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CAPÍTULO 3

Aprendizagem cooperativa no ensino superior

Uma discussão pertinente

Marinez Cargnin-Stieler 
Marcus Vinícius Araújo Damasceno

Introdução

Este trabalho é um recorte de um programa mais amplo e tem por obje-
tivo contribuir com as discussões sobre aprendizagem e intensificar as trocas 
de saberes relacionadas à formação de cidadãos conscientes e integrados à 
sociedade. Discorre sobre a Aprendizagem Cooperativa (AC) no curso de 
Engenharia Civil, no campus Prof. Eugênio Carlos Stieler, da Universidade 
do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). 

Analisar um trabalho realizado por diversas pessoas não é uma tarefa fácil 
de mensurar e quantificar; no entanto, pretende-se discutir e relatar algumas 
questões, como as principais mudanças encontradas no curso de Engenharia 
Civil após quatro anos de envolvimento com a AC.

Inicialmente, discutem-se as implicações para a Engenharia Civil, no en-
tanto, pode ser mais abrangente: como maximizar a aprendizagem dos estu-
dantes e formá-los para que sejam capazes de cooperar e estabelecer relações 
interpessoais positivas? Quais os avanços na AC na UNEMAT?

Aprendizagem cooperativa

As aprendizagens que envolvem os estudantes ativamente estão desenha-
das como aprendizagem ativa, definida como método de ensino que envolve 
os estudantes no processo de aprendizagem (Prince, 2004). Dentre as apren-
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dizagens ativas, citam-se: aprendizagem baseada em problemas e em projetos 
(problem & project-based learning); aprendizagem entre pares (peer instruc-
tion); pense-par-compartilhe (think-pair-share); grupos resolvendo exercícios 
em sala de aula (in-class exercise teams); tomando notas cooperativamente em 
pares (cooperative note-taking pairs); questionamento guiado entre pares (gui-
ded reciprocal peer questioning); resolução em voz alta de problemas em pares 
(thinking-aloud pair problem-solving), entre outras (Villas-Boas, 2012). 

A AC constitui um método de aprendizagem que, ao desenvolver compe-
tências sociais, possibilita aos estudantes aprender e, assim, contribuir para 
a formação de sujeitos integrados em uma sociedade democrática e da in-
formação (Pinho et al., 2013). A AC, no ensino superior, pode ser conside-
rada uma metodologia de ensino que possui fundamentação teórica capaz 
de desenvolver nos estudantes, durante sua formação, aspectos diferenciados, 
como habilidades sociais e inteligência emocional, consideradas facilitadores 
das relações sociais. A AC pode complementar o modelo educacional tra-
dicional, baseado em aspectos racionais, por potencializar possibilidades de 
preparar cidadãos solidários, que respeitam as diferenças, com autoestima 
elevada, capazes de liderar em equipes de forma positiva e com habilidades 
cooperativas (Vasconcelos et al., 2007).

Em grupos cooperativos, ocorre troca de informações – interdependência 
positiva –, discutem-se ideias, criam-se o espírito de equipe e a cooperação 
entre as pessoas do grupo.

Este trabalho está focado nos grupos cooperativos informais – alunos que 
se reúnem para estudar conteúdos com o intuito de obter a aprovação e con-
cluir o curso.

Segundo Johnson e Johnson (1994) e Firmiano (2011), para que o tra-
balho cooperativo seja eficiente e produtivo no ensino-aprendizagem, 
são necessários: interdependência positiva; responsabilidade individual; 
interação face a face; habilidades interpessoais; e processamento grupal, 
consideradas as principais características de grupos cooperativos (Freitas e  
Freitas, 2003; Johnson et al., 1999; Slavin, 1988).

As principais vantagens para utilizar-se da AC: aumento no rendimento 
acadêmico, ganho na autoestima dos alunos, melhoria das suas competências 
sociais (Pinho et al., 2013). Nesse sentido, na AC, além do conhecimento 
adquirido e compartilhado, os alunos envolvidos desenvolvem habilidades 
interpessoais que vão além da vida acadêmica (Teixeira e Reis, 2012). Entre-
tanto, também é possível citar algumas dificuldades para sua implementação 
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em sala de aula: demanda de tempo, demanda de recursos, individualismo e 
extensão dos programas de ensino (Pinho et al., 2013). 

Na AC, as células são, em geral, compostas por pessoas heterogêneas com 
diferentes habilidades. Isso permite a troca de saberes, aumentando o compar-
tilhamento de ideias entre os envolvidos no processo de aprendizagem (Millis 
e Cottell Jr., 1998). Para que os alunos tenham sucesso dentro do grupo, uma 
consideração cuidadosa em relação à heterogeneidade do coletivo precisa ser 
dada em conjunto com papéis que asseguram a participação ativa e igualitária 
de todos os alunos (Pinho et al., 2013). Nesse contexto, há uma interação mais 
próxima entre os membros, e não há a figura do detentor do conhecimento, 
pois todos os participantes têm igual importância para a construção do co-
nhecimento. Portanto, além do saber acadêmico, fortalecimento das relações 
interpessoais e o desenvolvimento de habilidades sociais que vão além da 
vida acadêmica, tem-se o sentimento de pertencimento ao espaço estudantil  
(Pereira e Sanches, 2013).

