias para que a metodologia de pesquisa possa concretizar-se e a natureza 

da informação processada permita desencadear um estudo, uma classificação e 

interpretação dos dados. Para Michel (2009, p. 64) os instrumentos de recolha de 

dados: “São ferramentas essenciais para a fidelidade, qualidade e completude da 

pesquisa”. Bogdan e Biklen (1994, p. 50) complementam que:  

Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 
forma indutiva. Não recolhem dados ou provas com o objectivo de confirmar 
ou informar hipóteses construídas previamente: ao invés disso, as 
abstracções são construídas à medida que os dados particulares que foram 
recolhidos se vão agrupando.  

 Num estudo qualitativo poderão ser utilizadas diferentes técnicas de recolha 

de dados que se completam entre si.  Conforme Afonso (2001, p.88) “no quadro da 

investigação naturalista, as técnicas de recolha de dados mais frequentemente 

utilizadas são a pesquisa arquivística, a observação, a entrevista e o inquérito por 

questionário”. “Os dados qualitativos podem consistir em textos recolhidos de 

documentos arquivados ou publicados, relatórios de observação produzidos pelo 

investigador e discursos de atores sociais recolhidos em entrevistas, ou em 

respostas não estruturadas de questionários” (AFONSO, 2001, p.112). 

São inúmeros os métodos de recolhas de dados, mas todos eles têm um 

objetivo em comum, que é obter dados relevantes para análise e conclusões de 

resultados. Quivy e Campenhoudt (2003, p.47) nos informa que esses métodos 

foram “concebidos para ajudar o investigador a adoptar uma abordagem penetrante 

do seu objecto de estudo e, assim, a encontrar ideias e pistas de reflexão 

esclarecedoras”. 
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Perante o exposto, optamos pela entrevista e pelo inquérito por questionário 

como instrumentos que nos poderiam ajudar a obter dados relevantes. Bogdan e 

Biklen (1994, p. 149), dizem-nos que:  

Alguns estudos qualitativos baseiam-se exclusivamente num tipo de 
dados, transcritos de entrevistas, por exemplo, mas a maior parte usa uma 
variedade de fontes de dados. Embora discutamos diferentes tipos de 
dados separadamente, é importante salientar que eles raramente se 
encontram isolados na pesquisa. 

Para os professores, optamos pela entrevista ao invés de se usar 

questionários, pois se esperava que as mesmas pudessem captar mais aspectos 

sobre a temática em estudo e também porque o uso do questionário poderia levar a 

certo direcionamento do tema e limitação das respostas, correndo-se o risco de se 

deixar algum dado qualitativo passar despercebido.  

 Para os alunos optamos pelo questionário. Isso se deveu aos diferentes 

objetivos estabelecidos para cada subgrupo de participantes – professores e alunos 

– e também dado a quantidade maior de alunos e eventual absenteísmo.  

Respeitou-se a ética da coleta de dados, sendo assegurado aos participantes 

da pesquisa o propósito puramente científico do uso das respostas e a preservação 

do sigilo da identidade dos participantes, tanto para as entrevistas, com a permissão 

dos entrevistados para a utilização dos dados, quanto às respostas dos 

questionários, de forma a garantir o seu anonimato.  

No texto de apresentação do questionário foi inserida uma cláusula para que 

o aluno expressasse a sua concordância para com o uso das informações prestadas 

assim como foi inserido a afirmativa de garantia do sigilo das respostas. 

A entrevista e o questionário são adequados basicamente à coleta de 

opiniões. Por essa razão, conforme Selltiz et al (1987, p. 37), esses instrumentos 

somente se prestam à obtenção de material que uma “pessoa possa relatar e esteja 

disposta a fazer isso”. Para os autores, questionários e entrevistas servem mais para 

se obterem informações sobre as percepções, os sentimentos, as crenças, as 

motivações ou os planos de uma pessoa. 

Nossa ação, com o objetivo de recolher dados para fins de nossa pesquisa, 

foi organizada numa sequência de atividades realizadas pelos participantes, para em 
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seguida adotarmos os procedimentos e técnicas de recolha de dados, como descrito 

a seguir:  

1. Realização pelos professores de um pré-teste com os alunos que envolveu 

a produção de um texto dissertativo – argumentativo; 

2. Verificação pelos professores das maiores dificuldades dos alunos na 

produção do referido texto; 

3. Estudo da metodologia da aprendizagem cooperativa entre os professores 

com a orientação do supervisor pedagógico; 

4. Utilização da aprendizagem cooperativa entre professores para 

planejamento das aulas de produção do texto dissertativo-argumentativo, com a 

orientação do supervisor pedagógico, partindo das necessidades dos alunos; 

5. Aplicação pelos professores do método de aprendizagem cooperativa em 

sala de aula no conteúdo de produção do texto dissertativo-argumentativo; 

6. Produção pelos alunos de um texto dissertativo-argumentativo, após todas 

as aulas determinadas no planejamento, em que se utilizou a aprendizagem 

cooperativa; 

7. Correção dos professores das produções dos alunos e análise da evolução 

das mesmas; 

8. Aplicação de entrevista com os professores sobre a influência do papel do 

supervisor com recurso do método cooperativo no seu desenvolvimento profissional 

e de que forma os professores consideram que o seu desenvolvimento profissional 

se reflete na aprendizagem dos alunos; 

9. Aplicação de questionário aos alunos sobre sua opinião no que respeita a 

eficácia da aprendizagem cooperativa na sua aprendizagem. 

3.5.1 Entrevista 

A entrevista é uma das formas mais utilizadas para recolher dados, permitindo 

completar a informação obtida através da observação, visto que nos dá o ponto de 

vista dos entrevistados, o que permite compreender melhor os acontecimentos.  
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Sobre a entrevista, Ludke e André (1986, p.49) referem que “ao lado da 

observação, a entrevista representa um dos instrumentos básicos para a colheita de 

dados”.  

Uma entrevista consiste numa conversa intencional orientada por objetivos 

precisos envolvendo uma ou mais pessoas e sendo dirigida por uma delas. Moser e 

Kalton (1971, apud BELL, 2010, p. 118-119) descreve a entrevista como “uma 

conversa entre um entrevistador e um entrevistado que tem como objetivo extrair 

determinada informação do entrevistado”.  

Nesta perspectiva, os autores Ketele e Roegiers (1993, p.22) descrevem a 

entrevista como:  

[...]um método de recolha de informações que consiste em conversas orais, 
individuais ou de grupos, com várias pessoas selecionadas 
cuidadosamente, a fim de obter informações sobre factos ou 
representações, cujo grau de pertinência, validade e fiabilidade é analisado 
na perspetiva dos objetivos da recolha de informações. 

Para Afonso (2005, p.97), a entrevista consiste “numa interação verbal entre o 

entrevistado e o respondente, em situação de face a face ou por intermédio do 

telefone”. Bogdan e Biklen (1994, p.134) referem que “a entrevista é utilizada para 

recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspetos do mundo”.  

Esta forma de comunicação, entre o entrevistado e o entrevistador, permite 

conhecer, não só respostas, mas também a forma como estas são dadas. Ludke e 

André (1986) defendem que na entrevista a relação que se cria é de interação, 

havendo uma amostra de influência recíproca entre quem pergunta e quem 

responde. Na medida em que, se houver um clima de estímulo e de aceitação 

mútua, as informações fluirão de maneira notável e autêntica.  

Segundo Quivy e Campenhoudt (2003, p. 193), a entrevista é:  

[...]um método adequado para a análise do sentido que os actores dão às 
suas práticas e aos acontecimentos com os quais se vêem confrontados: os 
seus sistemas de valores, as suas referências normativas, as suas 
interpretações de situações conflituosas ou não, as leituras que fazem das 
suas próprias experiências, etc…  
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O objetivo da entrevista é recolher informações, o que supõe da parte do 

entrevistador que encoraje o entrevistado a expressar-se acerca daquilo que sente 

(QUIVY; CAMPENHOUDT, 2003). 

Bogdan e Biklen (1994, p.138) são claros ao dizerem que “o seu papel, 

enquanto investigador, não consiste em modificar pontos de vista, mas antes em 

compreender os pontos de vista dos sujeitos e as razões que os levam a assumi-

los”.  

Pardal e Correia (1995, p.64) defendem que “a aplicação da entrevista exige 

uma preparação muito cuidadosa dos entrevistados, tanto a nível do conhecimento, 

como dos comportamentos necessários face ao entrevistado”. A preparação da 

entrevista requer determinados procedimentos e, de acordo com Bell (2010, p.119) 

”segue os mesmos procedimentos que os questionários. Os tópicos têm de ser 

selecionados, as questões elaboradas, os métodos de análise considerados e 

preparado e testado um plano”.  

Para Ludke e André (1986, p.36), “é importante que se defina um roteiro que 

explicite os tópicos principais da entrevista, que deverão seguir uma sequência 

lógica e de crescente complexidade”. Esses mesmos autores defendem, também, 

que é necessário haver exigência e cuidado a ter em qualquer tipo de entrevista, 

referindo que se deve manter um grande respeito pelo entrevistado, no sentido do 

cumprimento e conveniência do local e horários marcados, bem como da garantia de 

sigilo, caso necessário. 

Como técnica de um método qualitativo, a entrevista constitui um recurso 

naturalista de observação ativa, pois se conjugam o ver, o escutar e o partilhar, aos 

quais acrescentaríamos o sentir. De fato, o insight do investigador é importante para 

as interpretações que vai fazendo na sua construção de significado ao longo da 

entrevista (LESSARD- HÉBERT et al, 1994).  

Segundo Denzin e Lincoln (2005), os investigadores qualitativos têm vindo a 

aperceber-se cada vez mais de que as entrevistas não são meios de recolha de 

dados neutros, mas antes interações ativas entre duas (ou mais) pessoas 

conduzindo a resultados, de certa forma, contextualmente negociados. 
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A entrevista precisa de um propósito, tema e objetivos. Estes devem ser bem 

definidos. Para Mann (1983) a entrevista apresenta como principais vantagens: 

1.Facilidade de se adaptar o roteiro para coletar informações adicionais  durante a 

entrevista, caso necessário; 

2.Pode observar a reação do respondente no momento da entrevista, sendo o 

contato entrevistado-entrevistador muito importante para essa prática; 

3.É a técnica mais adequada para a obtenção de informações de assuntos 

complexos, emocionalmente carregados ou para verificar os sentimentos 

subjacentes a determinada opinião apresentada; 

4.Proporciona oportunidade para obtenção de dados relevantes que não se 

encontram em fontes documentais; 

5.Possibilita obter informações mais precisas, comprováveis de imediato. 

Optamos por elaborar entrevistas individuais, pois no âmbito do nosso estudo, 

pretendíamos que as entrevistas que realizamos nos ajudassem a compreender 

melhor o grupo social e cada participante em particular.  

Michel (2009, p. 68), por sua vez, apresenta algumas limitações da entrevista: 

[...] dificuldade de expressão ou comunicação de ambas as partes, 
incompreensão, pelo informante, do significado das perguntas, levando a 
uma falsa interpretação, possibilidade de o entrevistador influenciar, 
consciente ou não, o entrevistado etc., disposição do entrevistado em dar as 
informações necessárias, pequeno grau de controle sobre uma situação de 
coleta de dados, ocupa muito tempo e é difícil de ser realizada.  

Afonso (2005) distingue as entrevistas em três tipos, em função das 

características do mecanismo utilizado para registar as informações fornecidas pelo 

entrevistado: entrevista estruturada, entrevista não estruturada e entrevista 

semiestruturada.  

No nosso estudo, utilizamos o tipo de entrevista semiestruturada para garantir 

que, na medida do possível, todos os informantes respondessem às mesmas 

perguntas (BOGDAN; BILKEN,1994). 

A entrevista semiestruturada caracteriza-se pela existência de um guião da 

entrevista (Anexo A) previamente preparado que serve de orientação ao seu 
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desenvolvimento. Segundo Afonso (2005) são entrevistas que obedecem a um 

modelo intermédio, relativamente aos outros dois tipos de entrevistas mencionadas 

anteriormente. De acordo com Chiglione e Matalon (1993, p.64), nesse tipo de 

entrevista: 

[...]o entrevistador conhece todos os temas sobre os quais tem de obter 
reações por parte do inquirido, mas a ordem e a forma como os  irá 
introduzir são deixadas ao seu critério, sendo apenas fixada uma orientação 
para o início da entrevista. 

O guião de entrevista é um instrumento para a recolha de informações na 

forma de texto que serve de base à realização da entrevista propriamente dita. O 

guião é constituído por um conjunto (ordenado ou não) de questões abertas 

(resposta livre), semiabertas (parte da resposta fixa e outra livre) ou fechadas 

(resposta fixa) (LUDKE; ANDRÉ,1986). 

Esse instrumento deve ser construído a partir das questões de pesquisa e 

unidades de análise do trabalho de investigação. Tem uma estrutura típica com 

carácter matricial, em que a entrevista é organizada por objetivos, questões e itens 

ou tópicos. A cada objetivo corresponde uma ou mais questões e a cada questão 

correspondem vários itens ou tópicos, que serão utilizados na gestão do discurso do 

entrevistado em relação às perguntas (AFONSO, 2005).  

O guião funciona como uma lista de verificação com a vantagem da 

flexibilidade, por exemplo, na ordem das perguntas, e a gradual adaptabilidade do 

entrevistador ao entrevistado. Embora haja uma definição prévia de objetivos, 

subjacentes à elaboração da entrevista, e a definição de um planejamento 

relativamente à organização e à acessibilidade da linguagem das questões, outra 

das vantagens de uma entrevista semiestruturada é garantir uma liberdade na 

exploração dessas questões no decorrer da mesma. 

Para a elaboração do guião das entrevistas baseámo-nos na revisão da 

literatura e no nosso conhecimento sobre esta problemática. O guião foi elaborado 

por nós mesmos para esta investigação e é composto por uma parte para 

categorização pessoal e profissional e outra com perguntas abertas. 

As questões foram elaborada e distribuídas em 4 blocos, de acordo com os 

nossos objetivos, assim distribuídas: 



91 

 

Bloco A – Legitimação da entrevista (4 questões) 

Bloco B - Concepções acerca da aprendizagem cooperativa (4 questões) 

Bloco C - Perspetivas relativas ao Desenvolvimento Profissional (5 questões) 

Bloco D - Perspetivas relativas à mediação do supervisor no desenvolvimento 

profissional (4 questões)  

Foi concebido o guião da entrevista com o tema a abordar que, apesar de 

permitir ao entrevistador colocar algumas questões para orientar o discurso dos 

entrevistados, permitiu também aos entrevistados conversar sobre o tema proposto, 

com as palavras e a ordem que mais lhe convieram. 

Após a elaboração desse instrumento, o guião foi validado por um 

especialista em Ciências da Educação que sugeriu apenas pequenas alterações, 

que foram realizadas. 

 Realizamos, seguidamente, um pré-teste do guião para que pudéssemos 

adequar o instrumento e sentíssemos segurança para iniciar efetivamente a coleta 

dos dados com os participantes da pesquisa. Durante o pré-teste, foram analisadas 

as perguntas e as dificuldades de compreensão dos participantes, realizando-se 

alguns ajustes. Os pré-testes tem a finalidade de aperfeiçoar o instrumento de coleta 

de dados. São objetivos do pré-teste verificar se: as questões não geram dúvidas ou 

viés, nem causem embaraço, e se elas estão claras. Se existe espaço suficiente 

para responder as questões abertas; se a sequência das questões é adequada e se 

existe a necessidade de criar ou retirar questões (MARCONI; LAKATOS, 1996; 

OLIVEIRA, 1997). 

O pré-teste foi realizado com outros dois professores da mesma escola do 

contexto do estudo, mas que tiveram a oportunidade de conhecer a metodologia da 

aprendizagem cooperativa através de curso de formação proporcionado pela 

Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC). Solicitamos que 

respondessem ao questionário e assinalassem todas as dúvidas no preenchimento e 

eventuais erros de construção, rigor e clareza das questões, para que 

posteriormente fosse possível procedermos à sua reformulação. Depois de realizado 
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esse processo, as alterações sugeridas se acomodaram no guião final, para que 

então seguíssemos para as entrevistas propriamente ditas. 

A preparação/realização da entrevista teve em conta os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

1. Todos os docentes a entrevistar foram contatados, individual e pessoalmente, 

tendo mostrado disponibilidade e interesse em participar no estudo; 

2. Em seguida, explicamos ao entrevistado o âmbito e objetivos da entrevista bem 

como, o destino dos dados recolhidos; 

3. Realizamos as entrevistas com os três professores participantes, pessoalmente e 

individualmente, garantindo aos entrevistados que sua identificação e as suas 

respostas seriam confidenciais; 

4. Procedemos a transcrição das entrevistas imediatamente a seguir à sua 

aplicação.  

Durante a realização das entrevistas, sentimos a necessidade de interagir 

com o entrevistado partilhando informação e emoções com ele, e de posse do guião, 

introduzíamos uma expressão, comentário ou nova questão. Esta necessidade de 

interação veio, em nossa perspectiva, de outra que é a de criar um ambiente 

empático de colaboração no sentido em que entendemos a entrevista.  Não apenas 

para obter informações ou dados a tratar de forma acadêmica, mas também no 

sentido em que a entrevista, ela própria, surja como um momento de partilha de 

conhecimento. Através da entrevista, é possível que o entrevistador também  se 

reveja a si mesmo - “Learning about the other we learn about the self” 

(CRAPANZANO, 1980, p. 54).  

Tentamos criar um clima de empatia, evitando dar a nossa opinião sobre os 

diferentes assuntos no decorrer da entrevista, deixando ao entrevistado a 

possibilidade de direcionar o seu discurso, de forma mais objetiva possível, estando 

subentendido que todas as opiniões eram válidas e pertinentes. Tivemos o cuidado 

no modo como foram formuladas as questões no sentido de não induzir as respostas 

ao entrevistado, dando-lhe deste modo a oportunidade de manifestar as suas 

convicções pessoais de uma forma descontraída. 
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Foi nossa intenção não influenciar nem intimidar os entrevistados, tendo sido, 

desta forma, formuladas questões que indiretamente revelaram aspectos 

importantes sem, contudo, transformar a entrevista num interrogatório. Também 

houve o cuidado de motivar os entrevistados a participar na entrevista, 

proporcionando um ambiente de descontração, agradecendo pela colaboração no 

estudo. 

No momento da transcrição, optamos por redigi-las na íntegra, para não se 

correr o risco de se perderem dados que, mais tarde, pudessem ser pertinentes. A 

realização da transcrição das entrevistas possibilitou-nos uma análise e comparação 

dos documentos em maior profundidade, nomeadamente no que diz respeito à 

categorização de dados e à sua interpretação, o que permitiu que registrássemos 

algumas impressões relativas a cada bloco de pergunta.  

Na sua generalidade, as entrevistas revelaram-se uma peça fundamental na 

compreensão global do estudo empírico realizado. 

3.5.2 Inquérito por questionário  

A utilização de questionários possibilita avaliar, a partir das respostas obtidas 

das perguntas elaboradas, as atitudes, opiniões, crenças dos sujeitos ou qualquer 

outro tipo de informação dos mesmos, que nos conduzam a deduções sobre o seu 

significado e alcance. Ferreira (2005, p. 165) nos informa que: 

[...]toda a acção de pesquisa se traduz no acto de perguntar, ou seja, toda a 
pesquisa metodológica tem como finalidade a obtenção de respostas. Deste 
modo o inquérito, também se afirma como uma técnica de perguntar e 
conseguir respostas. [...] imprescindíveis à prossecução de determinadas 
finalidades, geralmente de controlo, e com a possibilidade de se arrogarem 
da legitimidade de pergunta.  

O questionário é um instrumento de medida que ajuda a organizar, a 

normalizar e a controlar os dados, para que os mesmos sejam conseguidos de 

forma criteriosa. É certo que o questionário não permite ao investigador aprofundar o 

seu trabalho da mesma maneira que a entrevista, mas, também é certo, que evita e 

controla melhor os enviesamentos (Freixo, 2011). Para Michel (2009, p. 71): 

O questionário é um formulário, previamente construído, constituído por 
uma série ordenada de perguntas em campos fechados e abertos, que 
devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Por 
isso, deve-se atentar para o cuidado na elaboração das perguntas, para que 
não haja duplicidade de interpretação. É importante que o pesquisador se 
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conscientize de que em uma pesquisa de dados remota nem sempre há o 
envolvimento e, consequentemente, necessita do cuidado para garantir a 
verdade e completeza das respostas. 

Nesta investigação optou-se pelo inquérito por questionário para os alunos, 

dado ser este o instrumento de recolha de dados mais adequado quando a 

pretensão é encontrar respostas para o problema, através da utilização de 

procedimentos científicos e também devido às outras razões já anteriormente 

mencionadas. Conforme Tuckman (1994, p.16):  

[...]a investigação por inquérito tem um valor inegável como processo de 
recolha de dados [...] quando construídos adequadamente e se aplicam no 
quadro de uma investigação [...] podem ser utilizados  como instrumentos 
de grande vantagem. 

Mann (1983) nos informa que as vantagens do questionário se prendem ao 

fato de:  

1.Ser de aplicação fácil e custo muito baixo; 

2.Exigir menos habilidade na sua aplicação; 

3.Poder ser aplicado a um grande número de pessoas simultaneamente; 

4.Em geral as pessoas terem mais confiança no anonimato de um questionário do 

que no de uma entrevista; 

5.Não provocar tensão no respondente , uma vez que  lhe permite  ter mais tempo  

para pensar nas sua respostas às questões formuladas. 

Por seu turno, Michel (2009, p. 72) apresenta as principais limitações do 

questionário:  

[...] percentagem pequena de retorno, perguntas vindas sem resposta, não 
se aplica a analfabetos, falta do entrevistador na elucidação das perguntas, 
falta de compreensão do informante leva a uma “aparente” uniformidade, 
devolução depois do prazo dificulta a verificação, sempre é o escolhido 
quem responde ao questionário, o que invalida ]as questões, exige universo 
mais homogêneo. 

Como o objetivo de diminuir ao máximo as limitações da aplicação de um 

questionário, tomamos alguns procedimentos adotados pela metodologia científica, 

pois conforme Ghilione e Matalon (2005, p. 155) “é necessário garantir que o 

questionário seja de facto aplicável e responda efectivamente aos problemas 

colocados pelo investigador”.  
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Portanto, assim como a entrevista, o questionário (Anexo B) foi validado por 

um especialista em Educação que sugeriu algumas alterações.  

Também realizamos um pré-teste do instrumento para que pudéssemos 

adequá-lo e sentirmos segurança para iniciar efetivamente a coleta dos dados com 

os participantes da pesquisa.  

O pré-teste foi realizado com 5 outros alunos da mesma escola do contexto 

do estudo. Solicitamos que respondessem ao questionário e nos indagassem sobre 

todas as dúvidas que por ventura fossem surgindo no decorrer das perguntas. 

Depois de realizado esse processo, fizemos algumas adaptações nas questões que 

suscitaram dúvida e foi necessário esclarecimento no momento da realização do 

pré-teste. As alterações necessárias se acomodaram no questionário final, para que 

então prosseguíssemos com a sua aplicação com todos os participantes do estudo.  

No início do questionário, foi introduzido um texto para esclarecer a finalidade 

do estudo, os fins para que vão ser utilizados os dados obtidos e por último a 

garantia da confidencialidade dos mesmos (TUCKMAN, 1994).  

Na construção das questões, tivemos em conta o que Freixo (2011, p. 199) 

menciona quanto ao conteúdo do questionário, já que este deve estar subdividido 

em “duas grandes categorias de questões. Aquelas que se debruçam sobre factos e 

aquelas que se debruçam sobre opiniões, atitudes, preferências, etc”. 

O questionário foi elaborado iniciando-se com os elementos de identificação a 

que se seguiram 7 questões relacionadas a temática que se pretendia investigar.  

As opções das respostas do questionário foram colocadas de forma 

progressiva, iniciando pelo menor/pior valor até o maior/melhor valor.  

Na identificação e na questão 1 utilizamos a escala nominal em que, 

conforme Michel (2009, p. 72), “ as respostas são fechadas, limitadas a campos 

previamente definidos, para serem respondidas, através de única marcação 

(ex.:escolaridade, sexo, nacionalidade etc.)”. 

Para as questões de 2 a 7 utilizamos uma escala de medidas. Segundo 

Michel (2009, p. 73): 
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Escalas de medidas são instrumentos de medição de opiniões, a partir de 
respostas gradativas e estabelecidas pelo pesquisador. Elas se compõem 
de uma série de afirmações relacionadas com o objeto pesquisado, isto é, 
representam várias assertivas sobre um assunto. Os respondentes não 
apenas concordam ou não com as afirmações, mas informam seu grau de 
concordância ou discordância.  

Também utilizamos a Escala Likert, muito adequada para obter dados 

quantitativos e qualitativos, pois conforme Michel (2009, p. 73): 

A Escala Likert é um importante instrumento para pesquisa de campo em 
ciências sociais, na medida em que quantifica opiniões, permitindo que os 
dados possam ser criticados e analisados tanto quantitativa como 
qualitativamente. Para tanto, aconselha-se abrir um  pequeno espaço após 
cada questão proposta (cerca de duas linhas) para o entrevistado 
manifestar, explicitar ou justificar sua resposta, caso seja de seu interesse. 
Isso poderá contribuir para a discussão e análise das respostas obtidas. 
  

