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APRENDIZAGEM COOPERATIVA NA FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES: UMA INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA 

Santos, Paulo Jorge. Universidade do Porto 
 

Resumo 
Na presente comunicação apresenta-se uma investigação que foi realizada com uma 
amostra de alunos do ensino superior que frequentavam cursos de Mestrados em 
Ensino na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O objetivo da investigação 
consistia em avaliar a forma como os alunos tinham percecionado o modo de trabalho 
pedagógico adotado na unidade curricular de Investigação Educacional que foi a 
aprendizagem cooperativa. No final do semestre foi pedido aos alunos que 
escrevessem uma apreciação sobre a experiência do trabalho de grupo, sendo os 
depoimentos recolhidos objeto de uma análise de conteúdo. Na generalidade dos 
casos, os estudantes consideraram que a experiência de trabalho cooperativo foi 
positiva e que a classificação individual obtida foi justa. Apresentam-se sugestões para 
futuras investigações no âmbito da formação inicial de professores. 
 

Introdução 
Em 2007, na sequência do Processo de Bolonha, o grau de mestre passou a ser exigido 

para todos aqueles que pretendam obter a habilitação profissional para a docência. 

Todavia, este aumento da exigência ao nível dos cursos de formação inicial de 

professores deixou inalterado o paradigma que tende a estruturar os referidos cursos. 

Uma das debilidades que se pode identificar na formação de professores prende-se 

com as práticas de ensino. Estas permanecem fiéis, por norma, a um registo muito 

tradicional, o que não deixa de ser algo paradoxal. De facto, uma parte dos docentes 

que trabalham nos cursos de formação de professores não tiveram nenhuma 

preparação específica para a docência, situação que, de resto, é comum a outras 

formações ao nível do ensino superior. A consequência natural desta situação é que os 

futuros professores consideram tais práticas “como os métodos naturais de ensinar, 

confirmando, assim, as suas já interiorizadas concepções de professor, ensino e de 

aprendizagem” (Formosinho, 2009, p. 83).   

Umas das alternativas no que diz respeito à dimensão pedagógica na formação inicial 

de professores consiste em estruturá-la de acordo com o que Sérgio Niza (1997) 

designa por uma pedagogia isomórfica, isto é, uma prática pedagógica inspirada nos 

mesmos conceitos e princípios que os alunos que estudam para serem professores 

podem utilizar no futuro com os seus próprios alunos. Foi tendo em conta este 

princípio que decidimos estruturar uma unidade curricular da componente de 

formação educacional geral dos mestrados em ensino ministrados na Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto de acordo com um modo de trabalho pedagógico que 

promovesse aprendizagens de qualidade e desenvolvesse competências de trabalho 

de grupo. O modo de trabalho pedagógico escolhido foi a aprendizagem cooperativa e 

a unidade curricular onde foi implementada foi Investigação Educacional.   
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Marco teórico 

A aprendizagem cooperativa consiste na utilização de grupos de estudantes que 

trabalham de forma colaborativa na realização de determinadas tarefas educativas 

comuns com o objetivo de maximizar a aprendizagem de cada elemento do grupo 

(Johnson & Johnson, 1999). Na aprendizagem cooperativa espera-se que os alunos 

colaborem uns com os outros para atingirem objetivos partilhados através da 

discussão sobre assuntos relacionados com o trabalho que estão a realizar, da ajuda 

que podem prestar uns aos outros na compreensão e aprendizagem de determinadas 

matérias e da gestão e monitorização do trabalho que se encontram a desenvolver. 

Apesar de existirem vários modelos de aprendizagem cooperativa (Bessa & Fontaine, 

2002), a investigação realizada nas últimas décadas tem demonstrado que este modo 

de trabalho pedagógico, quando comparado com estratégias pedagógicas de tipo 

competitivo e individualista, está associado a maiores ganhos ao nível do sucesso 

académico, assim como a outras variáveis não estritamente académicas, 

nomeadamente maiores competências sociais, níveis mais elevados de autoestima, de 

motivação e de tomada de perspetiva social (Hornby, 2009; Johnson & Johnson, 1999). 