Contextualização do estudo

Em 2012, a UNEMAT implantou o Programa de Formação de Células 
Cooperativas (FOCCO), que estimula estudantes a atuarem como protago-
nistas da aprendizagem (UNEMAT, 2012). O programa tem como objeti-
vos aumentar a taxa de permanência e aprovação nos cursos de graduação, 
estimular a formação de capital social a partir do capital intelectual discente 
da UNEMAT e formar profissionais competentes, proativos e habilitados 
para o trabalho em equipe e divulgação da AC em escolas de educação básica 
(UNEMAT, 2015).

Entende-se que o objetivo da UNEMAT, como papel importante na for-
mação de uma sociedade democrática, é investir hoje para colher amanhã 
cidadãos formados e capazes de transformar a sociedade. O recorte inicial é 
destacar as atividades desenvolvidas no curso de Engenharia Civil, no cam-
pus universitário prof. Eugênio Carlos Stieler/UNEMAT.
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Metodologia

As Células Cooperativas foram implantadas em 2012 no curso de En-
genharia Civil. A partir de 2015, ocorreu a intensificação dos trabalhos 
para o primeiro semestre do curso. Com a finalidade de cativar os alunos 
ingressantes do curso de Engenharia Civil, é realizada a apresentação do  
FOCCO durante a acalouração institucional, bem como é reforçado o convi-
te pela coordenação do curso, por professores e pelos articuladores de Célula, 
além da divulgação de pequenos cartazes nos murais das salas e corredores.  
Esta pesquisa descreve o estudo de caso de forma qualitativa.

Resultados

A partir da seleção de 2012 até 2017, o curso de Engenharia Civil contou 
com a participação de nove bolsistas e oito Células.

Em 2013, o curso contava com duas Células. A Célula “Integrando ideias” 
foi destinada à disciplina de Cálculo Integral e Diferencial, escolhida devi-
do às dificuldades apresentadas pelos acadêmicos em relação à aprendizagem 
dos conteúdos abordados em sala de aula e também pelo número de repro-
vações. O objetivo dessa Célula foi minimizar as reprovações nas disciplinas 
focadas, favorecer a compreensão dos conteúdos abordados em sala de aula e 
desenvolver habilidades sociais, entre elas, o trabalho em equipe. Essas Cé-
lulas mudavam de disciplina conforme as dificuldades de aprendizagem dos 
acadêmicos.

Em 2015/1, foi criada a Célula “Desenho técnico auxiliado por  
AutoCAD”, com o objetivo de familiarizar e desenvolver as habilidades bási-
cas e necessárias dos celulandos no software AutoCAD, pois a carência desse 
conhecimento deixava os acadêmicos com dificuldades de aprendizagem ao 
cursarem algumas disciplinas. Com a seleção de 2015, a forma de convidar os 
celulandos também foi intensificada. Essa Célula começou com mais de cin-
quenta celulandos, que formavam um grupo cujas reuniões eram semanais. 
Foi possível perceber a formação de Células de ACs, o que foi gratificante 
para os envolvidos. Acadêmicos de outros cursos também tiveram interesse 
nessa Célula, que sempre teve um número significativo de celulandos.
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A Célula “Empurrão” tinha como objetivo contribuir com o maior índice 
de cooperativismo entre os acadêmicos do 1º semestre do curso, em especial 
a troca de conhecimento entre os celulandos com o intuito de alcançarem 
juntos objetivos comuns. Percebeu-se que o princípio do cooperativismo 
surgiu antes mesmo de a Célula se reunir; na sala de aula, a interação com 
os professores foi um aprendizado cooperativo que ultrapassou o semestre.  
O apoio dos professores foi um ponto importante para o sucesso da Célula e 
para os ganhos. Acredita-se que esse tenha sido um fator importante para a 
maioria dos alunos da sala participar da Célula.

Quanto à evasão do curso de Engenharia Civil, vale destacar que, no 
edital de vagas remanescentes de 2017/1, não existe nenhuma vaga até o 5º 
semestre. Torna-se evidente, entre outros fatores, o êxito do FOCCO em 
relação ao seu objetivo de diminuir a evasão, pois, após a sua implantação, 
o curso apresentou uma taxa de abandono de apenas 3,75%, índice abaixo 
da média dos cursos da UNEMAT. Atribui-se também sucesso ao FOCCO 
dentro do curso de Engenharia Civil de Tangará da Serra.

Considerações finais

Foi possível perceber a multiplicação da AC no curso tanto pelas Célu-
las criadas como pela cooperação entre os alunos, ponto considerado como 
primordial no entendimento dos autores, pois, se as células cooperativas se 
multiplicarem, várias dificuldades podem ser sanadas e os cursos, possivel-
mente, terão menos evasão e reprovação. Os acadêmicos que se destacam na 
formação de Células serão futuros formadores de novos profissionais. 
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