Portanto, elaboramos o questionário utilizando essa metodologia, com 

questões objetivas e respostas de ordem progressiva, com um espaço para o aluno 

justificar sua resposta. O questionário foi aplicado em sala de aula com a orientação 

do professor, logo após ter sido concluído o período de aulas implementadas com 

recurso à aprendizagem cooperativa.  

3.6 Tratamento de dados  

3.6.1 Apresentação e tratamento de dados recolhidos através da entrevista 

Para este instrumento de recolha de dados utilizamos o método de análise de 

conteúdo de Bardin. É uma técnica de tratamento de dados que utiliza textos, falas, 

informações já coletados, de forma extensiva, ou seja, é uma análise feita a 

posteriori à coleta. Para Bardin (1977) é um conjunto de instrumentos metodológicos 

que se aperfeiçoa constantemente e que se aplicam a discursos diversificados, 

principalmente na área das ciências sociais, com objetivos bem definidos e que 

servem para desvelar o que está oculto no texto, mediante decodificação da 

mensagem. 

Não consiste em apenas um esquema específico, trata-se de um esquema 

geral no qual podemos verificar um conjunto de técnicas que podem ser utilizadas 

para tratar os dados e analisar o conteúdo dos mesmos. Para Bardin (1977, p.31), a 

análise de conteúdo é não só um instrumento, mas um “leque de apetrechos; ou, 

com maior rigor, um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade 



97 

 

de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações”. 

Seguem-se vários caminhos, inclusive dando margem a pesquisas de natureza 

qualitativa. 

O método da análise de conteúdo, segundo Bardin (1977) consiste em tratar a 

informação a partir de um roteiro específico, iniciando com (a) pré-análise, na qual 

se escolhe os documentos, se formula hipóteses e objetivos para a pesquisa, (b) na 

exploração do material, na qual se aplicam as técnicas específicas segundo os 

objetivos e (c) no tratamento dos resultados e interpretações. Cada fase do roteiro 

segue regras bastante específicas, podendo ser utilizado tanto em pesquisas 

quantitativas quanto em pesquisas qualitativas.  

Conforme Bardin (1977), a pré-análise é a fase de organização e 

sistematização das ideias iniciais; a fase de exploração do material consiste nas 

operações de codificação, desconto ou enumeração, em função de regras 

previamente formuladas; a fase de tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

liga os resultados obtidos ao escopo teórico, e permite avançar para conclusões que 

levem ao avanço da pesquisa. 

Nessa análise, usamos o método de categorias que foram estabelecidas a 

posteriori, pois decorreram na leitura das respostas as entrevistas, que foram 

registradas no quadro de perguntas e respostas da entrevista (Anexo C). Para 

Bardin (1977, p.95), as categorias são “uma espécie de gavetas ou rubricas 

significativas, que permitem a classificação dos elementos de significação 

constitutiva, da mensagem”.   

Segundo Bardin (1977, p. 95) essa técnica consiste “em classificar os 

diferentes elementos nas diversas gavetas segundo critérios suscetíveis de fazer 

surgir sentido capaz de induzir certa ordem na confusão inicial”. 

 Bardin (1977, p.117) esclarece detalhadamente como é feita essa 

categorização:  

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 
reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios previamente 
definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo 
de elementos (unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) sob um 
título genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres 
comuns destes elementos. O critério de categorização pode ser semântico 
(categorias temáticas), por exemplo, todos os temas que significam a 



98 

 

ansiedade, ficam agrupados na categoria «ansiedade», enquanto que os 
que significam a descontracção, ficam agrupados sob o título conceptual 
«descontracção», sintático (os verbos, os adjectivos), léxico (classificação 
das palavras segundo o seu sentido, com emparelhamento dos sinónimos e 
dos sentidos próximos) e expressivo (por exemplo, categorias que 
classificam as diversas perturbações da linguagem). 

 

A maioria dos procedimentos de análise centra-se em torno de um processo 

de categorização, que tem como principal objetivo fornecer, por condensação, uma 

representação simplificada dos dados obtidos. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 50):  

[...]os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 
indutiva. Não recolhem dados ou provas com o objetivo de confirmar ou 
informar hipóteses construídas previamente; ao invés disso, as abstrações 
são construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos 
se vão agrupando. 
 

Portanto, após serem realizadas as entrevistas, procedeu-se à transcrição 

das mesmas, bem como suas respostas foram distribuídas em categorias e 

subcategorias, por blocos, de acordo com os objetivos da nossa pesquisa. 

Para transcrever as entrevistas, foi necessário ouvir com muita atenção a 

narração do entrevistado para registrá-la. Esta transcrição foi feita na íntegra e fiel 

ao que foi referido. Em cada entrevista transcrita foi colocada no canto superior 

direito uma codificação. Desta forma, foi atribuída às entrevistas a letra “E”, o código 

E1 corresponde às respostas do entrevistado 1, o código E2 corresponde às 

respostas do entrevistado 2 e o E3 corresponde às respostas do entrevistado 3.  

De acordo com Afonso (2005, p. 122), o processo de codificação “dá origem à 

produção de um corpus de informação trabalhada e organizada substantivamente 

em função dos objetivos de pesquisa”. A seguir apresentamos a tabela 2 de 

questões e objetivos propostos para a entrevista, dividas por bloco. 

Tabela 2 - Questões de cada bloco da entrevista 

BLOCO QUESTÕES OBJETIVOS 

A - Legitimação da 

entrevista 

 

1-Qual a sua idade? 

2- Qual a sua formação? 

3- Qual a sua experiência 

docente ? 

4- Você já conhecia o 

método de aprendizagem 

- Motivar o entrevistado 

para a realização da 

entrevista; 

- Informar o entrevistado 

acerca da temática e 

dos objetivos da 

entrevista; 
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cooperativa antes de ser 

apresentado pelo seu 

supervisor ? Especifique 

por favor.  

- Garantir a 

confidencialidade da 

entrevista, esclarecendo 

que as informações 

dadas são para uso 

exclusivo da 

entrevistadora durante a 

pesquisa. 

B - Concepções 

acerca da 

aprendizagem 

cooperativa 

 

1-Para você, o que 

significa aprendizagem 

cooperativa? 

2-Os professores e 

supervisor de sua área 

do conhecimento 

realizam aprendizagem 

cooperativa? Se sim, de 

que forma e em que 

momento isso acontece? 

3-Você identifica que há 

benefícios em utilizar-se 

a aprendizagem 

cooperativa no trabalho 

desenvolvido pelo 

supervisor com os 

professores ? Se sim, 

quais são ?  

4-Identifica-lhe 

prejuízos? Se sim, quais 

são? 

- Conhecer o conceito 

de aprendizagem 

cooperativa perfilhado 

pelos professores; 

- Analisar a importância 

que os professores 

atribuem à metodologia 

de aprendizagem 

cooperativa utilizada 

pelo supervisor. 

- Identificar a prática de 

aprendizagem 

cooperativa na escola. 

 

C - Perspectivas 

relativas ao 

Desenvolvimento 

Profissional 

 

1 - O que significa para 

você desenvolvimento 

profissional? 

2- De que formas 

considera que melhor se 

desenvolve 

profissionalmente? 

3-De que forma as 

aprendizagens realizadas 

com o método 

- Analisar o conceito de 

desenvolvimento 

profissional; 

- Analisar de que forma 

os professores 

consideram que a 

aprendizagem 

cooperativa entre 

professores e supervisor 

contribui no seu 

desenvolvimento 
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cooperativo entre seus 

pares e supervisão de 

área se relacionam com 

o seu desenvolvimento 

profissional? 

4-De que forma a 

aprendizagem dos 

alunos se relaciona com 

o seu desenvolvimento 

profissional?  

5-De que forma a 

aprendizagem 

cooperativa contribui 

para o seu 

desenvolvimento 

profissional e 

consequentemente para 

a aprendizagem dos 

alunos? 

profissional;  

- Analisar de que forma 

a aprendizagem 

cooperativa entre 

professores e supervisor 

contribui no seu 

desenvolvimento 

profissional e, 

consequentemente, no 

sucesso das 

aprendizagens dos 

alunos. 

 

D - Perspectivas 

relativas à mediação 

do supervisor no 

desenvolvimento 

profissional 

 

1-Você recebe estímulo 

por parte da supervisão 

para o desenvolvimento 

de estratégias de 

aquisição e de 

atualização de 

conhecimento 

profissional (científico, 

pedagógico e didático)? 

Se sim, dê exemplos. 

2-A supervisão promove 

sistematicamente a 

reflexão sobre as 

práticas educativas, 

numa lógica de partilha e 

entreajuda entre pares? 

De que forma isso 

acontece? 

3-Seu supervisor 

participa regularmente do 

planejamento de aula e 

- Analisar se o 

supervisor desenvolve 

estratégias que 

promovam o 

desenvolvimento 

profissional dos 

professores; 

- Analisar se o 

supervisor promove o 

trabalho e a 

aprendizagem 

cooperativa entre os 

docentes ; 

- Analisar se o 

supervisor promove o 

autodesenvolvimento 

em seus professores 

supervisionados para a 

melhoria da prática 

pedagógica. 
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posterior observação das 

práticas educativas dos 

supervisionados que 

coordena? Especifique. 

4-Você acredita que seu 

supervisor promova uma 

mediação no seu 

desenvolvimento 

profissional? De que 

forma isso acontece?  

 

 

3.6.2 Apresentação e tratamento de dados recolhidos através do questionário 

Para analisar os dados obtidos através do questionário também utilizamos 

análise de conteúdo, tal como fizemos na entrevista aos professores. Anteriormente 

referenciada, a análise de conteúdo é um instrumento de análise interpretativa 

proposta por Bardin (1977) que tem por finalidade ultrapassar as incertezas e o 

enriquecimento da leitura, tendo por base um modelo formal calcado na necessidade 

de descobrir, pelo questionamento: O que vejo, por exemplo, na mensagem, está 

realmente contido nela? Outros podem compartilhar a minha visão ou ela é muito 

pessoal? Ela vai além das aparências?  

Conforme Henry e Moscovici (1968 apud BARDIN, 1977, p. 33) ”tudo o que é 

dito ou escrito é suscetível de ser submetido a uma análise de conteúdo”. Bardin 

(1977, p.42) resume o terreno, o funcionamento e o objetivo da análise de conteúdo 

ao explicitar que o termo análise de conteúdo é:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.  
 

A abordagem de análise de conteúdo que utilizamos para analisar os 

resultados tem por finalidade, explicar e sistematizar o conteúdo das respostas 

dadas pelos alunos e o significado desse conteúdo, por meio de deduções lógicas e 

justificadas, tendo como referência sua origem (quem as emitiu) e o contexto da 

mensagem ou os efeitos dessa mensagem, onde procuramos identificar os 

principais conceitos ou os principais temas abordados em cada questão, com o 

objetivo de que fornecesse indicadores úteis aos objetivos da nossa pesquisa. 
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Como já foi citado e descrito, nosso questionário possuía questões fechadas, 

com espaço para os alunos justificarem ou explicarem suas respostas se assim 

desejassem. Em cada questionário foi colocado no canto superior direito uma 

codificação. Desta forma, foi atribuída aos questionários a letra “A” e um número 

correspondente a um aluno, A1 corresponde as respostas do questionário do aluno 

1, o código A2 corresponde às respostas do aluno 2, A3 corresponde às respostas 

do aluno A3, e assim sucessivamente.  

Cada questão foi analisada individualmente e os resultados foram dispostos 

em gráficos, com as estatísticas da frequência das respostas, de colunas 3D 

agrupadas, para uma melhor apresentação, interpretação e entendimento desses 

dados e em seguida realizamos as operações de interpretação qualitativa dos 

resultados. 

Ao que se refere às justificativas ou explicações dadas nas respostas abertas, 

as mesmas foram registradas no quadro de respostas abertas do questionário 

(Anexo D). Em seguida, a autora deste estudo, agrupou essas respostas em 

categorias e subcategorias, por questão, resultantes da análise de conteúdo, através 

do método de análise de conteúdo de Bardin (1977), de acordo com os objetivos da 

pesquisa. As categorias e subcategorias estabelecidas pela autora foram validadas 

por um especialista em Ciências da Educação e, desse processo, foram feitos 

pequenos ajustes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Através da apresentação e análise dos resultados, pretendemos demonstrar 

os resultados obtidos através da aplicação dos instrumentos de recolha de dados 

(entrevistas e inquérito por questionário) e analisá-los, com base nos conceitos 

referenciados no capítulo da Revisão da Literatura. Conforme Michel (2009, p. 65): 

“Essa análise deve ser feita partindo-se das afirmações mais simples para as mais 

complexas, até se chegar ao resultado obtido para as proposições mais gerais da 

pesquisa”.  

Portanto, depois de recolhidos os dados, o investigador qualitativo deverá 

organizá-los, registrá-los e compará-los. Segundo Bell (2010, p.160), os dados “em 

estado bruto, provenientes de inquéritos, esquemas de entrevistas, listas, etc., têm 

de ser registados, analisados e interpretados”.  

Afonso (2005 apud Harry Wolcott 1994, p.9) diz que o maior problema “do 

investigador principiante não é o de saber como vai recolher os dados, mas sim o de 

imaginar o que fazer com os dados que obteve”. E Michel (2009, p. 65) acrescenta:  

Existem diferentes modalidades de análise na pesquisa qualitativa. Essas 
modalidades da análise correspondem a maneiras diferentes de recolher, 
analisar e interpretar dados qualitativos. O ponto comum é o fato de todas 
as modalidades qualitativas de análise estarem orientadas principalmente 
para a análise do discurso e da escrita. 

Desta maneira, procederemos a seguir a apresentação e análise dos 

resultados de nossa pesquisa. 

4.1 Apresentação e análise dos resultados da entrevista 

Os resultados obtidos com as entrevistas serão apresentados e interpretados 

na sequência dos blocos B, C e D da entrevista, de acordo com suas categorias e 

subcategorias, resultantes da análise de conteúdo efetuada: 

Bloco B: Concepções acerca da aprendizagem cooperativa; 

Bloco C: Perspectivas relativas ao desenvolvimento profissional; 

Bloco D:Perspectivas relativas à mediação do supervisor no desenvolvimento 

profissional. 

Realizamos a entrevista com 3 professores, mas ressaltamos que o número 

de ocorrências de resposta em todas as categorias e subcategorias, demonstradas 

nas tabelas a seguir, pode ser superior ao número de professores entrevistados 
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dado que algumas das suas respostas foram incluídas em mais do que uma 

categoria ou subcategoria.  

4.1.1 Resultados obtidos com as questões relativas ao bloco B da entrevista: 

Concepções acerca da aprendizagem cooperativa 

  Na tabela 3, apresenta-se o resultado da análise ao conteúdo das respostas 

dadas pelos professores entrevistados às questões do bloco B da entrevista.  

 
Tabela 3 - Categorias e subcategorias de resposta relativas ao bloco B da entrevista
           

Categorias Subcategorias Número de  
professores  (N = 3)  

Conceito de 
Aprendizagem 
Cooperativa 
 

Aprendizagem em interação 
que tem os alunos como 
protagonistas 

3 

Benefícios da 
Aprendizagem 
Cooperativa  
 

Valorização dos saberes 
individuais 
 

1 

Responsabilidade  
 

1 

Desvantagens da 
Aprendizagem 
Cooperativa 
 

Falta de preparação prévia 
dos alunos 

1 

 

A realização das questões das entrevistas referentes ao bloco B permitiu-nos 

obter dados referentes à categoria “conceito de aprendizagem cooperativa” e sua 

subcategoria “aprendizagem em interação que tem os alunos como protagonistas”, à 

categoria “benefícios da aprendizagem cooperativa” e suas subcategorias 

“valorização dos saberes individuais” e “responsabilidade” e a categoria 

“desvantagens da aprendizagem cooperativa” e sua subcategoria “a falta de 

preparação prévia dos alunos”. 

No âmbito da categoria “conceito de aprendizagem cooperativa”, a análise ao 

conteúdo das respostas dos professores apenas permitiu identificar 1 subcategoria – 

“Aprendizagem em interação que tem os alunos como protagonistas”(Tabela 3). Os 

entrevistados consideraram a aprendizagem cooperativa como uma metodologia 
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que promove interação e o protagonismo entre os alunos, assim como exemplificam 

os seguintes excertos do discurso dos professores entrevistados:  

“Um método de aprimoramento da aprendizagem que coloca o aluno como 

protagonista do seu próprio desenvolvimento, também incentiva a prática 

autodidata”. (E1) 

“Como o próprio nome já diz, é uma aprendizagem que colabora, que se 

interage, que se discute num grupo. Várias pessoas se ajudando e com uma função 

no grupo é bem mais organizado”. ( E2) 

“Um método moderno de interação e transferência de conhecimento mútuo”. 

(E3) 

Percebemos que as respostas dadas pelos entrevistados com relação ao 

conceito da aprendizagem cooperativa muito se identificam com a conceptualização 

estabelecida por muitos dos estudiosos do método, que já referenciamos no capítulo 

2. Como definem Lopes e Silva (2010, p. 4): “A aprendizagem cooperativa é uma 

metodologia com a qual os alunos se ajudam no processo de aprendizagem, 

actuando como parceiros entre si e com o professor, visando adquirir conhecimentos 

sobre um dado objeto”.  

Dentro desse contexto, é válido ressaltar que muitos dos problemas que se 

referem à natureza dos processos cooperativos na profissão docente têm a ver não 

só com a clarificação insuficiente dos conceitos, mas também, em boa parte, com a 

utilização pouco sistemática desses processos, como afirma Lima (2002, p. 9):  

O problema teórico da falta de clareza conceptual é acompanhado, pois, por 
um problema metodológico sério, decorrente da ausência de uma 
operacionalização cuidada dos conceitos utilizados, até agora, na 
investigação neste campo. 
 

Verificamos, portanto, que houve uma assimilação do conceito pelos 

professores, e acredita-se que esse é o resultado do conhecimento que eles 

construíram a partir da teoria, reflexão e prática, pois a metodologia lhes foi 

apresentada pelo supervisor.  Inicialmente, através de uma abordagem teórica do 

método, em seguida todos estudaram e aprenderam juntos sobre como funcionava 

este tipo de aprendizagem, e assim utilizaram no planejamento compartilhado de 

suas aulas, bem como aplicaram em suas salas de aula.    
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Ainda nesse bloco de questões, indagamos aos professores, na questão 

seguinte, sobre a prática de aprendizagem cooperativa realizada na escola. Os 

professores também foram questionados se o supervisor de sua área do 

conhecimento realizava a aprendizagem cooperativa, de que forma e em que 

momento isso acontecia. Todos responderam afirmativamente e também informaram 

que acontecia no momento do planejamento das aulas. Apenas um professor referiu 

que fazia através da repartição de tarefas e troca de conhecimentos. Foram 

exemplos de respostas os seguintes excertos do discurso dos professores 

entrevistados:  

“Sim, vejo isso principalmente nas atividades que desenvolvemos no 

planejamento das aulas, através da distribuição de funções e troca de conhecimento 

entre todos”. (E1)  

“A supervisora nos apresentou o método e utilizamos no planejamento 

semanal e como foi relevante, trabalhamos com os alunos. Nossas reuniões com a 

aprendizagem cooperativa são bem enriquecedoras”. (E2) 

Conforme Bitu (2014, p. 110) o planejamento de aulas com e para a 

aprendizagem cooperativa, ainda é um desafio para os professores e gestores: 

Dentre as dificuldades mencionadas por gestores, professores, o desafio de 
sistematizar e aprimorar os planos de aula aparece como comum a todos 
eles. A justificativa apresentada é que a metodologia da AC em sala de aula 
requer um tempo maior para o planejamento, porque visa à utilização de 
estratégias e técnicas que possibilitem a promoção da interdependência dos 
educandos nas atividades em sala de aula. 
 

Soares (2007, p.37) destaca que os professores têm pouco tempo disponível 

para trabalharem em conjunto e que as equipas pedagógicas deveriam de ter 

semanalmente possibilidade de se reunir para trabalhar em conjunto. Fullan e 

Hargreaves, por sua vez, dizem que existe ainda uma grande dificuldade dos 

professores trabalharem cooperativamente (2001 apud LIMA, 2002, p. 42): 

[...]um dos principais desafios que as escolas enfrentarão no próximo século 
será o de conseguirem desenvolver um “profissionalismo interactivo” entre 
os seus docentes. Este profissionalismo define-se, entre outras coisas, por 
eles tomarem decisões em conjunto com os seus colegas em “culturas de 
colaboração, de ajuda e de apoio”.    
 

Ross e Regan (1993 apud LIMA, 2002, p. 42) afirmam que “a partilha de 

experiências profissionais em grupos colegiais estimula a progressão dos 

professores ao longo dos diferentes estádios do seu desenvolvimento profissional”. 

Rosenholtz (1991 apud LIMA, 2002, p. 42) acrescenta que “os alunos aprendem 



107 

 

mais e melhor em escolas nas quais os professores trabalham juntos em torno de 

problemas comuns e planeiam a sua prática profissional em conjunto”. 

Ainda sobre a questão da prática da aprendizagem cooperativa, na escola, 

entre supervisores e professores, na entrevista, E3 responde:  

“Sim, no planejamento e considero que é uma ótima iniciativa, mas ainda 

estou me adaptando ao método, creio que ainda estão em mim muito arraigados os 

moldes rudimentares da pedagogia tradicional”.  

Identificamos que o professor sentiu dificuldade em utilizar o método de 

aprendizagem cooperativa no planejamento por acreditar que ainda está muito 

ligado às práticas pedagógicas tradicionais. Percebemos, portanto que o 

entrevistado reconhece que é um método inovador e válido, mas, contudo encontra 

dificuldades em adaptar-se.  

Nos estudos realizados por Bitu (2014, p. 108-109), sobre a utilização da 

aprendizagem cooperativa numa escola pública do estado do Ceará, em especial, 

relatando sobre as dificuldades que os professores encontram em utilizar a 

metodologia, a autora corrobora com nossa pesquisa ao concluir que:  

Observa-se essa dificuldade principalmente com os professores que 
lecionam as disciplinas da base técnica, que não vivenciaram o modelo da 
Aprendizagem Cooperativa nem em suas experiências como estudantes, 
tampouco em suas vidas profissionais, sentindo, assim, maior dificuldade 
em aplicar a metodologia. 
O fato de os professores técnicos não utilizarem a metodologia da 
Aprendizagem Cooperativa em suas aulas constitui-se um desafio para a 
escola. Nesse sentido, ela deve buscar estratégias para que todos, 
principalmente os que desempenham a função de educador em sala de aula 
estejam capacitados para utilizar o método. Compreende-se que, se já não 
é fácil implementar o método quando todos estão engajados na ideia, fica 
mais difícil ainda, quando, dentro de um mesmo contexto escolar, uns 
utilizam o método e outros não.  
É provável que essa atitude possa gerar nos alunos, que já vêm de uma 
experiência de aulas tradicionais, uma dificuldade maior em assimilar a ideia 
de trabalhar de forma cooperativa. Principalmente, quando se leva em 
consideração que esses professores trabalham com as disciplinas que 
orientam para o mundo do trabalho e que esse mercado de hoje busca por 
profissionais que possam trabalhar de modo cooperativo. 

 

Sabemos, no entanto, que a cultura dominante da escola não tem como 

tradição a cooperação, o colegiado, a discussão franca e aberta e do conflito 

construtivo, e que também a cooperação, seja na sala de aula seja em outros 

espaços na escola, não é um processo fácil que se aprende e usa de um dia para o 

outro. Implica experimentar, ultrapassar barreiras, enfrentar críticas vagas e 

incompreensão. Implica persistência para ultrapassar a resistência à mudança e à 
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introdução de novas metodologias mais ativas e responsabilizadoras. Zabalza (2004, 

p.16) defende que  

[...]é através da troca e do apoio comum que as ligações necessárias 
surgem e os obstáculos podem ser ultrapassados. Acrescenta ainda que as 
dinâmicas colaborativas entre os docentes somente acontecem por desejo e 
escolha pessoal, e não por imposição. Uma efetiva participação educativa 
passa pela modificação da atitude individualista do docente e pelo 
estabelecimento do respeito pelo trabalho dos parceiros pedagógicos.  
 

Fullan e Hargreaves (2001, p.30) complementam essa ideia ao nos informar 

que “muitos professores são competentes, mas poderiam aperfeiçoar-se 

consideravelmente, se estivessem num ambiente mais colaborativo”. 

No que respeita à categoria “benefícios da aprendizagem cooperativa”, a 

análise ao conteúdo das respostas dos professores apenas permitiu identificar duas 

subcategorias - “valorização dos saberes individuais” e “responsabilidade” – e 

ambas no discurso de apenas 1 professor (Tabela 3) . Todos os professores 

responderam afirmativamente, concordando que realmente é importante e traz 

inúmeros benefícios em utilizar-se a aprendizagem cooperativa no trabalho 

desenvolvido pelo supervisor com os professores. Mas apenas dois dos 

entrevistados indicaram benefícios em utilizar-se da aprendizagem cooperativa.  