Esta investigação teve como objetivo analisar a perceção dos estudantes que se 

encontravam a frequentar o 1º ano de cursos de formação inicial de professores na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) no que respeita à implementação 

da aprendizagem cooperativa na unidade curricular de Investigação Educacional. Mais 

especificamente, pretendíamos analisar a perceção global dos estudantes quanto a 

este modo de trabalho pedagógico, assim como a justeza da classificação que 

obtiveram no final do semestre. 

 

Metodologia 

No ano letivo de 2014/2015 estruturamos na unidade curricular de Investigação 

Educacional, disciplina da componente de formação educacional geral dos mestrados 

em ensino da FLUP, um projeto de aprendizagem cooperativa. Cada grupo de trabalho, 

constituído por 4 ou 5 elementos, deveria realizar uma investigação sobre um tema à 

sua escolha selecionando, como amostra preferencial, alunos dos ensinos básico e 

secundário. A investigação incluía obrigatoriamente a revisão da literatura sobre o 

tema escolhido como objeto de estudo, o desenvolvimento de um questionário para a 

recolha de dados, a sua análise usando para o efeito um programa estatístico e a 

redação do trabalho. Este foi desenvolvido ao longo de um semestre e a sua realização 

pelos diferentes grupos foi acompanhada pelo docente responsável pela unidade 

curricular em aulas de orientação tutorial. Nas aulas teóricas foram abordadas 

questões mais conceptuais relacionadas, por exemplo, com os diferentes momentos 

de um projeto de investigação, a formulação de objetivos de pesquisa e a delimitação 

do objeto de estudo.   

No início do semestre foi explicado aos alunos as caraterísticas do modelo de 

aprendizagem cooperativa que pretendíamos utilizar que consistiu no Aprendendo 

Juntos (Learning Together) concebido por Johnson e Johnson (1999). Neste modelo é 

fundamental garantir que os grupos de trabalho assegurem a existência de 5 
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caraterísticas fundamentais no esforço que os mobiliza: a interdependência positiva, a 

responsabilidade individual, a interação face a face, a utilização apropriada de 

competências colaborativas e a avaliação regular do funcionamento do grupo.  

No final do semestre, após terem sido atribuídas as classificações finais, os alunos 

foram convidados a avaliar a experiência de trabalho cooperativo através de uma 

mensagem eletrónica enviada pelo docente responsável pela unidade curricular. Os 

alunos realizavam esta avaliação da forma que considerassem mais adequada. 

Todavia, foram-lhes apresentadas várias perguntas como sugestões que poderiam 

responder com o objetivo de lhes facilitar o trabalho. 

A amostra de alunos que realizou o trabalho de aprendizagem cooperativa foi 

constituída por 44 estudantes distribuídos por 10 grupos de trabalho. Em 5 grupos 

houve lugar a diferenciação de classificações individuais com alguns alunos a obterem 

uma classificação superior à atribuída ao trabalho e outros uma classificação inferior. 

Esta diferenciação de classificações intragrupos, caraterística fundamental da 

aprendizagem cooperativa (cf. Hornby, 2009), resultou das observações do docente 

realizadas no decurso das reuniões que teve com os grupos nas aulas de orientação 

tutorial e da auto e heteroavaliação que os alunos tiveram que entregar no final do 

semestre. Todos os estudantes obtiveram aprovação na unidade curricular. Deste 

conjunto de estudantes 22 entregaram a sua avaliação do trabalho cooperativo, 

correspondendo a 50% da amostra dos alunos inscritos. Esta subamostra foi 

constituída por 7 homens e 15 mulheres com uma média de idades de 25,68 anos (D.P. 

= 6,59).   

