Fique por dentro da
Aprendizagem Cooperativa
1. O que é Aprendizagem Cooperativa
Aprendizagem cooperativa é uma estratégia em que estudantes organizados em
equipes buscam alcançar objetivos comuns. Os integrantes da equipe dependem
uns dos outros, desse modo se um falhar todos falham. Além disso os estudantes
são estimulados a interagirem para promover o aprendizado dos colegas, e também
aprender novas habilidades sociais. Nessa estratégia os estudantes não ficam
esperando uns pelos outros, mas desenvolvem responsabilidade individual ao
cumprirem sua parte no trabalho. Ao final do encontro a equipe realiza uma
avaliação sobre como foi o trabalho naquele dia. Nesta estratégia o estudante passa
a ter um papel significativo dentro da sala de aula.
2. Os 5 elementos da aprendizagem cooperativa

a.

b.

c.

d.

Para que a cooperação funcione de forma eficiente no processo de aprendizagem
é importante que os cinco elementos estejam presentes nas atividades e são eles: a
interdependência positiva, as habilidades sociais (competência social), a interação
promotora, a responsabilidade individual e o processamento de grupo. Vejamos
cada um de forma detalhada.
Interdependência positiva – Uma atividade só é cooperativa se cada participante
sentir que não depende apenas de si mesmo para alcançar o objetivo. Por mais que
ele se esforce, apenas isso, não será suficiente. É necessário que todos entendam
que o objetivo só será alcançado se todos fizerem sua parte. Desse modo a
atividade deve ser planejada para que todos contribuam para o objetivo final.
Responsabilidade individual – Na aprendizagem cooperativa existe uma tarefa
individual e específica que cada membro deve fazer. Desse modo os indivíduos não
ficam a reboque do grupo, pelo contrário, eles terão de se esforçar para cumpri sua
parte. Se não houver tarefas diferentes para todos os membros a equipe pode se
tornar uma equipe tradicional onde uma pessoa faz toda a tarefa sozinha.
Habilidades sociais – As habilidades sociais são necessárias para melhorar a
interação entre os integrantes da equipe. Elas permitem que a convivência se torne
produtiva e respeitosa. Algumas habilidades sociais são: Saber ouvir, esperar sua
vez de falar, criticar ideias e não pessoas. As habilidades devem ser ensinadas para
os integrantes.
Interação promotora - Os estudantes da equipe devem interagir de forma a
promover o sucesso um do outro. Cada um deve prestar atenção se o colega está
compreendendo o assunto estudado, caso não esteja a equipe deve auxiliá-lo e tirar
suas dúvidas.
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e. Processamento de grupo – Ao final do trabalho a equipe deve avaliar quais foram
os pontos positivos e negativos que ocorreram naquele dia. O objetivo é melhorar os
pontos fracos para o próximo encontro. Também é um espaço de celebração dos
resultados.
3.Os benefícios da aprendizagem Cooperativa
Já existem pesquisas que demonstram que a aprendizagem cooperativa traz
benefícios para os estudantes. Vamos falar de 3 pontos positivos benefícios trazidos
pela prática da cooperação no ambiente escolar:
1. Construção de relacionamentos – A aprendizagem cooperativa ajuda na
integração do estudante com seus colegas. A convivência durante as atividades
facilita o surgimento de novas amizades e os estudantes se sentem apoiados e
necessários para o grupo.
2. Saúde psicológica – Participantes dos grupos que desempenham suas atividades
cooperativas desenvolvem uma melhor autoestima, aumentam o sentimento de auto
eficácia e aprendem a lidar melhor com suas emoções, se integrando melhor na
comunidade escolar.
3. Sucesso acadêmico – Estudantes aprendem mais em grupos cooperativos porque
se sentem mais motivados e importantes. Qualquer dificuldade pode ser dividida
com o grupo, e outro colega pode saber mais de um determinado assunto e auxiliar
o que não sabe. Pesquisas comprovam que quando você aprende um conteúdo
visando ensiná-lo para outras pessoas, o índice de aprendizado aumenta
significativamente.
4.Como implementar a aprendizagem cooperativa nos clubes estudantis
A aprendizagem cooperativa é uma metodologia que pode ser utilizada nos
clubes estudantis, pois relaciona-se com o trabalho em equipe que é a principal
característica dos clubes. Vejamos agora uma série de ações que devem ser
tomadas para que a metodologia funcione nos clubes, independentemente do
assunto ou atividade que será trabalhada:
a) Trabalhar inicialmente com células de até 5 pessoas no máximo. Se o clube tiver
mais membros o articulador do clube deve subdividi-lo em pequenos grupos de até 5
membros.
b) O articulador deve, antes do início de cada atividade, realizar um acordo de trabalho
que deve conter as habilidades sociais necessárias para o bom funcionamento do
grupo. Neste momento também deve ser feita a divisão de funções.
c) As tarefas atribuídas para cada membro do grupo devem ser diferentes desse modo
cada um deverá exercer uma parte importante do trabalho.
d) A equipe deve ter uma meta coletiva que só poderá ser alcançada se cada membro
fizer sua parte.
e) Ao final do encontro deve ser realizado um processamento de grupo. Nesse
momento os problemas que ocorreram no encontro devem ser abordados e
discutidos, e os conflitos devem ser vivenciados de forma construtiva.
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