Foi exemplo de resposta o seguinte excerto do discurso dos professores 

entrevistados, enquadrando-se na subcategoria “valorização dos saberes 

individuais”:  

 “Cada professor se sente impelido a realizar a sua parte” e “acaba se 

destacando naquilo que tem mais facilidade”, então percebe que “há uma 

valorização dos professores”. (E1) 

O entrevistado percebe que a utilização dessa metodologia proporciona um 

reconhecimento dos saberes dos professores, incrementando mais ainda a prática 

da metodologia, pois o reconhecimento de sua importante participação no processo 

motiva ainda mais seu envolvimento e empenho na utilização do método.  

Foi exemplo de resposta o seguinte excerto do discurso dos professores 

entrevistados, enquadrando-se na subcategoria “responsabilidade”:  

“Todos com uma responsabilidade e função é bem melhor”, “mais organizado” 

e “prático”. (E2) 
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No trecho acima, do entrevistado E2, ele ressalta a importância da atribuição 

de papéis para uma melhor organização do trabalho, destacando uma principal 

característica dos grupos cooperativos, a responsabilidade individual e de grupo. 

Portanto, percebemos que, para estes professores, a aprendizagem 

cooperativa também representa do ponto de vista cognitivo uma oportunidade de 

êxito, o que vai ao encontro ao que refere Aguado (2000, p. 136): 

- A aprendizagem observacional através dos modelos de aprendizagem 
cognitiva e social que os colegas proporcionam; 
- O conflito sócio cognitivo que estimula a interação entre iguais e maior 
motivação; 
- Maior quantidade de tempo de dedicação activa à actividade do que na 
aula tradicional, o que implica maior nível de activação e elaboração; 
- Alargamento das fontes de informação e rapidez com que se obtém 
feedback sobre os próprios resultados; 
- Atenção individualizada, uma vez que o trabalho com um colega se situa 
mais frequentemente na área de desenvolvimento próximo do colega; 
- Oportunidade de poder ensinar os colegas, o que favorece a assimilação e 
a reorganização do aprendido de forma mais significativa. 
 
 

A metodologia cooperativa permite o desenvolvimento do pensamento 

complexo e competências cognitivas de pensamento crítico e metafórico, aplicação 

de aprendizagem, memória a longo prazo, estratégias cognitivas de resolução de 

problemas, de conservação, desenvolvimento de skills sociais de negociação e 

comunicação, resolução de problemas e de conflitos, feedback, ajustamento 

psicológico, interdependência, skills necessários às mudanças de grupo e da 

organização (JOHNSON; JOHNSON 1992 apud CAETANO, 2003, p.20). Também 

possibilita o aumento da criatividade e desbloqueamento (COSTA; O`LEARY, 1992 

apud CAETANO, 2003, p.20), a expansão da dimensão sócio-emocional, ou seja, a 

sensibilidade aos outros, o sentimento da identidade social, de pertença e de 

autoestima (JACQUES, 1995 apud CAETANO 2003, p.20). Para Hord (1999 apud 

CAETANO 2003, p.20), o trabalho colaborativo está na base do desenvolvimento de 

um maior comprometimento com os objetivos da própria sala. 

 

No que respeita à categoria “desvantagens da aprendizagem cooperativa, a 

análise ao conteúdo das respostas dos professores apenas permitiu identificar uma 

subcategoria - “a falta de preparação prévia dos alunos” – no discurso de apenas 1 

professor (Tabela 3). Apenas um professor identificou desvantagens , foi exemplo de 

resposta o seguinte excerto do discurso do professor entrevistados: 
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 “Sim. A ressalva que faço é com relação a utilização do método com os 

alunos, sobre a eficácia da aprendizagem cooperativa está no fato de não haver, em 

primeiro estágio, uma seleção qualitativa de educandos para que se forme uma 

primeira geração de tutores mais capacitados para servir de núcleo para uma 

segunda geração de educandos. Uma espécie de líder ou monitor. Esse monitor vai 

dar continuidade ao trabalho cooperativo já com larga experiência e maior 

sensibilidade para dar prosseguimento ao projeto”. (E3) 

Apenas E3 acredita que a heterogeneidade no grupo, uma das caraterísticas 

dos grupos de aprendizagem cooperativa é prejudicial ao processo de aprendizagem 

quando fala sobre “uma seleção qualitativa de educandos para que se forme uma 

primeira geração de tutores mais capacitados”. Conforme já referenciamos, o 

objetivo do método é otimizar a participação de todos os alunos, a oportunidade de 

se trabalhar em grupos em que os seus elementos têm competências diferentes, 

considerando-se inteligências múltiplas, é fundamental para essa modalidade de 

aprendizagem. Segundo Cochito (2004, p. 19): 

O sucesso da aprendizagem cooperativa, sobretudo em meios 
considerados heterogéneos, tem levado a que muitos professores pensem 
aprendizagem cooperativa como sinónimo de educação intercultural. Mas, 
alerta-se, se é verdade que a aprendizagem cooperativa constitui uma 
forma mais justa, eficaz e motivadora de organizar a sala de aula isso não 
significa que, só por si, seja suficiente para capacitar para a intervenção 
social e a cidadania democrática. Se se limitar a um conjunto de técnicas, 
mais ou menos mecanizadas e aplicadas sem reflexão sobre os conteúdos 
e contextos educativos, a aprendizagem cooperativa tornar-se-á mais uma 
rotina, eficaz é certo, mas despida do seu propósito fundamental. A 
aprendizagem cooperativa só faz sentido se for acompanhada por um 
questionamento constante, por uma monitorização de resultados face às 
finalidades, se for suportada por um ambiente de cooperação e 
solidariedade. Em suma, se estiver enquadrada pelos princípios da 
educação intercultural. 
 

Slavin (1983 apud LOPES; SILVA, 2009, p. 49) aponta, nesse contexto, 

considerações sobre a “dispersão de responsabilidade” que pode prejudicar o 

sucesso da aprendizagem cooperativa. Segundo Lopes e Silva (2009, p. 52):  

Se não houver um planeamento e controle cuidadosos por parte do 
professor, as interacções do grupo podem ser um obstáculo à 
aprendizagem e deteriorar, em vez de melhorar, as relações sociais na 
turma. Por exemplo, se há uma pressão no grupo para a conformidade – 
talvez porque as recompensas estão a ser mal usadas ou porque um aluno 
domina os outros – as interacções podem ser improdutivase/ou irreflectidas.  

 

De acordo com Freitas e Freitas (2002) os alunos que têm um bom, médio ou 

fraco desempenho são igualmente desafiados a fazerem o seu melhor e o contributo 
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de todos os membros do grupo será valorizado. Partilha da mesma opinião o autor 

Leitão (2006) quando descreve que sejam quais forem as competências, 

possibilidades ou limitações, todos os elementos do grupo devem desenvolver 

fortemente o sentido de que contribuem ativamente para o melhor funcionamento do 

grupo. 

 

4.1.2 Resultados obtidos com as questões relativas ao bloco C da entrevista: 

Perspectivas relativas ao Desenvolvimento Profissional 

Na tabela 4, apresenta-se o resultado da análise ao conteúdo das respostas 

dadas pelos professores entrevistados às questões do bloco C da entrevista.  

Tabela 4 - Categorias e subcategorias de resposta relativas ao bloco C da entrevista
  

Categoria Subcategorias Número de 
professores (N=3) 

Conceito de 
Desenvolvimento 
Profissional  
 

Aprendizagem/ atualização  
contínua 

3 

Formas de 
Desenvolvimento 
Profissional 
 

Aprendizagem na prática 2 

Cursos de Formação/ 
atualização 

2 

Relação Aprendizagem 
Cooperativa e 
Desenvolvimento 
Profissional 
 

Troca de conhecimentos 
profissionais  

3 

Valorização dos saberes 
individuais 

1 

Relação Aprendizagem 
dos alunos e 
Desenvolvimento 
Profissional 
 

Autonomia do professor e do 
aluno 

1 

Relação de reciprocidade 
 

2 

Relação Desenvolvimento 
Profissional, 
Aprendizagem dos alunos 
e Aprendizagem 
Cooperativa 

Melhoria da prática 
profissional e da 
aprendizagem dos alunos  

3 
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As perguntas das entrevistas referentes ao bloco C permitiu-nos classificar o 

discurso dos professores entrevistados nas seguintes categorias e subcategorias 

(Tabela 4): categoria “conceito de desenvolvimento profissional” e sua subcategoria 

“aprendizagem/ atualização contínua”; categoria “formas de desenvolvimento 

profissional” e suas subcategorias “aprendizagem na prática” e “cursos de formação/ 

atualização”; categoria “relação aprendizagem cooperativa e desenvolvimento 

profissional” e sua subcategoria “troca de conhecimentos profissionais” e 

“valorização dos saberes individuais”; categoria “relação aprendizagem dos alunos e 

desenvolvimento profissional’ e suas subcategorias “autonomia do professor e do 

aluno” e “relação de reciprocidade” ; e a categoria “relação desenvolvimento 

profissional , aprendizagem dos alunos e aprendizagem cooperativa” e sua 

subcategoria “melhoria da prática profissional e da aprendizagem dos alunos”.   

No âmbito da categoria “conceito de desenvolvimento profissional” a análise 

ao conteúdo das respostas dos professores apenas permitiu identificar 1 

subcategoria – “Aprendizagem/ atualização  contínua” (Tabela 4). Os professores 

foram unânimes em dizer que o desenvolvimento profissional está relacionado com 

a aprendizagem e atualização contínuas. Notadamente um professor destaca que é: 

 “Estar sempre aprendendo em cursos, na prática e com meus colegas” e 

“desafios dentro da profissão”. (E1) 

No discurso do professor E1 percebemos que o entrevistado ressalta que seu 

desenvolvimento profissional também se faz na sua prática diária, com alunos e 

professores, e que valoriza o saber e a partilha dos seus colegas, ou seja, a 

construção do conhecimento e a aprendizagem entre pares.  

Os professores E2 e E3 consideram de grande relevância a aquisição de 

novos conhecimentos, sejam eles teóricos ou práticos, para seu desenvolvimento 

profissional, por meio de uma formação técnica, através de cursos, no seu cotidiano, 

ou através de pesquisa. Destacamos como exemplos de respostas os excertos: 

“Atuar bem” e “estar sempre me atualizando com práticas pedagógicas”. (E2) 

“Disposição que o indivíduo tem para atualizar-se constantemente” e “Isso se 

faz com pesquisa”. (E3)  
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Ressaltamos que os professores reconhecem a ideia de que se aprimoram 

em seu trabalho ao longo da carreira, ou que a experiência prática confere à prática 

pedagógica uma qualidade potencialmente superior, constituindo uma variável 

decisiva para compreensão do trabalho educativo e, sobretudo, para a ação e 

formação dos professores. 

Percebemos que as respostas dos professores muito se enquadram nos 

conceitos estabelecidos pela literatura referenciada. Para Fullan e Hargreaves 

(2001, p. 5) 

O desenvolvimento profissional significa permitir que os professores 
desenvolvam em palavras e em actos os seus próprios objectivos [...]  O 
desenvolvimento profissional tem que dar ouvidos e promover a voz dos 
professores; estabelecer oportunidades para que os professores confrontem 
as suas concepções e crenças subjacentes às práticas; evitar o modismo na 
implementação de novas estratégias de ensino; e criar uma comunidade de 
professores que discutam e desenvolvam os seus objectivos em conjunto, 
durante todo o tempo. 

Para Ponte (1998, p. 10), “o desenvolvimento profissional é assim uma 

perspectiva em que se reconhece a necessidade de crescimento e de aquisições 

diversas, processo em que se atribui ao próprio professor o papel de sujeito 

fundamental”.  

O desenvolvimento profissional deve ser encarado pelos professores como 

algo contínuo e composto por um conjunto de circunstâncias, fatos, histórias 

pessoais e profissionais, atividades formais e informais que constituem a carreira 

docente, conforme Day (1999, p. 90): 

A aprendizagem profissional inclui, por isso, quer a aprendizagem 
eminentemente pessoal, sem qualquer tipo de orientação, a partir da 
experiência (através da qual a maioria dos professores aprendem a 
sobreviver, a desenvolver competências e a crescer profissionalmente nas 
salas de aulas e nas escolas), quer as oportunidades informais de 
desenvolvimento profissional vividas na escola, quer ainda as mais formais 
oportunidades de aprendizagem “acelerada”, disponíveis através de 
atividades de treino e de formação contínua, interna e externamente 
organizadas. 

A definição de desenvolvimento profissional deve ultrapassar a concepção de 

domínio de técnicas e conhecimentos necessários para atividade de ensino. Day 

(1999, p. 21) complementa outros objetivos ao explicar a ideia de desenvolvimento 

profissional: 
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O desenvolvimento profissional envolve todas as experiências espontâneas 
de aprendizagem e as atividades conscientemente planificadas, realizadas 
para benefício, directo ou indirecto, do indivíduo, do grupo ou da escola, e 
que contribuem, através destes, para a qualidade da educação na sala de 
aula. É o processo através do qual os professores, enquanto agentes de 
mudança, reveem, renovam e ampliam, individualmente ou colectivamente, 
o seu compromisso com os propósitos morais do ensino, adquirem a 
desenvoltura, de forma crítica, juntamente com as crianças, jovens e 
colegas, o conhecimento, as destrezas e a inteligência emocional, 
essenciais para uma reflexão, planificação e prática profissionais eficazes, 
em cada uma das fases das suas vidas profissionais.   

Ao que concerne à categoria “formas de desenvolvimento profissional”, a 

análise ao conteúdo das respostas dos professores permitiu-nos identificar duas 

subcategorias – “aprendizagem na prática” e “cursos de formação/ atualização” 

(Tabela 4). As respostas dos professores apenas complementam a ideia anterior de 

desenvolvimento profissional. Foram exemplos de respostas os seguintes excertos 

do discurso dos professores entrevistados:  

“Quando inicio um novo projeto pedagógico com meus alunos”. (E1) 

“No meu dia-a-dia, aprendendo com meus alunos e com meus colegas de 

profissão”. (E2) 

Nesses dois exemplos os professores ressaltam a formação continuada na 

sua prática diária. 

Para E3 o desenvolvimento profissional se dá através de cursos de formação, 

estudo e atualização, como destacamos em seu discurso:  

“Estudando, com pesquisa e atualização”.  

O desenvolvimento profissional deve ser encarado pelos professores como 

uma oportunidade de melhorar as suas práticas, individualmente ou em colaboração 

com colegas, investigadores educacionais e supervisores. Neste quadro, como já 

referenciado, é importante considerar que o desenvolvimento profissional pressupõe 

uma perspectiva do professor no contexto da escola, o professor como meio de 

desenvolvimento curricular, o professor no processo ensino e aprendizagem e o 

professor como pessoa. Assim, o desenvolvimento do professor sustenta a sua 

aprendizagem ao longo de toda a sua carreira, necessitando da criação de contextos 

para que isso aconteça.  
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Conforme Garcia (1999), o desenvolvimento profissional é como a evolução e 

aperfeiçoamento da prática dos professores que engloba não só o próprio professor, 

como também toda a comunidade escolar. Ainda segundo Garcia (1999, p. 139), 

pode-se encarar “o desenvolvimento profissional dos professores como uma 

encruzilhada, como a cola que permite unir práticas educativas, pedagógicas, 

escolares e de ensino”. 

Ao que tange a categoria “relação aprendizagem cooperativa e 

desenvolvimento profissional”, a análise ao conteúdo das respostas dos professores 

apenas permitiu identificar 2 subcategorias – “troca de conhecimentos profissionais” 

e “valorização dos saberes individuais”(Tabela 4). Identificamos, através das 

respostas dos entrevistados, que o supervisor vem atuando de forma dialógica, 

participativa, proporcionando aos professores momentos de reflexão e 

aprendizagem compartilhada, envolvidos numa prática de entreajuda e valorização 

dos saberes de cada um, contribuindo de forma positiva para o desenvolvimento 

profissional dos professores.  

Destacamos os seguintes excertos do discurso dos professores entrevistados:  

 “A troca entre os parceiros de conhecimentos”. ( E1 ) 

 “Estudamos juntos, debatemos temas para que sejam trabalhados em sala de 

aula, sempre em conjunto”. (E2) 

“Para mim foi uma espécie de mundo novo” e “As discussões pedagógicas 

antes do início da aplicação do método tratavam do assunto de modo bastante 

teórico, mas depois da utilização pudemos fazer várias construções juntos”. (E3) 

 Percebemos um contexto de colaboração, onde todos são aprendizes e 

refletem constantemente sobre suas práticas. Apontamos aqui um cenário reflexivo, 

que em conjunto, os professores e supervisor, construíram com objetivos de 

melhoria de sua prática, tão amplamente defendido por Schön (1997).  

A inclusão da reflexão no desenvolvimento dos professores tem sido 

evidenciada por vários autores (ALARCÃO, 2003; DEWEY, 2010; FREIRE, 1996; 

GARCIA, 1999; PONTE, 1998; ROLDÃO, 2007; SCHÖN, 1997). Por exemplo, o 

conceito de desenvolvimento profissional, para Liberman (1994), assume o professor 
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como um prático reflexivo, que tem um conhecimento tácito de base, construído 

através da investigação na prática, conduzindo-o a uma reavaliação constante da 

mesma. A reflexão baseia-se no fato de se considerar que, ao longo do tempo, 

ocorrem mudanças individuais, levando os professores a alterar a forma como 

pensam. Estes identificam novas formas de ação na sala de aula e tentam 

progressivamente atingir novos objetivos. De acordo com Garcia (1999, p. 153) 

[...]o objectivo de qualquer estratégia que pretenda proporcionar a reflexão 
consiste em desenvolver nos professores competências metacognitivas que 
lhes permitam conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua própria prática 
docente”.  

Vasconcelos et al (2007, p. 81) acrescenta que a metodologia de 

aprendizagem cooperativa é uma ótima proposta dentro das organizações para 

promover nos profissionais seu desenvolvimento profissional: 

Essa metodologia de ensino se torna eficaz no que tange a formação 
acadêmica e, consequentemente, à formação profissional, pois estimula a 
criatividade, as habilidades, sociais - liderança, capacidade de negociação, 
comunicação, cooperação, ética e o equilíbrio emocional. 

Roldão (2007) enfatiza que o trabalho colaborativo constitui uma mais-valia 

para a aprendizagem em vários domínios. A discussão de dados e ideias, a procura 

do consenso e superação de conflitos tende a aumentar a motivação dos 

participantes numa atividade, incentivando maior envolvimento de novo 

conhecimento, na resolução de problemas e na construção de estratégias. 

E complementando sobre a questão do papel do supervisor no 

desenvolvimento profissional dos professores, segundo Russo (2004, p. 29) a 

gestão da escola, aqui representada pelo supervisor deve:  

[...] produzir um conhecimento sobre o trabalho pedagógico escolar e sua 
organização, voltado a melhorar qualitativamente e quantitativamente a 
formação dos sujeitos da educação, isto é, que seja um conhecimento 
iluminador da prática e indicador dos caminhos que a transformam em 
verdadeira práxis criadora e reflexiva; que venha oferecer contribuições 
para o aumento da produtividade da aprendizagem dos alunos e produza 
efeitos contrários aos da burocracia que, enquanto forma de estruturação 
das organizações, é uma maneira específica de exercício do poder, que 
favorece o autoritarismo e dificulta a participação e a democratização das 
organizações.  

Referente à categoria “relação aprendizagem dos alunos e desenvolvimento 

profissional”, a análise ao conteúdo das respostas dos professores apenas permitiu 

identificar 2 subcategorias – “autonomia do professor e do aluno” e “relação de 
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reciprocidade” (Tabela 4). Identificamos que dois professores apontaram que a 

aprendizagem dos alunos e o seu desenvolvimento profissional é uma relação de 

mutualidade, que acontece a partir das interações que eles estabelecem, assim 

como exemplificam os seguintes excertos do discurso dos professores entrevistados:  

“Se o aluno aprende isso quer dizer que obtive uma mais valia no meu 

desenvolvimento profissional”. (E2) 

 “Digamos que é de forma integrada e recíproca”. (E3) 

Percebe-se, portanto, no discurso desses professores, uma valorização do 

caráter construtivo do processo ensino e aprendizagem, priorizando o aluno capaz 

de selecionar, assimilar, processar e interpretar, conferindo significado a sua 

aprendizagem. Valorizam-se os processos de interação professor-aluno, 

desencadeando e promovendo a aprendizagem para o aluno e o desenvolvimento 

profissional para o professor. 

Um dos professores, E1, ressalta como ponto importante a autonomia do 

professor e do aluno como resultado dessa relação de desenvolvimento profissional 

e aprendizagem do aluno. Destacamos de seu discurso: 

 “Cada vez que elaboro um projeto e consigo vender essa ideia para os 

alunos, eles se apropriam e até expandem uma ideia, sinto como se tivesse 

alcançado o objetivo”.  

Percebe-se que não se concebe a figura do professor e do aluno como 

simples transmissor e receptor de conhecimentos. Como bem afirma Barth (1996 

apud DAY, 1999, p. 186), não haverá provavelmente nada dentro de uma escola que 

tenha mais impacto nos alunos em termos de desenvolvimento de destrezas, da 

autoconfiança ou do comportamento na sala de aula do que o crescimento pessoal e 

profissional dos seus professores. 

Demo (2004, p. 72-73) também nos diz que o professor deve ter: 

 [...]a habilidade de aprender a aprender em seu campo profissional, 
seguida da habilidade de fazer o aluno aprender. [...] A rigor, quem não 
estuda, não tem aula para dar. Mais: quem não reconstrói conhecimento, 
não pode fazer o aluno reconstruir conhecimento. Para que o aluno 
pesquise e elabore, supõe-se professor que pesquise e elabore. 
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Oliveira-Formosinho e Marcelo (1998; 1999 apud LOPES ; SILVA 2011, p. 

106) acrescentam que: 

As exigências que derivam quer da multiplicidade de papéis exigidos ao 
professor, quer das dimensões que o seu desenvolvimento profissional 
abrange, conduzem a que este se entenda como um processo contínuo de 
aprendizagem, mediante o qual o professor ou professores em interacção 
deve(m) aprender conhecimentos, competências, disposições e atitudes, 
num contexto concreto. Todo este processo implica, como fim último, 
promover mudanças educativas em benefício dos alunos, das famílias e das 
comunidades. 

Referente à categoria “relação desenvolvimento profissional, aprendizagem 

dos alunos e aprendizagem cooperativa”, a análise ao conteúdo das respostas dos 

professores apenas permitiu identificar 1 subcategoria – “melhoria da prática 

profissional e da aprendizagem dos alunos” (Tabela 4). 

No discurso de E1, destacamos o excerto que exemplifica que o professor 

percebeu na aprendizagem dos alunos o aumento da autoconfiança e da autonomia 

na aprendizagem:  

“Não escutamos mais os dilemas iniciais de insegurança, como ‘não sei’, ou 

ainda, ‘não consigo’, a fala dos alunos amadureceu”. (E1) 

E no discurso de E2, destacamos o excerto que exemplifica a valorização e 

importância de uma nova metodologia de ensino para seu desenvolvimento 

profissional:  

“Quando aprendo algo novo e isso melhora minha prática”, “Contribuiu para 

melhorar minha prática” e “A aceitação e os resultados foram muito bons”. (E2) 

O professor E3 destacou em seu discurso a importância da metodologia para 

um novo olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, permitiu novas 

perspectivas de melhoramento de sua prática, assim como exemplificam os 

seguintes excertos do professor entrevistado:  

“Sem dúvida houve uma mudança no hábito de como enxergar o ensino e 

aprendizagem” e “deixou marca relevante nesse curto espaço de tempo em que foi 

aplicado tanto para mim como para os meus educandos”.  
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Os excertos da fala dos professores entrevistados demonstram como foi 

enriquecedor e engrandecedor a prática da aprendizagem cooperativa para seu 

desenvolvimento profissional e consequentemente para a aprendizagem dos alunos.    

Conforme Bitu (2014, p. 109) é fácil de perceber os benefícios acadêmicos e 

sociais para aqueles que se utilizam da aprendizagem cooperativa e constata:  

Porém, o maior beneficiado mesmo deverá ser o aluno, que poderá, junto à 
aprendizagem cognitiva, adicionar valores essenciais à vida, que é o saber 
conviver em grupo, partilhar com o outro, histórias de vida, conhecimentos, 
valores. 

 Observamos, ao longo de nossa explanação na Revisão da Literatura 

(Capítulo 2) sobre a aprendizagem cooperativa que não se trata simplesmente de 

um método ou técnica, mas uma concepção diferente do processo de ensino e 

aprendizagem. Sua proposta é que o participante do grupo cooperativo consiga 

aprender, sentindo-se comprometido com a aprendizagem dos seus colegas. E, para 

que isso aconteça, os sujeitos devem trabalhar em grupos, a fim de que se 

valorizem, desenvolvam e pratiquem competências sociais, cognitivas, de 

comunicação e relações interpessoais, além da atuação e da inserção com o social. 

Esta metodologia de trabalho aposta por uma concepção global do participante, 

priorizando sua formação integral como sujeito social ativo, comprometido com seu 

ambiente, solidário e preparado para afrontar as exigências do mundo atual. 