As apreciações dos alunos sobre o funcionamento dos seus grupos de trabalho foram 

objeto de uma análise de conteúdo categorial (Bardin, 2008; Esteves, 2006). Para 

classificar as diferentes categorias quanto à sua frequência utilizamos a proposta de 

Hill, Knox, Thompson, Williams, Hess e Ladany (2005). As categorias classificadas como 

gerais foram aquelas que foram identificadas em todas as respostas ou em todas 

menos uma. As categorias designadas como típicas foram aquelas que se registaram 

em mais do que metade dos casos, aproximando-se do valor atribuído às categorias 

gerais. As categorias que evidenciaram valores superiores a dois até ao valor próximo 

das categorias classificadas como típicas foram designadas como variantes. Por fim, 

quando se registaram valores de dois ou três casos as categorias foram designadas de 

raras.  

 

Resultados 
A análise de conteúdo permitiu a identificação de várias categorias, mas por razões de 

limitação do texto iremos salientar somente duas. A primeira categoria foi designada 

avaliação da experiência do trabalho de grupo. A maioria das avaliações dos elementos 

da amostra sobre a experiência do trabalho de grupo recorrendo ao modo de trabalho 

da aprendizagem cooperativa foi positiva, sendo esta considerada uma categoria 

típica. 

“Considero que este trabalho foi uma experiência bastante positiva. Realizei bastantes 

trabalhos em grupo ao longo do meu percurso escolar e também académico e este foi 

o que se mostrou mais proveitoso.” 
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Alguns alunos consideraram a experiência como um processo que teve aspetos 

positivos e negativos, sendo esta uma categoria rara: “Creio que tem sempre aspetos 

positivos e negativos. Mais ainda para quem se envolve verdadeiramente no trabalho.” 

De igual forma, outros alunos classificaram a experiência como negativa, sendo esta 

categoria igualmente classificada de rara:  

“No caso específico deste trabalho de grupo a experiência foi bastante negativa. 

Pessoalmente e psicologicamente foi um trabalho desgastante do ponto de vista da 

colisão de personalidades, da diferença de métodos de trabalho, da falta de rigor, 

cortesia académica, altruísmo e espírito de equipa. Acredito que acabamos por 

trabalhar todos o mesmo, mas através de diferentes vertentes de um trabalho 

absolutamente descoordenado.” 

A segunda categoria foi designada de avaliação da justeza da classificação individual 
obtida no trabalho. A maioria dos alunos considerou que a sua avaliação individual foi 

justa, sendo esta uma categoria típica: 

“ A minha classificação foi superior à do trabalho. Acho que foi justa porque dediquei-

me bastante a este trabalho.” 

Um número pequeno de alunos considerou que a sua classificação individual não foi 

completamente justa, sendo esta uma categoria rara. 

“O trabalho escrito foi de 15 e a minha classificação final foi de 16. Não tenho razões 

de queixa quanto à minha nota em específico, as queixas só surgem quando vejo 

colegas que causaram grandes atritos e dificuldades ao trabalho a ter a mesma nota do 

que eu ou então uma colega que quase sabotou o trabalho e que nunca se deu ao 

esforço de se manter informada a ter uma nota extremamente próxima à minha.” 

De igual forma, uma categoria rara foi identificada no que respeita aos alunos que 

classificaram a sua avaliação individual como injusta: 

“Não considero que a nota tenha sido justa, acho que o trabalho merecia melhor nota 

e que apesar de concordar que um dos elementos tenha tido um valor a mais, acho 

que não merecia eu e outro elemento ter tido a mesma nota que um outro.” 

 

Conclusões 
A realização do trabalho de grupo seguindo um modelo de aprendizagem cooperativa 

numa unidade curricular dos cursos de mestrados em ensino revelou-se uma 

experiência positiva para a maioria dos alunos. De igual forma, constatou-se que as 

classificações individuais atribuídas foram consideradas justas pela generalidade dos 

estudantes. Importa estudar em que medida este modelo poderá melhorado com o 

objetivo de responder de forma mais cabal às exigências de uma formação que se 

pretende de excelência. 

Futuras investigações com estudantes de cursos de formação inicial de professores 

poderão investigar se experiências educacionais ao nível da aprendizagem cooperativa 

serão suscetíveis de promover nos futuros professores a motivação e a segurança para 

experimentarem com os seus alunos formas de trabalho pedagógico alternativas aos 

modelos tradicionais.  
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