Portanto, ao comparamos o desempenho de um professor numa aula 

tradicional e numa aula cooperativa, nesta última, este profissional desempenha um 

papel mais complexo. Cabe a ele facilitar o processo do ensino e da aprendizagem, 

reforçando a confiança e a autonomia entre os seus integrantes para resolver 

problemas; auxiliando a resolução em situações problemáticas, estimulando 

participantes que se recusam a trabalhar juntos ou integrantes marginalizados. 

Ainda, observar de forma sistemática o grupo, analisando as condutas manifestadas 

pelos seus sujeitos; estabelecendo canais de comunicação e reflexão eficazes ao 

longo do trabalho do grupo cooperativo permitindo a emissão de feedback 

permanente e em tempo útil, com o intuito de avaliar o desempenho individual e 

coletivo e assim indicar o que cada participante pode fazer para melhorar, 

auxiliando-o no reconhecimento de seus pontos fracos e fortes (MIR et al, 1998. 

p.137).  
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Como educador, o professor deverá ainda ser um facilitador da autonomia na 

aprendizagem dos participantes, diminuindo aos poucos o seu controle na realização 

das tarefas nos grupos cooperativos. Esta estratégia de desenvolvimento da 

autonomia pode ser aplicada com propostas de tarefas em que os integrantes 

tenham que decidir o que fazer e qual caminho escolher. Desta forma, os sujeitos 

tomam o comando do seu próprio desenvolvimento e aprendizado, valorizando o 

processo seguido para a obtenção do resultado proposto. 

4.1.3 Resultados obtidos com as questões relativas ao bloco D da entrevista: 

Perspectivas relativas à mediação do supervisor no desenvolvimento 

profissional 

Na tabela 5, apresenta-se o resultado da análise ao conteúdo das respostas 

dadas pelos professores entrevistados às questões do bloco D da entrevista.  

 

Tabela 5 - Categorias e subcategorias de resposta relativas ao bloco D da entrevista
  

Categoria Subcategorias Número de 
professores (N=3) 

Mediação do supervisor 
no desenvolvimento 
profissional do professor 
 
 

Estímulo ao envolvimento em 
atividades extra letivas 

2 

Estímulo à reflexão e ação 
sobre a prática 

1 

Estímulo à implementação de 
novas práticas e à troca de 
experiências 

3 

 

A análise ao conteúdo das respostas dos professores referente ao bloco D de 

perguntas permitiu obter dados referentes à categoria “Mediação do supervisor no 

desenvolvimento profissional do professor”, e identificar 3 subcategorias – “Estímulo 

ao envolvimento em atividades extra letivas”, “Estímulo à reflexão e ação sobre a 

prática” e “Estímulo à implementação de novas práticas e à troca de experiências” 

(Tabela 5). Todos os professores responderam afirmativamente ao dizerem que o 

supervisor realiza a mediação no seu desenvolvimento profissional a partir de 

algumas estratégias/ações, assim como exemplificam os seguintes excertos do 

discurso dos professores entrevistados, que apresentaremos de acordo com as 

subcategorias:  

1 - Estímulo ao envolvimento em atividades extra letivas: 
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“A escola, constantemente, é desafiada a participar de novos projetos, feiras 

científicas, concursos, exposições, sempre com a intermediação dos gestores”. (E1) 

“O espaço de 1/3 da carga horária para planejamento é preenchido com curso 

de capacitação presencial fornecido pelo supervisor de área, e sempre recebemos 

novas propostas de projetos”. (E3) 

2- Estímulo à reflexão e ação sobre a prática: 

“Cada vez que são lançados os desafios de aprendizagem e as metas a 

serem alcançadas, também a avaliação e os resultados atingidos, tudo passa por 

uma reunião com reflexão e feedback, isso ocorre nos planejamentos de forma 

compartilhada e em reuniões”. (E1) 

“Ela procura estar sempre pronto para retirar as dúvidas, funciona muitas 

vezes como norteador do trabalho, traz a luz da discussão os dados específicos que 

precisam ser reforçados e trabalhados, através do acompanhamento dos 

resultados”. (E1) 

3- Estímulo à implementação de novas práticas e à troca de experiências: 

“Principalmente por sempre procurar trazer novas propostas para melhoria de 

nossa prática, por ter trazido a metodologia, já que eu desconhecia o método até a 

apresentação da supervisora”. (E1) 

“A supervisora sempre nos apresenta trabalhos, atividades, exemplos de 

práticas novas para serem trabalhadas com os alunos”. (E2) 

“Sempre estuda e apresenta novas propostas de prática docente, assim como 

acompanha os resultados”. (E2) 

“Os supervisores recebem capacitações frequentemente e repassam essas 

experiências para os professores em suas respectivas áreas de conhecimento. 

Trabalhamos sempre em conjunto, uns ajudando os outros”. (E3) 
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“Vemos no supervisor um esforço em estar sempre nos ajudando, nos 

atualizando, seja através de conhecimento científico ou através troca de 

experiências”. (E3) 

Vimos no discurso dos entrevistados o significado principal do trabalho de 

supervisão, notadamente na orientação e na assistência aos professores, na sua 

contribuição na promoção do conhecimento e de novas conquistas, na promoção de 

atividades em cooperação, na realização de feedback, sempre voltada para o 

desenvolvimento profissional do professor, com vistas à melhoria da prática 

profissional e autonomia dos professores. 

Sobre as práticas supervisivas e seu impacto no desenvolvimento profissional 

dos professores, os estudos de Dias e Vieira (2012, p. 83) concluem que:  

Assim, uma das preocupações do supervisor será a de facilitar a 
aprendizagem do supervisando, levando-o, por um lado, a construir um 
saber sobre as suas experiências e, por outro, a tomar consciência do seu 
agir em situação, bem como a reflectir sobre ele e a tomar decisões 
conscientes e progressivamente mais autónomas, que se reflictam na 
melhoria da prática. 
 

Isso reforça a nossa tese, embasada por nossos resultados e pela nossa 

pesquisa da bibliografia sobre o importante papel do supervisor como mediador no 

processo de desenvolvimento profissional do professor. Para Alarcão e Tavares 

(2003, p. 33): 

Entendemos supervisão como o processo em que um professor, em 
princípio mais experiente e mais informado, orienta um outro professor ou 
candidato a professor no seu desenvolvimento humano e profissional. 
Depreende-se desta noção que a supervisão tem lugar num tempo 
continuado, pois só assim se justifica a sua definição como processo. Tem 
um objetivo: o desenvolvimento profissional do professor. E situa-se no 
âmbito da orientação de uma ação profissional; daí chamar-se também 
ORIENTAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA.  

Ainda segundo Alarcão e Tavares (2003, p. 71) “[...] as situações de 

supervisão devem caracterizar por uma relação interpessoal dinâmica, encorajante e 

facilitadora de um processo de desenvolvimento profissional e de aprendizagem 

consciente e comprometido”.  E acrescentam Alarcão e Tavares (2003, p. 7) que: 

Têm como objetivo a maximização das capacidades do professor como 
pessoa e como profissional; procuram desenvolver gradualmente no 
professor a capacidade de, por si só, tomar as decisões mais apropriadas 
para que a relação pedagógica com os seus alunos vise o melhor grau de 
desenvolvimento e aprendizagens destes.  
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 Percebemos no discurso dos professores que eles se apoiam, visando atingir 

objetivos comuns juntamente com o supervisor, estabelecendo relações que tendem 

à não-hierarquização, a atividade compartilhada, confiança mútua e 

corresponsabilidade pela condução das ações. Assim como complementam Dias e 

Vieira (2012, p. 83):  

Os supervisores revelam uma visão de desenvolvimento profissional como 
um processo continuado, alimentado pela necessidade de actualização e 
aprofundamento de conhecimento e enriquecido pelas oportunidades de 
trabalho colaborativo, de vivências diversificadas em sala de aula e de 
partilha e reflexão sobre elas. 

Verificamos através da Literatura referenciada que as ações realizadas em 

colaboração com seus pares são os momentos em que se proporciona a maior 

reflexão, desde que assim se proponham, podendo gerar a partir disso também uma 

intervenção colaborativa por parte de todos os membros do grupo, 

consequentemente, um melhoramento na prática educativa. Trindade (2002, p.39) é 

da opinião que “não se coopera para, ou por, cooperar. Coopera-se para se ampliar 

as possibilidades de sucesso”.  Uma das práticas que levam à comunhão de ideias e 

saberes pode ser a metodologia de trabalho do “aprender a fazer fazendo”, já 

mencionada.  

Rausch e Schlindwein (2001, p. 121) ratificam a importância do trabalho em 

conjunto entre professores e da reflexão sobre a prática: 

Para que os professores ressignifiquem a sua prática é preciso que a 
teorizem. E este movimento de teorizar a prática não se efetiva 
somente com treinamentos, palestras, seminários, aulas expositivas, 
mas muito mais, quando há uma relação dinâmica com a prática 
deste professor a partir de uma reflexão coletiva, autorreflexão, 
pensamento crítico e criativo, via educação continuada. É preciso 
desencadear estratégias de formação processuais, coletivas, 
dinâmicas e contínuas. Refletir com os demais professores e 
compartilhar erros e acertos, negociar significados e confrontar 
pontos de vista surge como algo estimulador para uma prática 
pedagógica comprometida.  

Alarcão (2003, p. 65) enuncia sobre a atividade supervisiva, “a atividade de 

supervisão joga-se na interacção entre o pensamento e acção, com o objetivo de dar 

sentido ao vivido e ao conhecido, isto é, de compreender melhor para melhor agir”. A 

autora acrescenta ainda que “é uma atividade de natureza psico-social, de 

construção intra e interpessoal, fortemente enraizada no conhecimento do eu, do 
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outro e dos contextos em que os actores interagem, nomeadamente nos contextos 

formativos”.  

Percebemos, portanto que a ação conjunta dos educadores - professores e 

supervisor - com o trabalho em parceria, desenvolvem novos significados à prática 

pedagógica, ao mesmo tempo que sucinta a participação dos professores em um 

processo de desenvolvimento contínuo e proporciona a ampliação da consciência de 

todos os atores educacionais da escola sobre seus compromissos como 

educadores: a melhoria do trabalho pedagógico. Nesse contexto, os professores 

reconhecem, e identificamos isso através de seus próprios discursos, a importância 

do supervisor realizar um feedback de suas ações e práticas pedagógicas. Segundo 

afirma Reis (2011, p. 14) o feedback é um momento crítico no processo de 

supervisão:  

A disponibilidade de tempo para conversar e reflectir com o professor sobre 
as observações efectuadas constitui a fase crítica de qualquer processo 
supervisivo. A qualidade das questões para reflexão, das sugestões e dos 
comentários apresentados tem um impacto decisivo no grau de reflexão e 
de desenvolvimento profissional suscitado. 

Portanto, o feedback deve ser bem planejado e elaborado para que ele 

contribua positivamente para o desenvolvimento profissional do professor. Conforme 

Reis (2011, p. 14): 

Para o estabelecimento de um ambiente de abertura, partilha e 
desenvolvimento profissional, é importante que os comentários do 
observador realcem os sucessos e não os fracassos. Os elogios incentivam 
os professores a partilhar os seus sucessos, reforçam sentimentos de 
realização profissional e proporcionam a confiança necessária à 
experimentação de novas estratégias. 

A relevância dessa atividade do supervisor reflete-se em oportunidades de 

desenvolvimento profissional individual e coletivo. De acordo com Alarcão e Tavares 

(2003, p. 144-145): 

O objeto da supervisão, que agora redefinimos, aponta assim para o 
desenvolvimento qualitativo da instituição escolar e dos que nela realizam o 
seu trabalho de estudar, ensinar ou apoiar a função educativa por 
intermédio de aprendizagens individuais e colectivas, incluindo a formação 
dos novos agentes. A sua acção pode desenrolar-se quer ao nível da 
integração dos novos professores, incluindo os professores estagiários, 
quer ao nível da profissionalização dos professores vinculados e da 
formação contínua, quer ao nível dos responsáveis pela gestão intermédia 
ou de qualquer outro grupo que se constitua numa comunidade de 
profissionais em desenvolvimento e em aprendizagem, quer ainda ao nível 
da escola como colectivo.  
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Roldão (2007) defende que as necessidades e os objetivos comuns exigem 

um crescente intercâmbio de ideias e uma crescente unidade de sentimentos 

solidários. 

As dificuldades sempre poderão existir e a resistência ao trabalho em 

cooperação pode ser uma delas, mas Cosme e Trindade (2002) defendem que as 

resistências ao trabalho em equipa podem diminuir e que isso depende, sobretudo, 

da satisfação que se sinta neste tipo de trabalho, dos resultados que se obtenham 

ou da consolidação de um conjunto de rotinas relacionais e pedagógicas entre os 

docentes. O processo é mais natural e mais eficaz quando os intervenientes 

demonstram um respeito recíproco pelas qualidades profissionais de cada um e 

valorizam as atividades de cooperação. 

Percebemos também pelas respostas dadas pelos entrevistados que o 

supervisor exprime confiança aos seus supervisionados e que por vezes se 

apresenta como norteador de suas práticas, uma pessoa de referência para seus 

atos e com quem sempre podem contar. Alarcão e Tavares (2003, p. 77) deduz dos 

estudos feitos por Blumberg (1976) que “os professores avaliam de modo positivo os 

supervisores que, a seu ver, fazem afirmações, sugerem, criticam e pedem 

informações e opiniões”.  

Reis (2011, p. 17) elenca algumas características que um supervisor de 

qualidade deve possuir:  

Outros pré-requisitos essenciais incluem as capacidades de encorajar, 
observar, ouvir, apoiar, reflectir, analisar, discutir, organizar, definir 
objectivos e metas, ser flexível e acessível. As competências de relação 
interpessoal e de comunicação são decisivas no estabelecimento de uma 
relação de supervisão centrada na colaboração, no apoio e no 
aconselhamento tendo em vista o desenvolvimento de práticas lectivas 
adequadas.  

Trindade (2002) acrescenta a essa ideia que para o sucesso de uma 

experiência de cooperação é necessário uma espécie de compromisso e um período 

de tempo, em que a confiança e o respeito estão estabelecidos e, uma vez iniciadas 

estas relações, devem ser reforçadas até que a confiança entre os colegas se torne 

um dos benefícios mais importantes da cooperação. 

Em síntese, a análise dos resultados obtidos com a entrevista efetuada aos 3 

professores que constituíram a população do estudo permite salientar que houve 
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uma aceitação da utilização da metodologia da aprendizagem cooperativa entre os 

professores, proposta pelo supervisor, e que esse contato com essa prática, para 

eles até então, desconhecida em termos de vivência, em muito contribui para o seu 

desenvolvimento profissional, bem como para a aprendizagem dos alunos, pois 

proporcionou-lhes a interação entre seus colegas, a construção do conhecimento de 

forma compartilhada e a autonomia. 

Reconhecemos, através do discurso dos entrevistados, que o supervisor vem 

atuando de forma participativa e cooperativa, proporcionando aos professores 

momentos de reflexão e aprendizagem compartilhada, e atuando de forma a orientar 

os professores e assessorá-los no seu dia-a-dia, promovendo estratégias que 

possibilitem o desenvolvimento professionais dos professores. 

Constatamos, portanto, que houve uma compreensão do conceito, objetivos, 

benefícios e dificuldades na utilização da metodologia pelos professores, e acredita-

se que esse é o resultado do conhecimento que eles construíram a partir da teoria, 

reflexão e prática. 

Os professores participantes perceberam que a utilização dessa metodologia 

proporcionou um reconhecimento dos saberes individuais, daqueles que integram 

um grupo cooperativo, o que possibilitou mais ainda o melhoramento da prática da 

metodologia, pois o reconhecimento de sua importante participação no processo 

motivou-os ainda mais a envolver-se e empenhar-se nas atividades, destacando-se, 

pois a responsabilidade individual e de grupo. O objetivo do método é potencializar a 

participação de todos, a oportunidade de se trabalhar em grupos em que os 

elementos tem competências diferentes considerando-se inteligências múltiplas.  

Também constatamos que os professores consideram que o seu 

desenvolvimento profissional está relacionado com a aprendizagem e atualização 

contínuas, mas que similarmente acontece na sua prática diária, com alunos e 

professores, com a partilha de saberes e experiências dos seus colegas, com a 

construção do conhecimento e a aprendizagem entre pares. E que a partir desse 

desenvolvimento profissional têm a oportunidade de melhorar as suas práticas, 

individualmente ou em colaboração com colegas e com seu supervisor. 
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4.2 Apresentação e análise de dados recolhidos através do questionário 

aplicado aos alunos 

Apresentaremos a seguir os resultados obtidos a partir dos dados recolhidos 

dos questionários aplicados com os alunos. Faremos a apresentação e análise dos 

resultados na sequência em que as questões foram dispostas no questionário, com 

a apresentação dos dados em gráfico para melhor elucidação dos resultados 

obtidos.  

As justificativas ou explicações das questões abertas estarão organizadas em 

suas categorias e subcategorias, por questão, resultantes da análise de conteúdo 

realizada. 

 

4.2.1 Dados recolhidos com a Questão 1 - Antes do seu professor aplicar as 

atividades de aprendizagem cooperativa em sala, você  já conhecia o método? 

Se sim, especifique como. 

Nessa questão o aluno foi inquirido a responder se já conhecia o método de 

aprendizagem cooperativa, com alternativas para responder sim ou não e justificar 

caso sim. 

Gráfico 4- Respostas dos alunos da amostra à Questão 1 
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Verificamos pelo gráfico 4 que 63% dos alunos não conheciam o método, ou 

seja, a maioria, e que 37% conheciam. Dos alunos que responderam ao 

questionário, 15 explicaram sua resposta, o restante optou por não especificar como 

haviam conhecido o método. Na Tabela 6, apresenta-se o resultado da análise ao 

conteúdo das respostas dadas pelos alunos à Questão 1.  

Tabela 6 - Categorias e subcategorias de resposta relativas à Questão 1 do 
questionário 

Categorias Subcategorias Número de alunos (N = 15) 

Usaram o método 
com outro professor  

- 4 

Nunca usaram o 
método 

Conheciam o método 
de outra escola 

6 

Conheciam o método 
por participação numa 
oficina 

5 

 

A resposta dos alunos à pergunta aberta da Questão 1 permitiu-nos obter 

dados referentes  a 2 categorias: “Usaram o método com outro professor” (4 alunos)  

e “Nunca usaram o método” (11 alunos) , essa com 2 subcategorias “Conheciam o 

método de outra escola” (6 alunos) e “Conheciam o método por participação numa 

oficina” (5 alunos), conforme Tabela 6.  

No ano em que foi aplicada esta pesquisa houve uma oficina sobre 

aprendizagem cooperativa organizada pela Secretaria de Educação do Ceará 

(SEDUC) e alguns alunos e professores desta escola foram convidados a participar.  

Dentre eles estão alguns alunos que participaram dessa pesquisa, momento esse 

em que tiveram a oportunidade de conhecer o método, mesmo que de forma rápida.  

 

4.2.2 Dados recolhidos com a Questão 2 - Você viu algumas vantagens nesta 

nova forma de aprendizado? Se viu vantagens indique quais.  

Nessa questão o aluno foi inquirido a responder com as alternativas de 1.Sim, 

muito; 2. Sim, mas menos do que eu esperava; 3.Não; 4.Não sei, e indicar 

vantagens caso tenha respondido sim.  

Verificamos através do gráfico 5 que a maioria dos alunos, 74%,  identificou 

vantagens para seu aprendizado com a utilização da aprendizagem cooperativa. Um 

total de 74 alunos respondeu que “sim, muito”, 19% responderam que “sim, mas 

menos do eu esperava”, 3% responderam que “não” e 4% não souberam responder. 
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Dos alunos que responderam ao questionário, 23 indicaram as vantagens em sua 

resposta, o restante optou por não especificar as vantagens. Na Tabela 7, 

apresenta-se o resultado da análise ao conteúdo das respostas dadas pelos alunos 

à Questão 2. 

Gráfico 5 - Respostas dos alunos da amostra à Questão 2 

 

 

 

Tabela 7 - Categorias e subcategorias de resposta relativas à Questão 2 do 
questionário 

Categorias Número de alunos (N = 23) 

Competências acadêmicas  
 

14 

Competências sociais  
 

9 

 

A resposta dos alunos à pergunta aberta da Questão 2 permitiu-nos obter 

dados referentes  a 2 categorias: categoria “Competências acadêmicas” (14 alunos)  

e a categoria “Competências sociais” (9 alunos), conforme Tabela 7. Foram 

exemplos de respostas os seguintes excertos do discurso dos alunos inquiridos, por 

categoria, 

1 – Competências acadêmicas: 

“Em grupo tivemos resultados melhores”. (A1) 

“Tivemos um sucesso maior em grupo”. (A22) 
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“Meu colega me ensinou de uma forma que eu aprendi”. (A23) 

“Todos aprenderam a matéria”. (A34) 

“Trabalhamos juntos para todos aprenderem”. (A59) 

“Compreendemos melhor”. (A88) 

“Somamos o nosso conhecimento”. (A93) 

 

2- Competências sociais: 

“Proporciona um ambiente saudável, de confiança e respeito entre os 

colegas”. (A3) 

“Ficou um clima melhor na sala para trabalharmos em equipe”. (A6) 

“Aprendemos a confiar mais nos colegas”. (A17) 

“Tivemos que ouvir a opinião dos outros e chegarmos a um conceito só”. 

(A39) 

“Tivemos que respeitar a opinião de todos”. (A70) 

 

Percebemos através dos resultados que os alunos identificaram diversas 

vantagens na utilização da metodologia quer a nível cognitivo, quer a nível de 

competências sociais. Os alunos reconheceram sua aprendizagem como ativa e 

participativa e que conseguiram potencializar a aprendizagem dos colegas. Também 

apontaram o desenvolvimento de competências sociais como o respeito mútuo, a 

solidariedade e sentimentos compartilhados de obrigação e ajuda. 

Os estudos realizados por Galvão (2012, p. 157) sobre a aprendizagem 

cooperativa apontaram que:  

A dupla responsabilidade na aprendizagem, ou seja, quando os estudantes 
trabalham em grupos cooperativos, tem a necessidade de diluir a 
responsabilidade da sua aprendizagem com o grupo. Dessa forma, são 
responsáveis pela sua aprendizagem e a dos demais, para que possam 
aprender juntos e posteriormente atuar individualmente. Para que isso seja 
possível, o desenvolvimento da empatia é fundamental, visto que é preciso 
compreender o outro, se colocar no seu lugar e conhecer suas limitações 
para auxiliá-lo no seu desenvolvimento.   

Verificamos que a utilização da metodologia de aprendizagem cooperativa na 

educação formal é importante não só para a obtenção de ganhos em relação ao 

próprio processo de ensino e aprendizagem, mas também na preparação dos 

indivíduos para situações de convívio social. Segundo Lopes e Silva (2009, p. X):  
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Num contexto de diversidade, a qualidade educativa, ou seja a possibilidade 
da escola dar respostas às necessidades diferenciadas de aprendizagem 
dos seus alunos, com vista ao desenvolvimento pleno e harmonioso das 
suas capacidades, relaciona-se estreitamente com a utilização pelo 
professor de uma variedade de métodos e técnicas que possibilitem aos 
alunos ter uma maior responsabilidade e participação na sua aprendizagem.  

De acordo com a Literatura referenciada a aprendizagem cooperativa tem 

apresentado diversas vantagens, em variados contextos, e com grupos pequenos e 

heterogêneos. Tem em sua base conceitual a aprendizagem como um processo 

social, cultural, interacional, construtivo e cognitivo.  

Slavin (1985) considera quatro principais perspectivas teóricas responsáveis 

por explicar os efeitos produzidos pela aprendizagem cooperativa: perspectivas de 

motivação, perspectivas de coesão social, perspectivas cognitivas de 

desenvolvimento e perspectivas cognitivas de elaboração.  

Ainda conforme Slavin (1985), as perspectivas de motivação têm foco na 

recompensa sob a qual os estudantes operam, ou seja, é criada uma situação, onde 

os membros do grupo só conseguem realizar os objetivos pessoais, se o grupo for 

bem sucedido. Desta forma, cada membro do grupo deve ajudar os outros e 

incentivá-los a se esforçarem ao máximo. As perspectivas de coesão social 

argumentam que os efeitos da aprendizagem cooperativa acontecem por conta da 

união do grupo, isto é, os estudantes ajudam os outros porque desejam o seu 

sucesso. Segundo as perspectivas cognitivas, as interações entre os estudantes irão 

por si só melhorar seu aprendizado por razões relacionadas aos seus processos 

mentais. Duas perspectivas cognitivas diferentes podem ser descritas: perspectivas 

de desenvolvimento e de elaboração. A perspectiva de desenvolvimento cognitivo 

assume fundamentalmente que a interação entre aprendizes em tarefas apropriadas 

aumenta sua mestria em conceitos críticos. Esta perspectiva se fundamenta na 

teoria de zona proximal de desenvolvimento de Vygotsky e nos estudos de Piaget. A 

perspectiva de elaboração está fundamentada em pesquisas da área de psicologia 

cognitiva, que sustentam o fato de que informações retidas na memória estão 

relacionadas a outras retidas anteriormente.  

Então, entende-se que, para aprender, o sujeito deve estar engajado em 

algum tipo de reestruturação cognitiva, ou elaboração. Um dos mais eficazes meios 

de elaborar é através da explicação do material que está sendo elaborado para 
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alguém. Desta forma, o aprendiz que apresenta a explicação aprende muito mais do 

que em um estudo solitário. (SLAVIN, 1985)  

Para Slavin (1985), todas as perspectivas apresentadas se aplicam em 

alguma circunstância, mas nenhuma delas é suficiente para todas as circunstâncias 

de aprendizagem.  

4.2.3 Dados recolhidos com a Questão 3 - As atividades desenvolvidas através 

do método cooperativo colaboraram para seu aprendizado? Se respondeu sim, 

explique em que aspectos. 

Nessa questão o aluno foi inquerido a responder com as alternativas de 

1.Sim, muito; 2. Sim, mas menos do que eu esperava; 3.Não; 4.Não sei, e explicar 

os aspectos, identificados pelos alunos, que colaboraram. 

 

Gráfico 6 - Respostas dos alunos da amostra à Questão 3 

 

 

Verificamos através do gráfico 6 que a maioria dos alunos acredita que as 

atividades desenvolvidas através do método cooperativo colaboraram muito  para 

seu aprendizado. Um total de 73% dos alunos responderam que “sim, muito”, 20% 

responderam que “sim, mas menos do eu esperava”. Apenas 4% responderam que 

“não” e 3% não souberam responder.  
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Comparando os resultados obtidos na questão 2, gráfico 5, com os da 

questão 3, gráfico 6, percebemos que as respostas dos alunos são coerentes nas 

duas questões. As percentagens de alunos que respondem “sim, muito” nas duas 

questões é praticamente a mesma, o que parece permitir afirmar que perceberam 

que há muitas vantagens na utilização da metodologia da aprendizagem 

cooperativa. Dos alunos que responderam ao questionário, 21 indicaram os 

aspectos que colaboraram para sua aprendizagem, o restante optou por não 

especificar. Na Tabela 8, apresenta-se o resultado da análise ao conteúdo das 

respostas dadas pelos alunos à Questão 3. 

Tabela 8 - Categorias e subcategorias de resposta relativas à Questão 3 do 
questionário 

Categorias Número de alunos (N = 21) 

Distribuição de papéis 
 

4 

Espírito de equipe 
 

14 

Avaliação do grupo 
 

3 

A resposta dos alunos à pergunta aberta da Questão 3 permitiu-nos obter 

dados referentes  a 3 categorias: “Distribuição de papéis” (4 alunos), “Espírito de 

equipe” (14 alunos) e “ Avaliação do grupo” (3 alunos), conforme Tabela 8. Foram 

exemplos de respostas os seguintes excertos do discurso dos alunos inquiridos, por 

categoria, 

1 – Distribuição de papéis: 

“Quando cada um tem um papel no grupo, melhora o trabalho”. (A14) 

“A distribuição de funções facilita as atividades”. (A35) 

2 – Espírito de equipe: 

“Cada um sabe um pouco e no final o trabalho fica melhor”. (A29) 

“A soma de todos os conhecimentos faz um trabalho melhor”. (A46) 

“Cada um ajuda com sua capacidade e no final tudo se completa”. (A63) 

3 – Avaliação do grupo:  
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“O aspecto da avaliação no final melhora o trabalho”. (A27) 

“No final quando avaliamos o trabalho, melhoramos para a próxima atividade”. 

(A91) 

Identificamos através das respostas dos alunos, que responderam “sim, 

muito”, características dos grupos que podem ser considerados cooperativos, como 

a interdependência positiva, quando os membros do grupo contribuem para o 

esforço do grupo e todos recebem recompensas mútuas. A avaliação do grupo, 

quando analisam os resultados da aprendizagem e podem melhorar esse resultado. 

A responsabilidade individual e de grupo, quando todos possuem a responsabilidade 

por sua parte, contribuindo com o resultado do grupo. A interação estimuladora, 

quando se estabeleceram relações pessoais entre os membros e as competências 

sociais, quando os estudantes trabalham juntos construindo habilidades grupais.   

Vimos, pelo detalhamento das respostas dos alunos, que a sua experiência 

com a metodologia proporcionou-lhes uma interação maior com seus pares e o 

intercâmbio de papéis, obtendo um sentimento de trabalho de equipe onde a soma 

individual do trabalho de cada um possibilitou um ganho superior no seu 

aprendizado. E ainda, ao contrário da aprendizagem solitária, uma chance de poder 

se aproximar mais dos seus colegas de classe e contar com eles para apoiar sua 

aprendizagem e dar retorno se e quando necessário, no contexto de um ambiente 

de aprendizagem não competitivo. 

Estudos realizados por Menezes et al (2007, p.57) indicam que as práticas de 

sala de aula dos professores devem ser repensadas, com vistas a melhorar vários 

aspectos do processo de ensino e aprendizagem, notadamente  que se deve 

privilegiar metodologias que proporcionem não só o desenvolvimento de 

competências acadêmicas, mas que sobretudo também se valorize as competências 

sociais: 

Tal evidência aponta para a urgente tarefa do professor de redefinir as suas 
estratégias de ensino, incluindo em sua prática escolar o estabelecimento 
de uma dinâmica que incorpore atividades socializadoras, através das quais 
seja possibilitada a convivência, ampliando-se, assim, o campo e as formas 
de relações sociais, além de promover a construção de novos 
conhecimentos.  
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Para ratificar esse resultado acrescentamos a opinião de Lopes e Silva (2009, 

p. X) onde afirmam que :  

Nas últimas décadas, numerosos trabalhos de investigação têm 
demonstrado a eficácia da aprendizagem cooperativa na aquisição, pelos 
alunos de todos os níveis de ensino, de competências sociais a par da 
realização de aprendizagens cognitivas. 

Para Woodbine (1997 apud CAMPOS et al, 2003, p. 27), esta abordagem de 

aprendizagem deve apoiar-se em: 

(1) responsabilidade individual pela informação reunida pelo esforço do grupo;  

(2) interdependência positiva, de forma que os estudantes sintam que ninguém terá 

sucesso, a não ser que todos o tenham;  

(3) melhor forma de entender um dado material, tendo que explicá-lo a outros 

membros de um grupo;  

(4) desenvolvimento de habilidades interpessoais, que serão necessárias em outras 

situações na vida do sujeito;  

(5) desenvolvimento da habilidade para analisar a dinâmica de um grupo e trabalhar 

com problemas;  

(6) forma comprovada de aumentar as atividades e envolvimento dos estudantes; e  

(7) um enfoque interessante e divertido. 

4.2.4 Dados recolhidos com a Questão 4 - Utilizando a escala de 1 a 3, em que 

1 significa Não importante , 2 - Importante e 3 - Muito importante , classifique 

as afirmações seguintes de acordo com o grau de importância que tiveram 

para a sua aprendizagem. 

A análise a esta questão foi dividida em 4 subitens, cada um correspondendo 

a uma das afirmativas  que integravam a questão 4:    

A- Item 1: A ação do professor contribuiu para meu aprendizado durante as 

atividades da aprendizagem cooperativa   
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B- Item 2: A ação dos meus colegas da célula cooperativa (grupo de 

cooperação) contribuiu para meu aprendizado durante as atividades da 

aprendizagem cooperativa. 

C- Item 3: A ação dos demais colegas de sala contribuiu para meu 

aprendizado durante as atividades da aprendizagem cooperativa. 

D- Item 4: O meu aprendizado decorrente da minha autoaprendizagem no 

grupo cooperativo foi... 

Para cada uma delas os alunos foram solicitados a marcar com o número 

indicado em ordem crescente de acordo com o grau de importância afirmativa. 

A- Item 1 : A ação do professor contribuiu para meu aprendizado durante as 

atividades da aprendizagem cooperativa. 

Verificamos através da análise do gráfico 7 que a maioria dos alunos (88) 

afirmou que o  professor e sua ação foram muito importantes para  o seu 

aprendizado durante as atividades da aprendizagem cooperativa. Um total de 

88% dos alunos responderam que a ação do professor é “muito importante”, 12% 

responderam que é “importante” e nenhum aluno considerou ser “não 

importante”. Podemos concluir que na perspectiva do aluno, o professor foi 

fundamental para o seu aprendizado durante as atividades realizadas. 

Gráfico 7 - Respostas dos alunos da amostra ao item 1 da Questão 4 
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Esse resultado aponta para a importância e os efeitos positivos da ação do 

professor na utilização da metodologia da aprendizagem cooperativa, em direção a 

um melhor desempenho dos alunos. Essa dinâmica de interação deve ser 

cuidadosamente planejada pelo professor para que resultados positivos em termos 

de rendimento sejam obtidos. É o professor quem estabelece certos objetivos, certas 

metas a serem alcançadas pelos componentes desses grupos. A condição que está 

implícita a essa prática cooperativa é o desenvolvimento de uma tarefa que só se 

completa quando todos os membros do grupo estiverem individualmente aptos a 

executarem-na com sucesso. 

Para que os professores possam colaborar com as atividades ajudando seus 

alunos a alcançarem o sucesso, ou seja, a aprendizagem, é necessário que os 

professores conheçam sua turma e conheçam bem o método para tomar as devidas 

decisões nas diversas situações que podem acontecer durante o processo. 

Conforme Lopes e Silva (2011, p. 150): 

No que diz particularmente respeito à aprendizagem cooperativa (existem 
mais de 100 métodos de aprendizagem cooperativa), os professores, para a 
poderem usar de forma eficaz, têm de compreender a natureza da 
cooperação e os componentes essenciais de uma lição cooperativa bem 
estruturada. 

Lopes (2010, p. 268) reforça essa ideia ao realizar pesquisa sobre a aplicação 

da metodologia de aprendizagem cooperativa que apontam para:  

[...] a necessidade de um aprofundamento das pesquisas em torno da 

atuação do professor nessas formas cooperativas de ação pedagógica, uma 
vez que o sucesso ou insucesso dos objetivos almejados pelo docente 
estará, muitas vezes, em relação de direta dependência da forma como este 
conduziu todo o processo de ensino-aprendizagem junto aos aprendizes. 

Item 2: A ação dos meus colegas da célula cooperativa (grupo de cooperação) 

contribuiu para meu aprendizado durante as atividades da aprendizagem 

cooperativa. 

Verificamos através do gráfico 8 que a maioria dos alunos (80) afirma que 

ação dos seus colegas da célula cooperativa (grupo de cooperação) contribuiu para 

seu aprendizado durante as atividades da aprendizagem cooperativa, num total de 

80% dos alunos responderam que a ação do colega do grupo é “muito importante” , 

16% responderam que é “importante”, e 4% responderam ser “não importante”. 

Podemos concluir que na perspectiva do aluno, à semelhança do professor, o seu 
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colega de grupo tem também uma ação muito importante e positiva no seu 

aprendizado durante as atividades realizadas. 

Gráfico 8 - Respostas dos alunos da amostra ao item 2 da Questão 4 

 

Conforme Lopes e Silva (2009, p. 64): 

Durante a fase de implantação, os alunos assumem o papel mais 
importante. Algumas das tarefas que desenvolvem nesta fase são: 

*Trabalhar juntos; 

*Ouvirem-se uns aos outros; 

*Fazerem perguntas uns aos outros; 

*Efectuar os registos do seu trabalho e dos progressos conseguidos; e  

*Assumir responsabilidade individual/envolver-se no trabalho do grupo. 

Essas são tarefas importantes a fazer para que o grupo obtenha sucesso e 

todos sentirem-se satisfeitos, realizados e com bons resultados alcançados.  

Se a maioria dos alunos, no caso 80 deles, concordou que seu colega foi 

muito importante no seu aprendizado e apenas 4 responderam, de todos os 

participantes da pesquisa, não ser importante, leva-nos a inferir que os alunos 

realmente trabalharam em grupo e  de forma cooperativa, tendo  havido  entreajuda 

na aprendizagem. Este número tão elevado de alunos que assim responderam leva 

a considerar que também perceberam que os professores não são a única fonte de 

conhecimento e saberes, aspecto fundamental para a construção da autonomia do 

corpo discente.  
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Mesmo apesar de 37 alunos (gráfico 4) terem tido, anteriormente à realização 

do estudo, contato com esta metodologia, embora a nível teórico, é pertinente 

ressaltar que os alunos perceberam a importância de seus colegas no processo, 

porque realmente conseguiram trabalhar em conjunto e tiveram proveito nisso. A 

principal contribuição da aprendizagem cooperativa, inferida a partir destes 

resultados, está nessa interação sinérgica entre sujeitos que pensam diferente, e a 

construção da aprendizagem que só pode ser alcançada no seu máximo potencial 

com a contribuição de todos os elementos envolvidos. Desta forma, o esforço 

conjunto de alunos, a troca de conhecimentos e de experiências realçam a 

aprendizagem e podem levar a um conhecimento mais profundo.  

Nesse sentido, Vygotsky (2000, p. 37) contempla o papel do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem:  

O aluno é elemento ativo na construção de seu conhecimento, através do 
contato com o conteúdo e da interação feita no grupo; o conteúdo favorece 
a reflexão do aluno, e o professor é o responsável pela orientação da 
construção de significados e sentidos em determinada direção. 

O ensino até então presente na escola, considerado tradicional, estimulava 

uma atitude passiva da parte dos alunos, em que o professor permanecia com um 

papel central dentro na sala de aula, com o papel de transmitir uma série de 

conhecimentos aos alunos, sem ter a certeza de que eles realmente apreenderam 

aquilo que lhes foi transmitido. Com a utilização da metodologia de aprendizagem 

cooperativa, percebe-se a partir dos dados obtidos que os alunos da nossa amostra 

deixaram de ter essa atitude passiva e passaram a ser figuras centrais no processo 

de aprendizagem, sendo-lhes proporcionada uma série de atividades, nas quais 

tiveram que adquirir uma série de competências, para além daquelas que têm a ver 

com os saberes programáticos, como as competências sociais, de relação com o 

seus colegas, que nas aulas tradicionais não são estimuladas. 

Vimos, pelos resultados apresentados, que lhes foi benéfico participar dessa 

experiência, pois, segundo Bessa e Fontaine (2002, p. 44): 

[...]o aluno que explica é beneficiado na medida em que o exercício da 

tarefa que lhe é atribuída permite que ele elabore e reformule os seus 
conhecimentos, aumentando a sua mestria. O aluno que recebe as 
explicações retira benefício do facto de receber explicações e de colocar 
questões e modelar comportamentos. 
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B- Item 3: A ação dos demais colegas de sala contribuiu para meu 

aprendizado durante as atividades da aprendizagem cooperativa. 

Podemos observar através do gráfico 9 que 61% dos alunos afirmam que a 

ação dos demais colegas de sala, que não estavam em seu grupo cooperativo, 

contribuiu para seu aprendizado durante as atividades da aprendizagem 

cooperativa.  Ou seja, um total de 61 alunos responderam que a ação do colega de 

outro grupo, mas de sua sala de aula é “muito importante”, 37% responderam que é 

“importante” e apenas 2% responderam ser “não importante”. 

Gráfico 9 - Respostas dos alunos da amostra ao item 3 da Questão 4  

 

Mas esse resultado não demonstra que o colega de outro grupo foi 

considerado o mais importante dentre as outras alternativas, se compararmos o 

resultado desse item com o resultado dos dois itens anteriores, dessa mesma 

questão através dos gráficos 7 e 8, que apontaram ser, o professor e o seu colega 

de grupo cooperativo, os primeiro na escola de importância para o seu aprendizado. 

Uma vez que nenhum aluno (0%), conforme apresentado no gráfico 7, respondeu 

que o professor seria “não importante”, e apenas 4% dos alunos, ou seja, 4 , 

conforme apresentado no gráfico 8, no universo de 100, responderam que o seu 

colega do grupo cooperativo seria “não importante”.  

Acreditamos que esse resultado pode ter sido reflexo da utilização pelos 

professores de grupos formais e informais de aprendizagem cooperativa.  Devido a 

grande infrequência de alunos que existe na escola pública, que faz parte do 



141 

 

contexto de nossa pesquisa, em especial nos turnos tarde e noite, que em sua 

maioria são alunos fora da faixa etária regular de matrícula, como já mencionamos, 

por vezes, os professores não puderam manter os mesmos grupos de aprendizagem 

em suas aulas.   

Na tentativa de explicar estes resultados que nos suscitaram estranheza, 

dado não ser hábito, os alunos, na aprendizagem cooperativa, questionamos os 

professores na tentativa de obter explicações, e fomos informados que os alunos de 

uns grupos interagiram com os de outros grupos enquanto realizavam o trabalho.  

Portanto, pela grande quantidade de alunos que valoriza como “muito 

importante” a ajuda para a sua aprendizagem de colegas de outros grupos, é 

possível inferirmos que alguns alunos por força das circunstâncias tiveram que 

trabalhar ora com seu grupo definido, ora com colegas de outros grupos. Mas isso 

não representou a maior influência em sua aprendizagem, conforme apontam os 

resultados. O contato com o colega de outro grupo, mas da mesma sala de aula, 

não invalida o processo de aprendizagem cooperativa, já que, de uma forma ou de 

outra os alunos puderam contar com a ajuda de outro colega seu de classe.    

Embora o número de alunos (61) pareça elevado ao considerar o colega de 

outro grupo cooperativo, mas de sua sala de aula, “muito importante” para o seu 

aprendizado nas atividades cooperativas, são inferiores, comparados ao resultado 

da ação do professor, apresentado no gráfico 7 com 88% dos alunos, e do 

resultado da ação seu colega de grupo cooperativo, apresentado no gráfico 8 com 

80%.  

Estes resultados parecem apontar para que se tenham estabelecido 

importantes relações afetivas entre os elementos da amostra, já que tanto valorizam 

o papel dos colegas na sua aprendizagem e à importância que também atribuem à 

aprendizagem cooperativa. Verificamos através da Literatura que as competências 

sociais na utilização dessa metodologia é fundamental para o seu sucesso, então 

podemos destacar que a afetividade é fundamental. São as ligações afetivas que 

proporcionam ao aluno segurança para interagir e aprender. Segundo Davis e 

Oliveira (1994), as emoções estão presentes quando se busca conhecer, quando se 

estabelece relações com objetos físicos, concepções ou outros indivíduos. Afeto e 

cognição constituem aspectos inseparáveis, presentes em qualquer atividade. A 
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afetividade e a inteligência se estruturam nas ações e pelas ações dos indivíduos. E 

ainda acrescentaríamos a solidariedade, o respeito mútuo e o sentimento de 

igualdade, igualmente importantes.  

Assim sendo, para Cochito ( 2004, p.18), a aprendizagem cooperativa: 

É por isso uma estratégia eficaz quando se pretende promover a igualdade 
de oportunidades e a dimensão intercultural da educação. Poderá também 
funcionar como modelo de aprendizagem da cidadania democrática e 
semente de coesão social, uma vez que ‘elege’ a heterogeneidade e o 
trabalho entre pares como formas privilegiadas de reduzir estereótipo e 
preconceito, ao proporcionar o conhecimento do outro, nas suas diferenças 
e semelhanças, na experimentação de um percurso e na construção de um 
propósito comum. 

C- Item 4: O meu aprendizado decorrente da minha autoaprendizagem no 

grupo cooperativo foi... 

Podemos verificar através da análise do gráfico 10 que a maioria dos alunos 

afirma que o seu aprendizado decorrente da sua autoaprendizagem no grupo 

cooperativo foi “muito importante”.  Um total de 80 alunos, ou seja, 80% deles 

responderam que foi “muito importante”, 18% responderam que foi “importante”. 

Apenas 2% responderam ser “não importante”. 

Gráfico 10 - Respostas dos alunos da amostra ao item 4 da Questão 4  

 

Comparando os resultados obtidos e demonstrados através dos gráficos 8 e 

10, podemos concluir que na perspectiva do aluno, o seu colega de grupo tem uma 

ação “muito importante” no seu aprendizado durante as atividades realizadas, com 
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80% de concordantes, assim como igualmente “muito importante” com 80% é sua 

própria ação em função do seu auto aprendizado. Conforme Cochito (2004, p.36): 

Quando se estabelecem relações de cooperação como pano de fundo (o 
que, realça-se, não significa a eliminação do trabalho individual ou em 
grande grupo) criam-se condições para o conhecimento em acção, para 
ultrapassar uma visão dicotómica entre indivíduo-comunidade, para 
aumentar a autonomia e a participação, para diminuir a dependência dos 
alunos do professor. 
 

Destacamos nesse resultado, desse modo, a percepção dos alunos com 

relação ao espírito de grupo, portanto a sua responsabilidade individual e coletiva 

perante o trabalho a ser desenvolvido – a aprendizagem, característica determinante 

de um grupo cooperativo.  

Cada grupo cooperativo deve sentir-se responsável pelas aprendizagens 

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

atribuída. Ninguém pode se aproveitar do trabalho dos outros. A responsabilidade 

individual implica que cada estudante do grupo seja avaliado e que o grupo saiba 

que a sua avaliação é o resultado dessas avaliações individuais.  

 Pujolás (2001) considera que uma das finalidades da aprendizagem 

cooperativa é permitir que cada um dos membros do grupo se torne uma pessoa 

mais sólida e coerente nos seus direitos e deveres. Assim, o compromisso individual 

e coletivo 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. 

Se compararmos os resultados apresentados nos gráficos 7 e 8, que 

apontam 88% para o professor e 80% para o colega do grupo cooperativo, 

respectivamente, como agentes “muito importantes” para sua aprendizagem nas 

atividades de aprendizagem cooperativa, com o resultado apresentado no gráfico 

10, onde demonstra que 80% dos alunos atribui como “muito importante” sua própria 

ação na autoaprendizagem, percebemos que para os alunos os colegas de grupo, 

ele próprio e o professor são “muito importantes” na sua aprendizagem, com uma 

pequena vantagem para o professor.   

Verificamos que a metodologia estimula a participação de todos os envolvidos 

na utilização da aprendizagem cooperativa, à proporção que deixa claro o papel de 
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cada um, portanto o professor não é o único responsável pela aprendizagem do 

aluno.  

  

4.2.5 Dados recolhidos com Questão 5 - Relacione em ordem de importância, 

usando o número 1 para representar a maior importância e o número 4 para 

representar a menor importância, quem foram os principais agentes 

responsáveis pela sua aprendizagem durante as atividades de aprendizagem 

cooperativa.  

Nessa questão o aluno marcaria com uma numeração em ordem crescente a 

sequência que representasse o agente de maior importância até o de menor 

importância para ele durante a aprendizagem. As opções apresentadas aos alunos 

foram: O professor; Meu colega do grupo cooperativo de sala; Meu colega de sala, 

de OUTRO grupo cooperativo; Eu próprio, em ordem de importância para seu 

aprendizado durante as atividades de aprendizagem cooperativa.  

Gráfico 11 - Respostas dos alunos da amostra à Questão 5  

 

Verificamos através do gráfico 11 que a maioria dos alunos, num total de 

44%, responderam que o professor foi o principal agente responsável pela sua 

aprendizagem durante as atividades de aprendizagem cooperativa, 25% dos alunos 

igualmente responderam que eles próprios e seu colega de grupo cooperativo foram 

os principais agentes. Apenas 6% dos alunos consideraram o colega de outro grupo 

cooperativo como principal agente. Esse resultado só vem a validar dados obtidos 
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na questão anterior, como já havíamos constatado através dos resultados 

apresentados nos gráficos 7, 8, 9 e 10, sobre a importância do professor e dos 

colegas no aprendizado dos alunos, como também evidencia uma maior valorização 

dada ao professor, reiterando a importância do professor no processo de ensino e 

aprendizagem. Como bem afirmam Lopes e Silva (2011, p. VII) [...] “que o que os 

professores fazem na sala de aula é, sem margem para dúvidas, o principal fator 

extrínseco ao aluno que determina a sua aprendizagem e o seu sucesso e que nem 

todas as práticas pedagógicas têm o mesmo efeito na aprendizagem”.  

E os alunos da nossa amostra parecem ter percebido a importância da 

influência do professor, destacando que ele foi um meio imprescindível para o bom 

andamento das atividades em sala, como nos informa Johnson et al (1999 apud 

LOPES; SILVA, 2011, p. 151):  

A utilização da aprendizagem cooperativa exige uma acção disciplinada por 
parte do professor. Os cinco elementos básicos são não só características 
próprias dos bons grupos de aprendizagem, mas representam também uma 
disciplina que deve aplicar-se rigorosamente para produzir as condições 
que conduzam a uma acção cooperativa eficaz.  

Os resultados apresentados por Lopes e Silva (2011, p. VIII) de estudos feitos 

por Sanders e Rivers(1996) demonstram: 

[...]a influência do professor como fator determinante dos progressos 
escolares realizados pelos alunos. Permitem concluir que a eficácia do 
professor afecta indubitavelmente o desempenho escolar dos alunos de 
todos os níveis de rendimento, sendo, contudo, os alunos com mais 
dificuldades os que mais beneficiam da eficácia do professor. Os alunos de 
origem socioeconômica desfavorecida e pertencentes a minorias étnicas 
respondem de uma forma equivalente à eficácia do professor. 

As conclusões de Menezes et al (2007, p. 60) também corroboram com 

nossos resultados: 

Além disso, a estrutura do método rompe com o papel do professor como 
transmissor do conhecimento e valoriza seu papel como mediador na 
construção do conhecimento pelos estudantes, pois a ele é atribuída a 
função de preparar os recursos que serão utilizados, de articular e 
acompanhar as atividades desenvolvidas no grupo. Dessa forma, o método 
cooperativo pode ser visto como uma ferramenta para orientar o professor 
na utilização do trabalho em grupo não apenas como um facilitador do 
trabalho escolar, mas também como uma estratégia que vise à formação 
integral do ser humano. 
 

Também foi evidenciado através das respostas dos alunos que eles 

consideraram em segundo plano seu colega de grupo e ele mesmo, em igual 
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proporção (25%), em ordem de importância no seu aprendizado, destacando em 

muito o seu papel e de seu colega na aprendizagem.  

Se somarmos os dois percentuais de 25% cada, iremos verificar que a ação 

do aluno e de seu colega de grupo representam um maior percentual do que o 

apresentado para o professor, ou seja, 50% da amostra considera que sua ação 

juntamente com a do seu colega teve a maior importância para sua aprendizagem. A 

partir desse resultado podemos inferir que os alunos consideram que o professor 

não é a única fonte de saber que pode contribuir com sua aprendizagem, 

destacando, portanto, a sua autonomia no processo de aprendizagem. O próprio 

aluno e seu colega do grupo cooperativo foram apontados como os agentes de 

maior importância para o seu aprendizado na utilização da metodologia de 

aprendizagem cooperativa, evidenciando que houve no grupo a presença da 

entreajuda e partilha de saberes.  

Percebemos aqui que os alunos desenvolveram habilidades de trabalho em 

grupo, relações interpessoais, interdependência positiva, bem como a 

responsabilidade individual diante de sua aprendizagem, características essas 

fundamentais para um grupo ser considerado realmente cooperativo.  

Sobre a missão do docente, em detrimento a do aluno, Belloni (2006, p. 82) 

faz a seguinte ilustração: 

[...]o professor não mais terá o prazer de desempenhar o papel principal 
numa peça que ele escreveu e também dirige, mas deverá sair do centro da 
cena para dar lugar a outros muitos atores – os estudantes – que 
desempenharão os papéis principais em uma peça que o professor poderá 
até dirigir, mas que foi escrita por vários outros autores. 

Percebe-se que a força articuladora que guia a aprendizagem cooperativa 

atua no sentido da construção do conhecimento pelo aluno através da sua 

participação ativa no processo de edificação do saber individual e coletivo. 

Slavin (1985) refere que a aprendizagem cooperativa tem vindo a revolucionar 

as práticas educacionais e que os alunos que trabalham segundo este modo de 

trabalho pedagógico acabam por gostar mais da escola do que aqueles que 

trabalham individualmente; para além de desenvolverem o seu altruísmo e 

demonstrarem-se disponíveis para cooperarem, acreditando, efetivamente, que a 

partilha só lhes poderá trazer benefícios. 
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Os resultados apresentados no gráfico 11 também revelam a presença da 

interdependência positiva, caracterizada por um sentido de dependência mútua que 

se criou entre os alunos. Johnson e 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.  

Esse resultado valida os resultados anteriores e demonstra que o colega de 

outro grupo foi o que menos colaborou para a sua aprendizagem, ou simplesmente 

que o aluno não teve sua cooperação, já que ele ficou em último na sequência de 

ordem de importância que foi solicitada ao aluno nessa questão. Os resultados 

apresentados através do gráfico 11, que representam as respostas dos alunos para 

a questão 5 em que solicitamos que os alunos enumerassem de 1 a 4 , sendo o 

número 1 para representar a maior importância e o número 4 para representar a 

menor importância, quem foram os principais agentes responsáveis pela sua 

aprendizagem durante as atividades de aprendizagem cooperativa, evidenciam essa 

afirmação.  

Na análise das respostas da questão 5 verificamos que o agente que mais 

recebeu o número 1, como grau de importância para a aprendizagem do aluno, 

indicado por eles mesmo, foi o professor (44% dos alunos).  Em segundo lugar e 

com igualdade de importância estão os colegas do grupo cooperativo e ele próprio 

com 25%. Por último em ordem de importância estaria o seu colega do outro grupo 

cooperativo, resultados demonstrados no gráfico 11.  

O papel do professor na metodologia da aprendizagem cooperativa é um 

elemento apontado por todos os alunos entrevistados como sendo responsável pelo 

sucesso na construção de um conhecimento mais sólido. Um aprendizado diferente 

daquele que ocorre na metodologia tradicional, porque tem a cooperação e o 

envolvimento de todos os alunos da sala, uma vez que eles são estimulados a 

interagir. Ao aluno também cabem responsabilidades ao assumir essa nova postura 

de sujeito do processo ensino e aprendizagem. Isso se faz necessário porque, 

conforme Ciola (2011, p. 1) 
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Não se pode ter um professor como mediador do aprendizado se os alunos 
não querem ser o sujeito do mesmo, permanecendo passivos, ou seja, 
esperando que o professor lhes “transmita todo seu saber”. Aprender é um 
processo ativo, no qual o aprendiz tem sua parcela de responsabilidade. O 
papel do professor não é mais de detentor do saber, e sim um mediador e 
facilitador. Ele trabalha com estratégias de aprendizagem que auxiliam o 
aluno a assumir uma autonomia sobre seu aprendizado. [...] Este novo 
conceito e papel do alunado não se tornam realidade logo no início das 
aulas [...] Cabe ao professor estar ciente disso e sempre pronto a lembrar 
ao aluno e a estimulá-lo quanto ao seu papel e responsabilidade diante de 
seu próprio aprendizado. 

 

4.2.6 Dados recolhidos com a Questão 6 - Você acredita que a aprendizagem 

cooperativa beneficiou o aprendizado de todos os alunos? Se respondeu sim, 

explique sua resposta.  

Nessa questão o aluno foi inquirido a responder com as alternativas de 1.Sim, 

muito; 2. Sim, mas menos do que eu esperava; 3. Não; 4.Não sei, e explicar a 

resposta caso tenha respondido sim.  

 

Gráfico 12 - Respostas dos alunos da amostra à Questão 6  

 

Verificamos através do gráfico 12 que a maioria dos alunos acredita que a 

aprendizagem cooperativa beneficiou o aprendizado de todos os alunos, um total de 

73% dos alunos respondeu que “sim, muito”, 10% responderam que “sim, mas 

menos do eu esperava”, 10% responderam que “não” e 7% não souberam 

responder. Dos alunos que responderam ao questionário, 27 explicaram a sua 



149 

 

resposta, o restante optou por não especificar. Na Tabela 9, apresenta-se o 

resultado da análise ao conteúdo das respostas dadas pelos alunos à Questão 5. 

Tabela 9 - Categorias e subcategorias de resposta relativas à Questão 5 do 
questionário 

Categorias Número de alunos (N = 27) 

Construção coletiva do conhecimento  
 

15 

Sentimento de controle sobre a tarefa  
 

12 

 

A resposta dos alunos à pergunta aberta da Questão 5 permitiu-nos obter 

dados referentes  a 2 categorias: categoria “Construção coletiva do conhecimento” 

(15 alunos)  e a categoria “Sentimento de controle sobre a tarefa” (12 alunos), 

conforme Tabela 9. Foram exemplos de respostas os seguintes excertos do discurso 

dos alunos inquiridos, por categoria, 

1 – Construção coletiva do conhecimento: 

“No trabalho em equipe temos que ter um resultado comum a todos”. (A23) 

“Alguém sempre ensinava alguma coisa”. (A41) 

“Compartilhávamos a aprendizagem”. (A42) 

“Tirávamos dúvidas uns com os outros”. (A67) 

“Todo mundo ajudava uns aos outros”. (A88) 

“Todos tinham que dá sua contribuição e isso fazia todos se envolverem”. 

(A89) 

 

2- Sentimento de controle sobre a tarefa:  

“Todos ficaram satisfeitos com o resultado”. (A2) 

“No andamento das aulas víamos o quanto todos tinham aprendido.” (A46) 

“Sempre perguntávamos se todos estavam entendo a atividade, e voltávamos 

quando necessário.” (A52) 

“Nossa atividade estava sempre melhorando”. (A78) 

O discurso dos alunos revela mais uma vez, que eles incorporaram a 

responsabilidade individual e de grupo, bem como a interdependência positiva já 

referenciada. Conforme Lopes e Silva (2009, p. 16 e 17): “Para que uma situação de 
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aprendizagem seja cooperativa, os alunos têm de perceber que interdependem 

positivamente uns dos outros, no grupo de que fazem parte”.  

Os alunos perceberam que a metodologia promoveu uma atmosfera de 

aprendizagem e espírito de parceria, não somente para seu grupo, mas para todos 

os participantes de sua sala. Apresentam-se, portanto, como protagonistas do seu 

crescimento pessoal, cognitivo, relacional e produtivo. Com bem afirma Miranda et al 

( 2011, p.37 ) sobre a metodologia:  

Apesar de influências do modelo cooperativo norte-americano, a 
experiência cooperativa possui seu próprio terreno metodológico e 
diferencia-se, dentre outras coisas, por sua maior ênfase na experiência de 
vida dos estudantes e no protagonismo desses, com a possibilidade de 
transformação social. 

Mugny e Doise (1983), a esse respeito, sugerem a teoria do conflito-cognitivo 

ao concluírem que certas interações sociais podem levar ao desenvolvimento 

cognitivo, e a atividade de grupo seria uma delas. Os referidos autores preocupam-

se em evidenciar o fato de o trabalho de grupo ser gerador de conflito sócio-

cognitivo, pelo confronto entre respostas diferentes dadas por sujeitos diferentes, 

capacitando as crianças para resolver problemas a um nível mais avançado do que 

se estas trabalhassem individualmente sobre o mesmo problema. Seria através das 

suas coordenações com outrem que a criança é levada a elaborar sistemas de 

organização das suas ações sobre o real. 

4.2.7 Dados recolhidos com a Questão 7 - Você gostaria de que o método fosse 

aplicado com outros professores em outras disciplinas? Explique sua 

resposta.  

Nessa questão o aluno foi inquirido a responder com as alternativas de 1.Sim; 

2.Não; 3.Não sei, e que se desejassem, explicassem sua resposta. 

Verificamos através dos dados presentes no gráfico 13 que a maioria dos 

alunos gostaria de que o método fosse aplicado com outros professores em outras 

disciplinas. Um total de 82% alunos respondeu que “sim”, 10% responderam que 

“não” e 8% não souberam responder. Dos alunos que responderam ao questionário, 

32 explicaram sua resposta, o restante optou por não especificar as vantagens. Dos 

32 que explicaram sua resposta, 26 responderam que “sim” e 6 responderam que 

“não”.  
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Gráfico 13 - Respostas dos alunos da amostra à Questão 7  

 

Na Tabela 10, apresenta-se o resultado da análise ao conteúdo das respostas 

dadas pelos alunos à Questão 7, que responderam “sim”. 

A resposta dos alunos à pergunta aberta da Questão 7 permitiu-nos obter 

dados referentes  a 3 categorias, daqueles que responderam “sim”: “Benefícios 

acadêmicos” (24 alunos), “Benefícios psicológicos” (1 aluno)  e “Benefícios sociais”, 

conforme Tabela 10. São exemplos de respostas os seguintes excertos do discurso 

dos alunos inquiridos, por categoria, 

Tabela 10 - Categorias e subcategorias de resposta relativas à Questão 7 do 
questionário, dos alunos que responderam “sim”.  

Categorias Número de  alunos (N = 26) 

Benefícios académicos 
 

24 

Benefícios psicológicos 
 

1 

Benefícios sociais 
 

1 

1 – Benefícios acadêmicos: 

“Sim. Acredito que esse método beneficia o aprendizado, fazendo com que os 

alunos aprendam de forma mais eficiente”. (A1) 

“Sim. Colabora para nossa aprendizagem e dando uma desenvoltura na 

comunicação dos alunos junto com o professor”. (A3) 

“Sim. Porque as matérias ficam mais simples com um trabalho de grupo”.  
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2- Benefícios psicológicos:  

“Sim. Porque é legal fazer isso...e ver todo mundo alegre”. (A63) 

3- Benefícios sociais:  

“Sim. Porque acho que o método usado é muito bom, porque para responder 

as atividades precisamos da colaboração de todos”. (A49) 

 
Quanto aos alunos que responderam “não”, a análise ao conteúdo das 

respostas dadas por eles à pergunta aberta da Questão 7, permitiu-nos obter dados 

referentes a 1 categoria: categoria “Aprendizagem centrada no professor” e apenas 

6 alunos responderam. Foram exemplos de respostas os seguintes excertos do 

discurso dos alunos inquiridos:  

“Não. Porque eles também têm que conhecer para passar para nós”. (A44) 

“Não. Porque a aprendizagem dos alunos ficaria mais complicada e se 

tornaria mais difícil para aqueles alunos que tem dificuldade de aprender”. (A57) 

“Não. Porque cada professor explica melhor suas matérias, eu não acho que 

o método deve ser aplicado por outros professores”. (A58) 

As respostas comprovam que os alunos evidenciaram inúmeros benefícios na 

utilização da metodologia para seu aprendizado, e, portanto consideram importante 

e imprescindível que a metodologia também fosse aplicada a outras disciplinas. Eles 

constataram diversos ganhos ao participar de grupos cooperativos e isso trouxe 

motivação para que a metodologia se estendesse a outras disciplinas.   

Johnson e Johnson (1999 a) falam sobre a resistência dos alunos com essas 

mudanças didáticas. Como nem sempre eles aceitam uma metodologia que lhes 

delega um papel ativo, pressionam os professores no sentido de continuarem dando 

suas aulas expositivas. Mas apesar dos obstáculos, é possível acreditar que 

nenhum deles é insuperável. Para os referidos autores, esses obstáculos “[...] se 

enfraquecem a medida que aumentam o conhecimento da teoria, da pesquisa e dos 

procedimentos práticos que permeiam a aprendizagem cooperativa” (JOHNSON; 

JOHNSON, 1999 a, p. 3). 

Percebemos pelos resultados apresentados nas questões propostas aos 

alunos no questionário que a aprendizagem cooperativa proporcionou uma grande 

contribuição nos aspectos educacionais e sociais, que a metodologia consegue 
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agregar a todos os sujeitos envolvidos nesse processo. Porém, o maior beneficiado 

mesmo deverá ser o aluno, que poderá, junto à aprendizagem cognitiva, adicionar 

valores essenciais à vida, que é o saber conviver em grupo, partilhar com o outro, 

histórias de vida, conhecimentos e valores. 

Lopes (2010, p. 269) contribui com nossos resultados ao discorrer sobre os 

benefícios para o aluno no uso da aprendizagem cooperativa: 

Desse modo, desde o início, cada aluno é constantemente estimulado a agir 
de maneira mais independente, a pesquisar novos conhecimentos, a 
partilhar suas descobertas com os outros aprendizes, a atuar como um 
professor assistente, para auxiliar os colegas em seus objetivos de 
aprendizagem. O aprendiz também é incentivado a refletir criticamente a 
respeito de seu próprio desenvolvimento como aprendiz e a tomar decisões 
sobre o que mais necessita e deseja aprender, fazendo uso de seus mais 
eficientes recursos pessoais para que venha obter sucesso em futuras 
aprendizagens. Resumidamente pode-se dizer que as práticas cooperativas 
de aprendizagem, quando realizadas sistematicamente em sala de aula, 
proporcionam aos alunos inúmeras oportunidades para o exercício da 
autorreflexão, que, por sua vez, possibilita um maior monitoramento de suas 
próprias ações e reações como aprendiz, observadas sob a forma de 
estratégias linguístico-cognitivas e sociointerativas, mais comumente 
utilizadas nas diversas situações de ensino-aprendizagem às quais são 
submetidos.  

Os alunos conseguiram perceber muitas vantagens da nova forma de 

aprendizado e principalmente que as atividades desenvolvidas através do método 

cooperativo colaboraram para seu aprendizado. Identificaram o professor como 

principal responsável pela sua aprendizagem durante as atividades, mas também 

ressaltaram a grande influência da sua própria ação e dos colegas do seu grupo 

cooperativo, apontando para o desenvolvimento de sua autonomia, responsabilidade 

individual e de grupo. Tanto identificaram benefícios a nível cognitivo quanto ao nível 

de competências sociais. Ainda a maioria referiu que gostaria que  outros 

professores, de outras disciplinas, também usassem o método.  

4.3 Análise comparativa das respostas dadas pelos professores na entrevista e 

pelos alunos no questionário 

Conforme já referenciamos, numerosos estudos, como os de Johnson e 

Johnson (1999), Lopes e Silva (2009), Freitas e Freitas (2002), Aguado(2000), 

apontam que a aprendizagem cooperativa apresenta vantagens quando comparada 

a outras metodologias que são mais centradas no professor e que valorizam os 

conteúdos, contribuindo para um aprendizado competitivo e individualista.  
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Os resultados de nossa investigação demonstram que o método de 

aprendizagem cooperativa contribuiu para que se estabelecesse uma relação 

positiva entre supervisor e professores, bem como entre professores e alunos. A 

utilização do método, tanto entre professores como entre alunos, fomentou entre 

eles a solidariedade e o respeito mútuo, despertando o sentido de responsabilidade 

e de ajuda, reforçando a coesão dentro do grupo. Em seus depoimentos, tanto 

professores, como alunos consideraram a aprendizagem cooperativa como uma 

metodologia que promoveu a interação, o protagonismo juvenil e a autonomia, entre 

aqueles que fizerem parte de um grupo cooperativo. 

Os resultados conseguiram, a nosso ver, evidenciar que os elementos do 

grupo cooperativo conseguiram obter melhores resultados em seu rendimento 

acadêmico, no caso dos alunos, e para os professores, promoveram um incremento 

em seu desenvolvimento profissional. No discurso dos professores percebemos que 

eles enfatizaram que seu desenvolvimento profissional também se faz na sua prática 

diária, com alunos e professores, e que valorizam o saber e a partilha com seus 

colegas.  Ou seja, a construção do conhecimento e a aprendizagem entre pares, 

algo proporcionado, segundo os professores envolvidos no estudo, pela 

aprendizagem cooperativa. 

Para os alunos, os resultados apresentados foram, em nosso entendimento, 

reflexo do bom desempenho e da motivação na realização das tarefas. Os alunos 

conseguiram perceber que os benefícios dessa metodologia não possibilitou 

desenvolver somente o seu lado cognitivo, mas promoveu também efeitos positivos 

no desenvolvimento de competências sociais, e em consequência, um ambiente 

mais agradável de aprendizagem, como demostram alguns dos exemplos que se 

apresentaram.  

Percebemos que alguns alunos, num total de 10%, conforme gráfico 13, 

pouquíssimos, e somente um professor apresentou resistência a utilização da 

metodologia, pois sentiram dificuldade de adaptar-se ao novo, por ainda estarem 

talvez, muito “submissos” a pedagogia e metodologia tradicional de ensino. A escola 

tradicional, além de centrada no professor e na transmissão dos conhecimentos, 

valoriza o desenvolvimento do conhecimento determinado pelo currículo escolar. 

Esse modelo, também denominado por Paulo Freire de ensino bancário, é um 
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modelo que deforma a necessária criatividade do educando e do educador (FREIRE, 

1996). Sobre o ensino bancário, o autor salienta que é possível o educando dar “[...] 

a volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do bancarismo” 

(FREIRE, 1996, p. 27). Para Freire (1996, p. 27), o necessário é que  

[...] subordinado, embora, à prática “bancária”, o educando mantenha vivo 
em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e estimulando sua 
capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma o imuniza contra 
o poder apassivador do bancarismo. [...] É a força criadora do aprender de 
que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida 
rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os efeitos 
negativos do falso ensinar  

Segundo Saviani (1991), o método tradicional é ainda o mais utilizado nas 

escolas, principalmente naquelas onde estão matriculados os filhos das classes 

populares. O que Saviani constata sobre o método tradicional e a sua utilização é 

que ele continua muito presente no nosso atual cenário e que é, de fato, o que ainda 

se vivencia nas escolas na grande maioria das práticas educativas da rotina escolar. 

A tentativa de romper com esse modelo, carregado de referências que o colocam no 

patamar de melhor, constitui-se um desafio para os professores das escolas.  

O método de aprendizagem cooperativa, ao contrário do método tradicional, 

coloca o professor como um mediador do conhecimento. O aluno passa a ser sujeito 

ativo do processo de aprendizagem, participando da aula, interagindo com os 

colegas, tornando-se corresponsável pela sua aprendizagem e pela aprendizagem 

dos colegas. Ele é estimulado pelo professor a socializar o saber.  

Percebemos que os alunos que participaram dessa pesquisa conseguiram 

alcançar os verdadeiros objetivos da aprendizagem cooperativa, estimulados por 

seus professores que também participaram dessa experiência com seus pares no 

planejamento das aulas, incentivados pelo seu supervisor. Identificamos, através 

das respostas dos entrevistados, que o supervisor vem atuando de forma dialógica, 

participativa, proporcionando aos professores momentos de reflexão e 

aprendizagem compartilhada, envolvidos numa prática de entreajuda e valorização 

dos saberes de cada um, contribuindo de forma positiva para o desenvolvimento 

profissional dos professores, e consequentemente para a melhoria da aprendizagem 

dos alunos. 
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No convívio escolar e através dos resultados desta pesquisa, inferimos um 

contexto de cooperação, onde todos são aprendizes e refletem constantemente 

sobre seus saberes, valores proporcionados pela metodologia da aprendizagem 

cooperativa. Nesse processo, os educandos e educadores estão sempre 

aprendendo a colocar em prática os quatro pilares da educação previstos no 

Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século 

XXI, coordenada por Jacques Delors. São estes os pilares: aprender a aprender, 

aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. A intenção desses pilares é a 

transformação do aprendiz em um indivíduo mais informado e autônomo 

(CASASSUS, 2009).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos que através dos conceitos abordados na Revisão da Literatura 

(Capítulo 2) e na utilização dos instrumentos de recolha de dados, foi possível obter 

respostas relacionadas aos propósitos do nosso estudo. Neste capítulo 

apresentaremos nossas considerações finais resultantes da investigação realizada 

em função dos nossos objetivos, definidos no Capítulo 1: 

 

Objetivo Geral 

• Investigar de que forma o papel do supervisor pedagógico, através da utilização da 

metodologia de aprendizagem cooperativa, se repercute no desenvolvimento 

profissional dos professores e na aprendizagem dos alunos. 

Objetivos Específicos 

• Recolher a opinião dos professores sobre a importância do uso pelo supervisor 

pedagógico de uma metodologia de aprendizagem cooperativa, no seu 

desenvolvimento profissional; 

• Analisar de que forma os professores consideram que o seu desenvolvimento 

profissional com recurso à aprendizagem cooperativa se reflete na aprendizagem 

dos alunos; 

• Recolher a opinião dos alunos sobre a eficácia do método cooperativo na sua 

aprendizagem. 

A escola da nossa atualidade deve estar constantemente preocupada em dar 

respostas às transformações da sociedade do conhecimento, em especial com a 

educação e com seus atores – gestores escolares, professores e alunos. 

Notadamente ao que diz respeito aos processos de ensino e aprendizagem, pois 

essa deve ser a função precípua da escola, formar cidadãos para a sociedade e 

para o mundo do trabalho.  

Nesse contexto, a supervisão pedagógica precisa atender a essas demandas 

e cada vez mais é chamada a agir de forma a facilitar e proporcionar aos 

professores situações que permitam o melhoramento de suas práticas, para que, 
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consequentemente, os alunos possam obter ganhos em sua aprendizagem. A 

supervisão pedagógica surge como uma ação facilitadora de um processo de 

desenvolvimento profissional de docentes. 

É nesse enquadramento, de uma supervisão voltada para a orientação e 

assessoria dos professores, que promove ambientes de trabalho colaborativo e 

intelectualmente estimulantes, que resultem em experimentações e reflexões 

críticas, tendo como finalidade a melhoria das competências e desenvolvimento 

profissional do professor, que se analisou a supervisão pedagógica e o seu papel 

como uma mediadora no desenvolvimento profissional dos professores e seus 

reflexos na aprendizagem dos alunos, através desse estudo de caso com a 

utilização da aprendizagem cooperativa. 

 Percebemos nessa realidade a necessidade de se construir conhecimento 

compartilhado - de saberes e de competências – através dos esforços coletivos e 

cooperativos dos sujeitos que participam do processo de ensino e aprendizagem, 

com o intuito de reunir potencialidades plurais de crescimento quer a nível individual 

e afetivo, quer a nível social e profissional. 

Partindo desta noção conceptual a supervisão transcende a sua ação 

imediata voltada para o professor apenas na sala de aula e privilegia também a 

regulação dos processos de ensino e aprendizagem direcionados para o 

desenvolvimento e qualificação profissional dos professores e consequentemente do 

sucesso e qualidade de ensino aos alunos. 

Relativamente ao nosso objetivo em recolher a opinião dos professores sobre 

a importância do uso, pelo supervisor pedagógico, de uma metodologia de 

aprendizagem cooperativa, no seu desenvolvimento profissional, concluímos, 

através dos dados analisados, que os docentes que participaram da pesquisa 

possuem uma percepção positiva sobre a ação do seu supervisor com a utilização 

da metodologia. Percebemos a partir das respostas dadas pelos professores 

entrevistados um contexto de cooperação entre os professores e entre os 

professores e o supervisor, onde todos são aprendizes e refletem regularmente 

sobre suas práticas. 
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 Também podemos constatar que o supervisor vem atuando de forma 

interativa, colaborativa, propiciando aos professores momentos de reflexão e 

construção da aprendizagem entre pares, com a valorização dos saberes 

individuais, principalmente ao possibilitar aos professores a troca de experiências e 

novas práticas de ensino e aprendizagem, notadamente, a metodologia da 

aprendizagem cooperativa.  

  Uma vez que o desenvolvimento profissional desses docentes é visto por eles 

como uma forma de melhorar as suas práticas, a utilização da metodologia foi aceita 

de uma forma proveitosa e edificante, o que lhes proporcionou uma interação que é 

importante e vital para um crescimento e evolução na profissão. Alarcão e Canha 

(2013, p. 76) contribuem com nossas conclusões ao definir o ato de supervisionar 

como:  

[...]acompanhar para monitorizar e ativar percursos de desenvolvimento. Em 

jogo estão as atividades realizadas ou a realizar. Mas nestas encontramos 

as pessoas. Daí que tenhamos de afirmar que fazer supervisão é interagir 

com as pessoas e criar condições para que elas interajam entre si, 

interajam consigo e interajam com os ambientes que as cercam, 

desenvolvendo-se e contribuindo para o de desenvolvimento daqueles com 

quem convivem, do campo de atividade em que atuam e dos contextos em 

que se movem. 

Os professores consideram de grande relevância a aquisição de novos 

conhecimentos, para seu desenvolvimento profissional, seja por meio de uma 

formação técnica, através de cursos, ou no seu cotidiano, com troca de experiências 

e saberes. Numa profissão complexa, como é a de ser professor, há necessidade de 

compartilhar experiências e saberes, de colocar dúvidas, para diminuir inquietações 

e ultrapassar receios, medos e conflitos. Os professores perceberam, através da 

utilização da aprendizagem cooperativa que a cooperação entre os docentes é 

importante e imprescindível para a obtenção do sucesso, uma forma de trabalhar 

melhor, mais solidária e menos competitiva. 

Dos três professores que colaboraram com nossa pesquisa, percebemos que 

um deles, sentiu dificuldades em utilizar a aprendizagem cooperativa, tanto entre 

seus colegas de profissão, no planejamento das aulas, como na utilização em sala, 

com seus alunos.  
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Podemos constatar na nossa Revisão da Literatura que não são muito 

numerosas e muito menos fáceis, as práticas de um autêntico trabalho cooperativo, 

pois são difíceis de introduzir com regularidade na vida cotidiana de um docente por 

inúmeras razões. Refletir em conjunto nas práticas pedagógicas parece arriscado 

para aqueles que têm medo de falarem do que fazem, e para aqueles que não 

esperam ajuda ou apoio dos colegas. Mas a cooperação docente é uma estratégia 

que propõe tornar os professores mais eficientes na sua tarefa e que trás grandes 

benefícios nas aprendizagens dos alunos, como constatamos nos resultados de 

nossa investigação. 

Quando o professor trabalha com uma determinada orientação curricular já há 

algum tempo, domina-a e sente-se confiante para resolver qualquer problema que 

lhe possa surgir, é natural que tenha resistência e receio em abandonar a sua base 

de segurança, o que mostra que a mudança não é apenas um processo cognitivo, 

mas envolve, também, emoções. É necessário que o docente esteja disposto a 

correr os riscos inerentes às inovações educacionais e a enfrentar a insegurança 

das novas abordagens. 

Com efeito, a construção crítica de modos de aprender, de pensar, de sentir e 

de atuar por parte dos alunos, exige que os professores tenham competências para 

os ajudarem a questionar e problematizar. Este professor que Morgado (2005, p. 69) 

chama de “professor da contemporaneidade”, deixa de ser um “difusor de 

conhecimentos especializado”, para passar a ser “ um dos principais parceiros de 

um saber coletivo, e facilitador de situações de aprendizagem, que permitam aos 

estudantes participar nessa construção”.  

Dificilmente os docentes conseguirão desenvolver um trabalho colaborativo 

na escola, sem que a instituição mude também as suas regras e deixe de permitir 

que o trabalho docente não seja partilhado nem discutido na sua realização diária. 

Deste modo, para que a colaboração seja mais produtiva deverá ser incentivada 

pela organização, deve-se proporcionar mais tempo aos docentes para as práticas 

cooperativas e estas práticas deverão ser acolhidas por uma motivação pessoal. 

Nós verificamos que no contexto de nosso estudo, essa possibilidade é possível, e 

acontece, os professores tem esse espaço e tem a seu favor o supervisor para 

apoiá-los, incentivá-los e orientá-los nessa trajetória.  

Nessa pesquisa os docentes mencionaram o respeito, o diálogo, a confiança 

e a partilha de informação como fatores promotores da cooperação entre eles e 
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entre o supervisor, e que essa troca de saberes e experiências, sem dúvida, 

proporcionou seu desenvolvimento profissional.  

Em relação ao nosso objetivo de analisar de que forma os professores 

consideram que o seu desenvolvimento profissional com recurso à aprendizagem 

cooperativa se reflete na aprendizagem dos alunos, concluímos que todos os 

professores entrevistados concordaram quanto à influência que o trabalho 

cooperativo entre os docentes contribuiu efetiva e beneficamente na melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos, pois se estabeleceu uma relação 

de mutualidade entre o seu desenvolvimento profissional e aprendizagem dos 

alunos. Destaca-se, nessa perspectiva, a autonomia e autoconfiança do professor e 

do aluno como resultado dessa relação de desenvolvimento profissional e 

aprendizagem do estudante.  

Identificamos, através das respostas dos entrevistados, que o supervisor 

estabelece o diálogo com o professor, atuando de forma participativa nas atividades 

do cotidiano sempre com o intuito de cooperar, proporcionando aos professores 

momentos de reflexão e aprendizagem compartilhada, envolvidos numa prática de 

entreajuda e valorização dos saberes individuais, contribuindo de forma positiva para 

o desenvolvimento profissional dos professores, e consequentemente para a 

melhoria da aprendizagem dos alunos. 

Day (2001) corrobora com nossos resultados ao informar que o 

desenvolvimento profissional do professor é o processo que engloba todas as 

experiências de aprendizagem (naturais, planejadas e conscientes) que lhe trazem 

benefício direto ou indireto e que contribuem para a qualidade do seu desempenho 

junto dos alunos. O professor individualmente ou com outras pessoas (colegas, 

educadores e investigadores), revê, renova, e amplia seus compromissos quanto 

aos propósitos do ensino e adquire e desenvolve, de forma crítica, o conhecimento 

as técnicas e a inteligência (cognitiva e afetiva) essenciais a uma prática profissional 

de qualidade com os alunos, no contexto escolar.  

Em respeito ao nosso objetivo de recolher a opinião dos alunos sobre a 

eficácia do método cooperativo na sua aprendizagem, concluímos que em suas 

opiniões quanto a utilização da aprendizagem cooperativa para o seu aprendizado, 

também foi muito positiva. Eles conseguiram perceber os benefícios que a 
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metodologia pode lhes proporcionar tanto a nível cognitivo, quanto a nível de 

competências sociais. Os alunos identificaram que a metodologia carrega consigo 

uma série de vantagens, que vão desde o evidente sucesso no processo de 

aprendizagem, ao desenvolvimento de uma série de capacidades, até a melhoria na 

promoção das relações interpessoais, em substituição a aprendizagem individualista 

tradicional. Conforme Lopes e Silva (2009, p. X) : 

Embora o reconhecimento generalizado das potencialidades educativas da 
aprendizagem cooperativa, não a torne uma solução para todos os 
problemas educativos, permite concebê-la como uma alternativa válida à 
competição e ao individualismo. Os principais expoentes da aprendizagem 
cooperativa alertam para este ponto. 

Apesar de a maioria dos alunos não conhecerem previamente a metodologia, 

conseguiram participar ativamente das atividades e ainda potencializando a 

aprendizagem dos colegas. Verificamos através de seus discursos que além da 

construção da aprendizagem e melhoramento nas competências acadêmicas, os 

alunos conseguiram construir uma parceria com outros alunos, estabelecendo-se um 

sentimento de respeito e solidariedade, bem como entreajuda.  

Essa concepção é sustentada por vários outros autores como Johnson e 

Johnson (1999); Miranda et al (2011); Aguado (2000); Bessa e Fontaine (2002), Bitu 

(2014), entre outros, que apontam como principais contribuições da aprendizagem 

cooperativa, o desenvolvimento de atitudes sociais positivas e o desenvolvimento 

cognitivo. 

Os grupos apresentaram características de trabalho de verdadeiros grupos 

cooperativos, como a interdependência positiva, responsabilidade individual e de 

grupo, interação face a face, desenvolvimento de competências interpessoais e 

avaliação de grupo. Lopes e Silva (2009, p. 4) confirmam essas características ao 

elencarem alguns fatores fundamentais para que se estabeleça um processo 

cooperativo:  

[...]responsabilidade individual por informações reunidas pelo esforço do 
grupo; interdependência positiva, de forma que os alunos sintam que 
ninguém terá sucesso, a não ser que todos tenham sucesso; e 
desenvolvimento da capacidade de analisar  a dinâmica do grupo e 
trabalhar a partir dos problemas.  

Também constatamos que com a utilização da metodologia, os alunos 

perceberam que o professor não é a única fonte de conhecimento para a sua 

aprendizagem, apesar de colocar o professor como um agente muito importante 



163 

 

nesse processo. Ele também considera a si mesmo e o colega do grupo cooperativo 

no mesmo patamar de importância para sua aprendizagem, destacando a 

construção da autonomia discente na atividade cooperativa, transformando-os em 

agentes e figurais centrais da sua aprendizagem.  Menezes (2007, p. 52), em seus 

estudos sobre a aprendizagem cooperativa, reforça essa ideia ao concluir que: 

Nesse contexto, cabe ao educador o desafio de transportar esses valores 
para a rotina do dia-a-dia e para o universo da escola, valorizando, na sua 
prática, formas de ação solidária nas atitudes dos estudantes, provocando 
situações em que eles se ajudem mutuamente através do trabalho em 
grupo. 

Torres et al ( 2004 apud MENEZES, 2007, p. 52) complementam essa ideia 

ao afirmar que:  

Tal prática educacional é privilegiada na aprendizagem cooperativa, que 
parte da ideia do conhecimento como consequência de um consenso entre 
os membros de uma comunidade: algo que as pessoas constroem 
coletivamente, dialogando, trabalhando juntas. Tal estratégia de ensino 
favorece a formação de uma comunidade de aprendizagem coesa e 
reflexiva, cujos membros trabalham para alcançar objetivos comuns, 
respeitando a diversidade de ideias, valores, crenças e estilos de vida uns 
dos outros. 
 

 

Com efeito, em relação ao nosso objetivo mais abrangente que seria 

investigar de que forma o papel do supervisor pedagógico, através da utilização da 

metodologia de aprendizagem cooperativa, se repercute no desenvolvimento 

profissional dos professores e na aprendizagem dos alunos, conseguimos, através 

desse estudo de caso, concluir o quão é importante a ação do supervisor 

pedagógico na mediação do desenvolvimento profissional do professor, 

especialmente quando se proporciona um ambiente de cooperação e aprendizagem 

contínua, e como esse desenvolvimento profissional reflete-se positivamente na 

aprendizagem dos alunos.  

Na sociedade atual, a supervisão é vista na perspectiva de desenvolvimento 

profissional em situação de trabalho e no coletivo dos profissionais. Nesse sentido é 

definida como um processo de dinamização e acompanhamento do 

desenvolvimento qualitativo da organização escola e dos que nela realizam o seu 

trabalho de estudar, ensinar ou apoiar a função educativa, através de aprendizagens 

individuais e coletivas. Os professores participam na vida da escola, exercendo seu 

direito e dever de reflexão numa busca permanente de soluções para os problemas 

do seu contexto, ou seja, a supervisão pedagógica identifica-se com o 
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desenvolvimento profissional numa perspectiva mais colaborativa, “menos orientada 

por técnicas e normas mais baseada no questionamento, na reflexão e na assunção 

das decisões tomadas” (MOREIRA; BIZARRO, 2010, p. 20).  

Portanto, nossa investigação sugere que uma prática sistemática de 

cooperação, de reflexão e partilha de saberes dentro do contexto escolar entre 

profissionais e entre alunos, um ambiente de interação e entreajuda, proporcionam 

um desenvolvimento profissional para os docentes e um grande ganho para a 

melhoria na aprendizagem dos alunos, resultando em profissionais e alunos mais 

autônomos, mas interdependentes, capazes de lidar com uma diversidade e 

multiplicidade de situações.   

O desenvolvimento desse estudo trouxe uma série de mais-valias que 

contribuíram para o enriquecimento profissional e social dos participantes, 

possibilitando-os visualizar novos horizontes de conhecimento e de caminhos a 

percorrer em busca de melhorias para a profissão, para as práticas cotidianas, para 

a aprendizagem contínua, para uma visão mais integradora dentro da escola. 

Permitiu também uma melhor compreensão dos processos reflexivos utilizados no 

contexto de trabalho cooperativo do educador e do educando.  

Por sua vez, na opinião dos elementos que integraram nosso estudo, a 

presente pesquisa implicou na melhoria da qualidade da atividade pedagógica a se 

desenvolver, tanto para o supervisor como para os professores, e aos alunos 

possibilitou vislumbrar uma nova realidade, fora das aulas tradicionais, em que ele 

se sente sujeito ativo de sua aprendizagem, contribuindo também para a 

aprendizagem do seu colega.     

Também implica em perspectivas que permitam a construção de um projeto 

que conduza a uma escola de futuro, que aprende constantemente, autônoma e 

responsável, capaz de decidir perante os acontecimentos inerentes à sua própria 

dinâmica e alcançar soluções a partir de sua experiência e de suas reflexões 

críticas. Tal dimensão requer que a mesma proporcione esses ambientes de 

aprendizagem compartilhada e desenvolvimento profissional, através de uma 

orientação cooperativa entre pares e num contexto de formação contínua e reflexiva. 

Estes pressupostos foram fundamentados nas visões de Shön (2010); Gonçalves 
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(2006); Fullan (2005); Hargreaves (2003), Day (2010), Perrenoud (2002), Berlak e 

Berlak (2010), Simão et al (2009), Sá-Chaves e Amaral (2000), entre outros. 

Nesta perspectiva, embora nossa pesquisa apresente as limitações próprias 

de qualquer estudo de caso pelo perigo de generalização em que incorre dada a 

amostra ser reduzida e o seu objeto de estudo não possuir termo de comparação na 

investigação, poderá apontar para outros caminhos inovadores e para novas 

investigações neste domínio educacional, possíveis caminhos a investigar no futuro 

sobre o supervisor e seu papel de mediação no percurso profissional do professor, 

assim como a utilização da aprendizagem cooperativa no contexto escolar. 

Sugerem-se, portanto, investigações posteriores sobre o mesmo tema, numa 

tentativa de ultrapassar tais limitações e permitir um aprofundamento da realidade 

estudada, especialmente ao que se refere a: 

- Estudos que possibilitem investigar experiências de supervisão bem sucedidas, 

com o intuito de realçar o perfil e as competências necessárias ao supervisor que lhe 

permitem desenvolver um bom trabalho de mediação para o desenvolvimento 

profissional e pessoal do professor;  

- Estudos que permitam demonstrar, nas escolas, a visibilidade e a importância do 

Supervisor Pedagógico, como consultor, um líder de grupo, um orientador que 

acompanha e assessora o professor na melhoria do seu desempenho, na 

planificação de suas aulas;  

- Estudos que possibilitem verificar a contribuição da aprendizagem cooperativa em 

todos os setores da comunidade escolar, que permitam desenvolver, naqueles que 

dela se utilizar, para além das competências cognitivas, competências atitudinais. 

Assim sendo, os estudos propostos são algumas ideias possíveis para que se 

ocorram mudanças nas escolas, que se devem assumir como organização, onde a 

integração de todos os seus atores é determinante para uma escola de qualidade. 

Na perspectiva de Oliveira- Formosinho (2002) a supervisão não deve ser vista 

unicamente dentro da sala de aula, mas no contexto mais abrangente da escola, 

uma vez que é na escola que todos aprendem, crianças, professores e outros 

profissionais, tornando-se a própria escola uma organização qualificante, isto é, a 

escola aprende e desenvolve-se. E desta forma, ajudar a compreender a concepção 
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do supervisor pedagógico como um profissional capaz de promover mudanças na 

dinamização das escolas com base no princípio de cooperação, como solução para 

muitos problemas e dificuldades que os educa 
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ANEXO A – GUIÃO DA ENTREVISTA 

Guião da entrevista aos professores que participaram do estudo de caso com 

a utilização da Aprendizagem Cooperativa 

Tema:  

O supervisor pedagógico como mediador no desenvolvimento profissional do 

professor e seus reflexos na aprendizagem dos alunos: um estudo de caso com a 

utilização da aprendizagem cooperativa. 

 Objetivo geral:  

• Investigar de que forma o papel do supervisor pedagógico, através da metodologia 

de aprendizagem cooperativa, se repercute no desenvolvimento profissional dos 

professores e na aprendizagem dos alunos. 

Objetivos Específicos 

• Recolher a opinião dos professores sobre a influência do papel do supervisor 

pedagógico com o recurso de uma metodologia de aprendizagem cooperativa, no 

seu desenvolvimento profissional; 

• Analisar de que forma os professores consideram que o seu desenvolvimento 

profissional com o recurso da aprendizagem cooperativa se reflete na aprendizagem 

dos alunos; 

• Recolher a opinião dos alunos sobre a eficácia do método cooperativo na sua 

aprendizagem. 

 Bloco A:  

Legitimação da entrevista:  

 

 Objetivos: 

- Motivar o entrevistado para a realização da entrevista; 
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-Informar o entrevistado acerca da temática e dos objetivos da entrevista; 

-Garantir a confidencialidade da entrevista, esclarecendo que as informações dadas 

são para uso exclusivo da entrevistadora durante a pesquisa. 

 

 Questões: 

1- Qual a sua idade? 

2- Qual a sua formação ? 

3- Qual a sua experiência docente ? 

4- Você já conhecia o método de aprendizagem cooperativa antes de ser 

apresentado pelo seu supervisor ? Especifique por favor. 

 

Bloco B:  

Concepções acerca da aprendizagem cooperativa 

 

 Objetivos: 

- Conhecer o conceito de aprendizagem cooperativa perfilhado pelos professores; 

- Analisar a importância que os professores atribuem à metodologia de 

aprendizagem cooperativa utilizada pelo supervisor;  

- Identificar a prática de aprendizagem cooperativa na escola. 

 

 Questões: 

1- Para você, o que significa aprendizagem cooperativa? 

2-Os professores e supervisor de sua área do conhecimento realizam aprendizagem 

cooperativa? Se sim, de que forma e em que momento isso acontece? 

3-Você identifica que há benefícios em utilizar-se a aprendizagem cooperativa no 

trabalho desenvolvido pelo supervisor com os professores ? Se sim, quais são ? 

4-Identifica-lhe prejuízos? Se sim, quais são? 

  

Bloco C: 

Perspectivas relativas ao Desenvolvimento Profissional 

 

 Objetivos: 

-Analisar o conceito de desenvolvimento profissional; 
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-Analisar de que forma os professores consideram que a aprendizagem cooperativa 

entre professores e supervisor contribui no seu desenvolvimento profissional;  

-Analisar de que forma a aprendizagem cooperativa entre professores e supervisor 

contribui no seu desenvolvimento profissional e, consequentemente, no sucesso das 

aprendizagens dos alunos. 

 

 Questões? 

1 - O que significa para você desenvolvimento profissional? 

2- De que formas considera que melhor se desenvolve profissionalmente? 

3- De que forma as aprendizagens realizadas com o método cooperativo entre seus 

pares e supervisão de área se relacionam com o seu desenvolvimento profissional? 

4-De que forma a aprendizagem dos alunos se relaciona com o seu 

desenvolvimento profissional?  

5-De que forma a aprendizagem cooperativa contribui para o seu desenvolvimento 

profissional e consequentemente para a aprendizagem dos alunos? 

 

Bloco D: 

Perspectivas relativas a mediação do supervisor no desenvolvimento 

profissional 

 

 Objetivos: 

-Analisar se o supervisor desenvolve estratégias que promovam o desenvolvimento 

profissional dos professores; 

-Analisar se o supervisor promove o trabalho e a aprendizagem cooperativa entre os 

docentes ; 

-Analisar se o supervisor promove o autodesenvolvimento em seus professores 

supervisionados para a melhoria da prática pedagógica. 

 Questões? 

1-Você recebe estimulo por parte da supervisão para o desenvolvimento de 

estratégias de aquisição e de atualização de conhecimento profissional ( científico, 

pedagógico e didático) ? Se sim, dê exemplos. 
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2-A supervisão promove sistematicamente a reflexão sobre as práticas educativas, 

numa lógica de partilha e entreajuda entre pares? De que forma isso acontece? 

3-Seu supervisor participa regularmente do planejamento de aula e posterior 

observação das práticas educativas dos supervisionados que coordena? 

Especifique. 

4-Você acredita que seu supervisor promova uma mediação no seu 

desenvolvimento profissional? De que forma isso acontece ? 

Muito obrigado pela colaboração 

prestada! 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO 

Questionário 

Este questionário destina-se a recolher dados para a elaboração de um trabalho de 
pesquisa sobre o seu aprendizado através do método de APRENDIZAGEM 
COOPERATIVA. Solicito a melhor compreensão e colaboração, garantindo-lhe que 
as suas respostas serão confidenciais. 
Agradeço que responda a todas as questões de forma objetiva e sincera. 

Elementos de Identificação:  

Nome:______________________________________________________________ 

Sexo: (    ) Masculino        (    ) Feminino  

Idade:_____  

Turno: (     ) Manhã     (     ) Tarde        (    ) Noite 

 

Coloque um ( X ) no local que corresponde à sua resposta: 

 

1.Antes do seu professor aplicar as atividades de aprendizagem cooperativa em 

sala, você  já conhecia o método? 

(    )Sim     (     )  Não   

Se sim, especifique como.______________________________________________ 

 
2.Você viu algumas vantagens nesta nova forma de aprendizado?  
(      )Sim, muitas 
(      )Sim, mas menos do que eu esperava 
(      )Não  
(      )Não sei 
 
2.1.Se viu vantagens indique quais________________________________________  
 
3.As atividades desenvolvidas através do método cooperativo colaboraram para seu 
aprendizado? 
(      )Sim, muito 
(      )Sim, mas menos do que eu esperava 
(      )Não  
(      )Não sei 
 
3.1.Se respondeu sim, explique em que aspetos_____________________________ 
 
Utilizando a escala de 1 a 3, em que 1 significa Não importante , 2-Importante e 3- 
Muito importante , classifique as afirmações seguintes de acordo com o grau de 
importância que tiveram para a sua aprendizagem:  
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4.1.1. A ação do professor contribuiu para meu aprendizado durante as atividades 
da aprendizagem cooperativa: 
(      )1    (      )2    (      )3 
4.1.2. A ação dos meus colegas da célula cooperativa (grupo de cooperação) 
contribuiu para meu aprendizado durante as atividades da aprendizagem 
cooperativa: 
(      )1    (      )2    (      )3 
 
4.1.3. A ação dos demais colegas de sala contribuiu para meu aprendizado durante 
as atividades da aprendizagem cooperativa: 
(      )1    (      )2    (      )3 
 
4.1.4. O meu aprendizado decorrente da minha autoaprendizagem no grupo 
cooperativo foi: 
(      )1    (      )2    (      )3 
 
5.Relacione em ordem de importância, usando o número 1 para representar a maior 
importância e o número 4 para representar a menor importância, quem foram os 
principais agentes responsáveis pela sua aprendizagem durante as atividades de 
aprendizagem cooperativa: 
(      )O professor 
(      )Meu colega do grupo cooperativo de sala 
(      )Meu colega de sala, de OUTRO grupo cooperativo 
(      )Eu próprio 
 
6. Você acredita que a aprendizagem cooperativa beneficiou o aprendizado de todos 
os alunos?  
(      )Sim, muito 
(      )Sim, mas menos do que eu esperava 
(      )Não  
(      )Não sei 
 
6.1. Se respondeu sim, explique sua resposta_______________________________  
 
7. Você gostaria de que o método fosse aplicado com outros professores em outras 
disciplinas? 
(      )Sim 
(      )Não  
(      )Não sei 
Explique sua resposta:_________________________________________________ 

 
 

Obrigada pela sua preciosa colaboração! 
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ANEXO C - QUADROS DE PERGUNTAS E RESPOSTAS DA ENTREVISTA 

BLOCO A Perguntas Respostas 

Legitimação da 

entrevista 

1- Qual a sua idade? E1 = 39 anos 

 

E2 = 39 anos 

 

E3 = 50 anos 

2- Qual a sua formação? E1 = Licenciatura em 

Letras e Pós-Graduação 

 

E2 = Letras( Português/ 

Literatura) UECE e pós-

graduada 

 

E3 = Licenciatura em 

Letras e pós-graduado 

 

3- Qual a sua 

experiência docente? 

E1 = Tenho dezesseis 

anos de sala de aula 

pela rede particular, oito 

anos como professora 

substituta na rede 

municipal, cinco anos 

como efetiva das redes 

estadual e municipal, 

como professora de 

Língua Portuguesa. 

 

E2 = 19 anos em sala de 
aula. 

E3 = 20 anos em sala de 

aula. 
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4- Você já conhecia o 

método de 

aprendizagem 

cooperativa antes de ser 

apresentado pelo seu 

supervisor? Especifique 

por favor. 

E1 = Não, trabalhava com 

grupos e duplas com 

meus alunos, mas 

desconhecia os 

conceitos da atividade 

cooperativa, bem como 

nunca realizei a parte 

final e avaliativa do 

trabalho. Com os outros 

professores, nós 

planejávamos aulas 

juntos, onde cada um 

fazia sua parte e 

também nunca com 

distribuição de papéis. 

 

E2 = Não da forma como 

foi apresentado. 

Realmente foi novo para 

mim, pois achei que as 

atividades em grupo 

fossem feitas de outra 

forma e a aprendizagem 

cooperativa é bem 

melhor, criamos uma 

responsabilidade 

solidária entre nós 

professores e entre os 

alunos.  

 

E3 = Não. Já tinha 

ouvido falar sobre o 

método, mas nunca 

procurei me aprofundar 

sobre ele. 
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BLOCO B Perguntas Respostas 

Concepções acerca da 

aprendizagem 

cooperativa 

1-Para você, o que 

significa aprendizagem 

cooperativa? 

E1 = Um método de 

aprimoramento da 

aprendizagem que 

coloca o aluno como 

protagonista do seu 

próprio 

desenvolvimento, 

também incentiva a 

prática autodidata. 

 

E2 = Como o próprio 

nome já diz, é uma 

aprendizagem que 

colabora, que se 

interage, que se discute 

num grupo. Várias 

pessoas se ajudando e 

com uma função no 

grupo é bem mais 

organizado. 

 

E3 = Um método 

moderno de interação e 

transferência de 

conhecimento mútuo. 

2-Os professores e o 

supervisor de sua área 

do conhecimento 

realizam aprendizagem 

cooperativa? Se sim, de 

que forma e em que 

momento isso 

acontece? 

E1 =Sim , vejo isso 

principalmente nas 

atividades que  

desenvolvemos no 

planejamento das aulas, 

através da distribuição 

de funções e troca de 

conhecimento entre 

todos.. 

 

E2 = A supervisora nos 
apresentou o método e 
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utilizamos no 
planejamento semanal e 
como foi relevante, 
trabalhamos com os 
alunos. Nossas reuniões 
com a aprendizagem 
cooperativa são bem 
enriquecedoras. 

E3 = Sim, no 

planejamento e 

considero que é uma 

ótima iniciativa, mas 

ainda estou me 

adaptando ao método, 

creio que ainda estão 

em mim muito 

arraigados os moldes 

rudimentares da 

pedagogia tradicional. 

3-Você identifica que há 

benefícios em utilizar-se 

a aprendizagem 

cooperativa no trabalho 

desenvolvido pelo 

supervisor com os 

professores? Se sim, 

quais são? 

E1 = Sim. Cada professor 

se sente impelido a 

realizar a sua parte e 

acaba se destacando 

naquilo que tem mais 

facilidade, também há 

uma valorização dos 

professores.  

 

E2 = Sim. Todos com 

uma responsabilidade e 

função é bem melhor, 

mais organizado e 

prático. 

 

E3 = Sim, claro. Tudo 
que contribui para o 
processo ensino-
aprendizagem é 
importante, 
principalmente quando 
há uma base teórico-
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científica; como é o caso 
da aprendizagem 
cooperativa.  

4-Identifica-lhe 

prejuízos? Se sim, quais 

são? 

E1 = Não. Não vejo 

prejuízos, mas algumas 

pessoas preferem 

trabalhar sozinhas, 

então demoram a se 

adaptar na prática. 

 

E2 = Não vejo prejuízos, 

ao contrário, é bem 

interessante e 

estimulante. 

 

E3 = Sim. A ressalva que 

faça é com relação a 

utilização do método 

com os alunos, sobre a 

eficácia da 

aprendizagem 

cooperativa está no fato 

de não haver, em 

primeiro estágio, uma 

seleção qualitativa de 

educandos para que se 

forme uma primeira 

geração de tutores mais 

capacitados para servir 

de núcleo para uma 

segunda geração de 

educandos. Uma 

espécie de líder ou 

monitor. Esse monitor 

vai dar continuidade ao 

trabalho cooperativo já 

com larga experiência e 

maior sensibilidade para 

dar prosseguimento ao 

projeto. 
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BLOCO C Perguntas Respostas 

Perspectivas relativas 

ao Desenvolvimento 

Profissional 

1 - O que significa para 

você desenvolvimento 

profissional? 

E1 = Não ficar estático, 

estar sempre 

aprendendo em cursos, 

na prática e com meus 

colegas, galgar novos 

títulos e até mesmo 

desafios dentro da 

profissão que escolhi. 

 

E2 = Atuar bem na área 
que leciono, estudar 
mais e estar sempre me 
atualizando com práticas 
pedagógicas. 

E3 = É a capacidade e 

disposição que o 

indivíduo tem para 

atualizar-se 

constantemente com os 

avanços tecnológicos e 

científicos. Isso se faz 

com pesquisa. 

2- De que formas 

considera que melhor se 

desenvolve 

profissionalmente? 

E1 = Quando inicio um 

novo projeto pedagógico 

com meus alunos, 

quando começo um 

novo curso dentro da 

minha área de atuação. 

 

E2 = Lendo e fazendo 

cursos extras para 

melhorar a "bagagem" 

de conhecimento, no 

meu dia-a-dia, 

aprendendo com meus 

alunos e com meus 
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colegas de profissão. 

 

E3 = Estudando, com 

pesquisa e atualização. 

3- De que forma as 

aprendizagens 

realizadas com o 

método cooperativo 

entre seus pares e 

supervisão de área se 

relacionam com o seu 

desenvolvimento 

profissional? 

E1 = A troca entre os 

parceiros de 

conhecimentos 

profissionais, também o 

talento individual que 

acaba se sobressaindo 

e torna a experiência 

mais gratificante. 

 

E2 = Estudamos juntos, 
debatemos temas para 
que sejam trabalhados 
em sala de aula, sempre 
em conjunto, sempre 
com a aprendizagem 
cooperativa. 

E3 = Para mim foi uma 

espécie de mundo novo, 

porque teoricamente eu 

já tinha uma ideia, mas 

essencialmente, ali, na 

prática, jamais havia 

posto em ação. As 

discussões pedagógicas 

antes do início da 

aplicação do método 

tratavam do assunto de 

modo bastante teórico, 

mas depois da utilização 

pudemos fazer várias 

construções juntos. 

4-De que forma a 

aprendizagem dos 

alunos se relaciona com 

o seu desenvolvimento 

E1 = Cada vez que 

elaboro um projeto e 

consigo vender essa 

ideia para os alunos, 

eles se apropriam e até 
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profissional? expandem uma ideia, 

sinto como se tivesse 

alcançado o objetivo. 

 

E2 = Se o aluno 

aprende, isso quer dizer 

que obtive uma mais 

valia no meu 

desenvolvimento 

profissional. 

 

E3 = Digamos que é de 

forma integrada e 

recíproca, porque 

aprendemos também a 

enxergar sob o olhar do 

aluno, o como aprender, 

e isso não se dá 

indiretamente, pelo 

contrário, o aluno faz 

questão de dizer que 

também transfere 

técnica de 

aprendizagem. 

 

 5- De que forma a 

aprendizagem 

cooperativa contribui 

para o seu 

desenvolvimento 

profissional e 

consequentemente para 

a aprendizagem dos 

alunos? 

E1 = Quando aprendo 

algo novo e isso 

melhora minha prática, 

considero que estou me 

desenvolvendo 

profissionalmente, 

portanto isso aconteceu 

com a aprendizagem 

cooperativa. Quanto aos 

alunos, foi fácil 

identificar quando eles 

assumiram cada papel 

dentro do trabalho, 

apareceram as 

lideranças, não 
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escutamos mais os 

dilemas iniciais de 

insegurança, como “não 

sei”, ou ainda, “não 

consigo”; a fala dos 

alunos amadureceu para 

traçar estratégias de 

resoluções das 

atividades propostas, e 

o próximo passo do 

trabalho foi determinado 

pelos próprios alunos. 

 

E2 = Contribuiu para 
melhorar minha prática. 
Estou gostando muito do 
método, algo inovador, 
diferenciado. A 
aceitação e os 
resultados foram muito 
bons, tanto entre os 
professores, quanto com 
os alunos.  

E3 = Sem dúvida houve 

uma mudança no hábito 

de como enxergar o 

ensino-aprendizagem. 

Embora seja um método 

ainda em fase 

embrionária, e de 

vanguarda, deixou 

marca relevante nesse 

curto espaço de tempo 

em que foi aplicado 

tanto para mim como 

para os meus 

educandos. 
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BLOCO D Perguntas Respostas 

Perspectivas relativas 

à mediação do 

supervisor no 

desenvolvimento 

profissional 

1-Você recebe estímulo 

por parte da supervisão 

para o desenvolvimento 

de estratégias de 

aquisição e de 

atualização de 

conhecimento 

profissional (científico, 

pedagógico e didático) ? 

Se sim, dê exemplos. 

E1 = Sim, recebemos. A 

escola, constantemente, 

é desafiada a participar 

de novos projetos, feiras 

científicas, concursos, 

exposições, sempre com 

a intermediação dos 

gestores. As novas 

propostas são 

direcionadas pelos 

supervisores aos 

professores das devidas 

áreas do conhecimento.  

E2 = Sim, a supervisora 
sempre nos apresenta 
trabalhos , atividades, 
exemplos de práticas 
novas para serem 
trabalhadas com os 
alunos. 

E3 = Sim. O espaço de 

1/3 da carga horária 

para planejamento é 

preenchido com curso 

de capacitação 

presencial fornecido 

pelo supervisor de área, 

e sempre recebemos 

novas propostas de 

projetos.  

2- A supervisão 

promove 

sistematicamente a 

reflexão sobre as 

práticas educativas, 

numa lógica de partilha 

e entreajuda entre 

pares? De que forma 

isso acontece? 

E1 = Cada vez que são 

lançados os desafios de 

aprendizagem e as 

metas a serem 

alcançadas, também a 

avaliação e os 

resultados atingidos, 

tudo passa por uma 

reunião com reflexão e 

feedback, isso ocorre 
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nos planejamentos de 

forma compartilhada e 

em reuniões. 

E2 = Sim. Isso acontece 
toda semana em nossas 
reuniões pedagógicas, 
no momento do 
planejamento da área de 
linguagens e códigos. 

E3 = Os supervisores 

recebem capacitações 

frequentemente e 

repassam essas 

experiências para os 

professores em suas 

respectivas áreas de 

conhecimento. 

Trabalhamos sempre 

em conjunto, uns 

ajudando os outros. 

3-Seu supervisor 

participa regularmente 

do planejamento de aula 

e posterior observação 

das práticas educativas 

dos supervisionados? 

Especifique. 

E1 = Sim. Ela procura 

estar sempre pronto 

para retirar as dúvidas, 

funciona muitas vezes 

como norteador do 

trabalho, traz a luz da 

discussão os dados 

específicos que 

precisam ser reforçados 

e trabalhados, através 

do acompanhamento 

dos resultados. 

E2 = Sim, 
semanalmente. Sempre 
estuda e apresenta 
novas propostas de 
prática docente, assim 
como acompanha os 
resultados. 

E3 = Sim. É uma prática 

obrigatória do supervisor 
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está em constante 

cooperação com os 

professores, e isso se 

dá de forma respeita e 

tranquila.  

4-Você acredita que seu 

supervisor promova uma 

mediação no seu 

desenvolvimento 

profissional? De que 

forma isso acontece ? 

E1 = Sim, eu acredito. 

Principalmente por 

sempre procurar trazer 

novas propostas para 

melhoria de nossa 

prática, por ter trazido a 

metodologia, já que eu 

desconhecia o método 

até a apresentação da 

supervisora. 

 

E2 = Certamente. 

Aprendo sempre com 

ela. Observo suas 

práticas e aproveito 

suas dicas! 

 

E3 = Claro que isso 

acontece. Vemos no 

supervisor um esforço 

em estar sempre nos 

ajudando, nos 

atualizando, seja através 

de conhecimento 

científico ou através 

troca de experiências. 
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ANEXO D - QUADROS DE RESPOSTAS ABERTAS DO QUESTIONÁRIO 

Alunos 
( N=15) 

Respostas a Questão 1 :  

A1  Tentamos usar o método com outro professor. 

A2  Por pesquisas feitas em outra escola 

A3  Numa atividade em grupo com outro professor  

A15  São métodos que foram apresentados em uma oficina da SEDUC 

A16 Porque já tive experiência em outra atividade com outro professor 

A23  Participei de uma palestra fora da escola sobre a aprendizagem 
cooperativa 

A18 Com experiências de trabalho de apresentação com outro professor 

A27 Já vi o método em outra escola 

A32  Porque era uma regra de outra escola 

A39 Já tinha vivenciado em outras situações em outra escola 

A46 Já tinha conhecimento de outra escola 

A48 Porque no primeiro dia de aula do ano passado, fomos convidados a 
participar de uma palestra sobre esse método 

A56 Sim, pelos supervisores e trabalhos realizados no ano passado fora 
da escola pela secretaria de educação 

A79 Na antiga escola que estudei, se trabalhava com um método muito 
parecido. 

A83 Em sala de aula não, mas em um projeto da secretaria de educação 

 

Alunos 
(N=23) 

Respostas a Questão 2:   

A1 Em grupo tivemos resultados melhores 

A2 Aprendemos com mais facilidade 

A3  Proporciona um ambiente saudável, de confiança e respeito entre os 
colegas  

A4  Foi tudo decidido por todos  

A6  Ficou um clima melhor na sala para trabalharmos em equipe  

A9  Aprendemos mais facilmente  

A11 O trabalho em equipe é bem melhor   

A14  A atividade feita com colegas é mais fácil de se fazer 

A17 Aprendemos a confiar mais nos colegas  

A22  Tivemos um sucesso maior em grupo  

A23 Meu colega me ensinou de uma forma que eu aprendi 

A29  O trabalho em equipe é bem mais fácil 

A34 Todos aprenderam a matéria 

A39 Tivemos que ouvir a opinião dos outros e chegarmos a um conceito 
só  

A42 Trabalhando juntos fica tudo melhor  

A59  Trabalhamos juntos para todos aprenderem   

A61 Com o meu colega ensinando eu compreendi melhor 

A70 Tivemos que respeitar a opinião de todos   

A78 Todos aprenderam porque fizemos juntos 

A82 A atividade ficou mais fácil em grupo 
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A88  Compreendemos melhor   

A93  Somamos o nosso conhecimento 

A97  Houve um respeito na opinião do outro  

 

Alunos 
(N=21) 

Respostas a Questão 3:  

A3 Fica mais fácil quando um colega ensina 

A9 Fica mais fácil aprender em grupo 

A14 Quando cada um tem um papel no grupo, melhora o trabalho 

A15 Podemos ficar mais próximos dos colegas e eles nos ajudarem 

A19 Trocamos nosso conhecimento, cada um contribui 

A27 O aspecto da avaliação no final melhora o trabalho 

A29 Cada um sabe um pouco e no final o trabalho fica melhor 

A30 Quando avaliamos nosso trabalho, aprendemos mais 

A32 Passamos mais tempos aprendendo juntos 

A35 A distribuição de funções facilita as atividades 

A41 O trabalho em grupo com funções definidas melhora o resultado 

A46 A soma de todos os conhecimentos faz um trabalho melhor 

A52 Cada um faz a sua parte, mas o trabalho é o resultado da soma das 
partes 

A63 Cada um ajuda com sua capacidade e no final tudo se completa 

A71 Quanto mais pessoas ajudando na aprendizagem melhor 

A74 Ficamos mais descontraídos para aprender 

A83 Nos conhecemos melhor e nosso resultado foi melhor 

A86 O trabalho em equipe sempre é melhor quando a convivência é boa 

A90 Fica mais fácil quando meu colega me ajuda 

A91 No final quando avaliamos o trabalho, melhoramos para a próxima 
atividade 

A96 A atividade fica mais fácil em grupo onde cada um tem sua função 

 

Alunos 
(N= 27) 

 Respostas a Questão 6:  

A2 Todos ficaram satisfeitos com o resultado 

A6 Debatíamos a atividade, todos em conjunto 

A10 Quando avaliamos o trabalho no final, cada um dizia se tinha 
compreendido a atividade 

A11 Discutíamos a tarefa e entrávamos num consenso 

A17 Como todos tinham que participar, todos aprendiam de alguma 
forma 

A22 Solicitávamos a participação de todos na equipe 

A23 No trabalho em equipe temos que ter um resultado comum a todos 

A29 Verificamos a aprendizagem no final 

A31 Sempre avaliávamos nossa atividade no final 

A34 Fazíamos uma revisão na aula seguinte 

A41 Alguém sempre ensinava alguma coisa 

A42 Compartilhávamos a aprendizagem 

A46 No andamento das aulas víamos o quanto todos tinham aprendido 
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A52 Sempre perguntávamos se todos estavam entendo a atividade, e 
voltávamos quando necessário  

A57 Um sempre ajudando os outros que entendiam menos 

A60 Trabalho em equipe deve ser assim 

A62 Se alguém não entendesse, agente revia 

A66 Todos colaboravam 

A67 Tirávamos dúvidas uns com os outros 

A71 Uns ajudando os outros 

A78 Nossa atividade estava sempre melhorando 

A82 Sempre avaliamos no final 

A88 Todo mundo ajudava uns aos outros 

A89 Todos tinham que dá sua contribuição e isso fazia todos se 
envolverem 

A91 Trabalho de grupo é assim, todo mundo tem que saber de tudo 

A97 Fizemos revisões 

A100 Revisávamos na aula seguinte 

 

Alunos 
(N= 32) 

 Respostas a Questão 7:  

A1 Sim. Acredito que esse método beneficia o aprendizado, fazendo 
com que os alunos aprendam de forma mais eficiente.  

A2 Sim. Para melhor aprendizado de todos 

A3 Sim. Colabora para nossa aprendizagem e dando uma desenvoltura 
na comunicação dos alunos junto com o professor 

A5 Sim. Porque pode haver uma avaliação de maior contribuição para o 
aprendizado em ambas as disciplinas 

A8 Sim. Porque assim haveria uma maior contribuição para o 
aprendizado em todas as disciplinas 

A9 Sim. Porque as matérias ficam mais simples com um trabalho de 
grupo 

A10 Sim. Uma outra forma de aprendizagem 

A15 Sim. São métodos excelentes para serem usados em todas as aulas 

A16 Sim. Porque ele ajuda no aprendizado de todos os alunos 

A17 Sim. Porque esses métodos são bem relacionados e muito bons 
para serem usados 

A18 Não. Porque o que já existe quem vai melhorar mais ainda somos 
nós alunos 

A19 Sim. Esse método ajuda 

A20 Sim. Pois as aulas continuariam proveitosas 

A21 Sim. Só aprenderia mais 

A22 Sim. Com certeza sim, ajudaria  

A23 Sim. Isso nos beneficia bastante 

A29 Sim. Porque é uma ótima forma de aprendizado 

A37 Sim. Porque é uma forma de aprendizagem melhor para os alunos 

A42 Sim. É uma forma de aprendizagem melhor 

A43 Não. Pois nenhum professor deve seguir um script, alguns tem aulas 
incríveis sem seguir regras 

A44 Não. Porque eles também tem que conhecer para passar para nós 
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A49 Sim. Porque acho que o método usado é muito bom, porque para 
responder as atividades precisamos da colaboração de todos 

A51 Sim. Pois facilita a aprendizagem 

A52 Sim. Pois melhoraria o aprendizado 

A53 Sim. Pois se torna mais fácil a aprendizagem 

A34 Sim. Pois seria mais fácil a aprendizagem 

A56 Não. Porque cada professor tem sua disciplina diferente dos outros 

A57 Não. Porque a aprendizagem dos alunos ficaria mais complicada e 
se tornaria mais difícil para aqueles alunos que tem dificuldade de 
aprender. 

A58 Não. Porque cada professor explica melhor suas matérias, eu não 
acho que o método deve ser aplicado por outros professores. 

A60 Sim. Pode melhorar o aprendizado de outros alunos 

A63 Sim. Porque é legal fazer isso...e ver todo mundo alegre 

A65 Sim. Porque pode melhorar o aprendizado de outros alunos 
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ANEXO E – TERMO DE COMPROMISSO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu 

______________________________________________________ me disponho a 

participar da pesquisa “O supervisor pedagógico como mediador no 

desenvolvimento profissional dos professores e seus reflexos na aprendizagem dos 

alunos: um estudo de caso com a utilização da aprendizagem cooperativa”, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Silmara Sousa Nunes. 

 O meu consentimento em participar da pesquisa se deu após ter sido 

informado(a) pela pesquisadora, de que: 

1.O objetivo desta pesquisa é investigar e analisar “O supervisor pedagógico como 

mediador do desenvolvimento profissional dos professores e seus reflexos na 

aprendizagem dos alunos: um estudo de caso com a utilização da aprendizagem 

cooperativa”. 

2.Estou ciente de que a pesquisa se justifica pela compreensão dos sentimentos de 

pessoas que vivenciam situação semelhante a minha. 

3.Estou ciente que as técnicas empregadas na pesquisa não se constituirão de 

técnicas invasivas. 

4.Será garantido o meu anonimato por ocasião da divulgação dos resultados e 

guardado sigilo de dados confidenciais. 

5.As entrevistas serão gravadas com a minha permissão. 

6.Minha participação é voluntária, tendo eu liberdade de desistir durante o processo 

de coleta de dados, caso venha desejar, sem risco de qualquer penalização. 

Maracanaú, CE______ de ___________ de 2014. 

 

______________________________ 

Participante 

 

______________________________ 

Silmara Sousa Nunes 

Pesquisadora 
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ANEXO F – TERMO DE COMPROMISSO DOS PESQUISADORES 
 
 
 Por este termo de responsabilidade, nós, Silmara Sousa Nunes, Maria Helena 

Ribeiro dos Santos Silva e José Pinto Lopes, respectivamente, orientanda e 

orientadores responsáveis pela pesquisa de dissertação intitulada: “O supervisor 

pedagógico como mediador no desenvolvimento profissional dos professores e seus 

reflexos na aprendizagem dos alunos: um estudo de caso com a utilização da 

aprendizagem cooperativa”, abaixo assinados, assumimos cumprir, fielmente as 

diretrizes regulamentadoras emanadas da Resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde – MS e suas complementares, outorgada pelo Decreto nº 93833, 

de 24 de janeiro de 1987, visando assegurar os direitos e deveres que dizem 

respeito à comunidade científica, ao(s) sujeito(s) da pesquisa e ao Estado. 

 Reafirmamos, outrossim, nossa responsabilidade indelegável e intransferível, 

mantendo em arquivo todas as informações inerentes à presente pesquisa, 

respeitando a confidencialidade e sigilo das fichas correspondentes a cada sujeito 

incluído na pesquisa, por um período de cinco anos após o término desta. 

Apresentaremos sempre que solicitado pelo CONEP (Conselho Nacional de Ética 

em Pesquisa) ou, ainda, às Curadorias envolvidas no presente estudo, relatório 

sobre o andamento da pesquisa. 

 

 
Maracanaú, CE, ____ de ___________ de 2014. 

 
 
 
 

______________________________ 

Silmara Sousa Nunes 

Mestranda em Ciências da 

Educação/Supervisão Pedagógica pela 

UTAD 

______________________________ 

Maria Helena Ribeiro dos Santos Silva 

Professora Dra. e Orientadora 

 

______________________________ 

José Pinto Lopes 

Professor Dr. e Orientador 
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ANEXO G – TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 
 Senhor(a) Diretor(a), 

 

 Eu, Silmara Sousa Nunes, venho solicitar a realização de um estudo com o 

tema: “O supervisor pedagógico como mediador no desenvolvimento profissional 

dos professores e seus reflexos na aprendizagem dos alunos: um estudo de caso 

com a utilização da aprendizagem cooperativa”, sob orientação dos Professores 

Doutores Maria Helena Ribeiro dos Santos Silva e José Pinto Lopes do Mestrado em 

Ciências da Educação/Supervisão Pedagógica da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD) de Vila Real / Portugal. 

 Para o desenvolvimento deste estudo será necessária a aplicação de um de 

um guião para entrevista semiestruturada com os professores e um questionários 

com os alunos, nas instalações da instituição escolar, em local e horário a serem 

determinados, de forma a não interferir nas atividades curriculares, ou em caso 

extra, fora das dependências da instituição escolar. Neste sentido, solicito, ainda, 

que permita o contato com o profissional para solicitar a participação no estudo, 

informar a finalidade do mesmo e de expor que a confidencialidade da participação 

neste estudo será garantida no Termo de Compromisso Livre e Esclarecido a ser 

assinado por cada um dos participantes. 

 Desde já, agradeço. 

 Atenciosamente, 

 

Silmara Sousa Nunes 

 

 

 
 

 


