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RESUMO 
 

O termo “grupo” pode ser definido como um conjunto de pessoas ligadas entre si por 
uma constante de tempo e espaço, com a finalidade de cumprir uma tarefa, Rivière 
(1991). O trabalho em grupo possibilita a troca de conhecimento, colabora na 
melhoraria e no desempenho de todos. No entanto, exige cooperação e 
responsabilidade daqueles que o compõe, por isso nem sempre é bem visto entre 
todos integrantes do grupo. Esta pesquisa objetiva analisar os benefícios e as 
dificuldades de se utilizar a estratégia didática “trabalho em grupo”, levando em 
consideração a visão dos acadêmicos e docentes do curso de pedagogia da UNIR – 
Campus de Porto Velho. Os principais autores que subsidiaram essa pesquisa 
discorrem sobre didática, docência, inovação no Ensino Superior e trabalho em 
grupo. Utilizou-se os estudos de Carvalho (1994), Damiani (2008), D’ávila; Veiga 
(2012), Marcondi; Lakatos (2011), Masetto (1998), Ludke; André (1986), Pimenta; 
Anastasiou (2010), Veiga (1991), Freire (1996, 1997), Perrenoud (1980), Mucchilelli 
(1980) e Minicucci (1992, 1993). O estudo de abordagem qualitativa foi desenvolvido 
a partir de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Utilizou-se como coleta 
de dados dois questionários, um aplicado a seis docentes e o outro a vinte 
acadêmicos do curso de pedagogia da UNIR, Campus de Porto Velho. A análise dos 
dados foi feita por meio de tabulação e interpretação das respostas. O estudo 
aponta que os benefícios do trabalho em grupo no curso de formação de 
professores incluem: maior participação dos acadêmicos na construção do 
conhecimento, aprimoramento das competências de cooperaração e interação, além 
da ampliação do interesse e da motivação de todos os envolvidos. As limitações 
foram resumidas em: autoritarismo por parte de um ou mais integrantes, falta de 
compromisso, de cooperação, de interesse, de colaboração, de paciência, pouca 
orientação por parte dos docentes e falta de espaços físicos adequados para a 
realização dessa estratégia didática. Este estudo mostra caminhos possíveis para 
uma melhor convivência nos trabalhos feitos em grupo. Por fim, a apartir desse 
estudo foi possível perceber que trabalhar em grupo melhora as relações 
interpessoais, pois ajuda seus integrantes a suportar as frustrações, lidar com as 
emoções, compartilhar experiências e comemorar as pequenas vitórias conquistadas 
com os demais sujeitos. 
 
 
Palavras-chave: Estratégia didática. Trabalho em grupo. Percepções. Pedagogia. 
Educação. Legislação na formação do professor 
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RESUME 
 
The term "group" may be defined as a group of individuals linked to each other by a 
constant time and space, in order to fulfill a task, Riviere (1991). Group work enables 
the exchange of knowledge, collaborate on and improve the performance of all. 
However, requires cooperation and responsibility of those who compose it, so it is not 
always well regarded among all group members. This research aims to analyze the 
benefits and difficulties of using a teaching strategy "group work", taking into account 
the views of academics and pedagogy course the teachers of UNITE - Campus of 
Porto Velho. The main authors that supported this research discourse on teaching, 
teaching, innovation in higher education and group work. We used the Oak studies 
(1994), Damiani (2008), D'Avila; Veiga (2012), Marcondi; Lakatos (2011), Masetto 
(1998), Ludke; Andrew (1986), pepper; Anastasiou (2010), Veiga (1991), Freire 
(1996, 1997), Perrenoud (1980), Mucchilelli (1980) and Minicucci (1992, 1993). The 
qualitative study was developed from literature, documentary and field research. It 
was used as data collection two questionnaires, one applied to six teachers and the 
other twenty students of the course in pedagogy of UNITE, Campus of Porto Velho. 
Data analysis was made by means of tabs and interpretation of responses. The study 
points out that the benefits of group work in the course of teacher training include: 
greater participation of academics in the construction of knowledge, improvement of 
skills cooperation and interaction, as well as expansion of the interest and motivation 
of everyone involved. The limitations were summarized as follows: authoritarianism 
on the part of one or more members, lack of commitment, cooperation, interest, 
collaboration, patience, little guidance from teachers and lack of physical spaces 
suitable for the purposes of teaching strategy. This study shows possible paths for 
better coexistence in the work done in groups. Finally, starting this study it was 
revealed that working in groups improves interpersonal relationships, it helps its 
members to support the frustrations, dealing with emotions, share experiences and 
celebrate small victories with the other subjects. 
 
 
Keywords: Didactic strategy. Group work. Perceptions. Pedagogy. Education. 
Legislation in teacher education 
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INTRODUÇÃO 
 

 A metodologia do trabalho em grupo tem grande relevância em todos os 

níveis da educação, pois incentiva a troca de conhecimento entre seus 

componentes. Segundo Rivière (1991), o grupo é um conjunto de pessoas, ligadas 

entre si por uma constante de tempo e espaço. Cujo objetivo final é a execução de 

uma tarefa.  

 A didática do trabalho em grupo, segundo Rivière (1991), tem por finalidade 

que os indivíduos aprendam a pensar através de uma cooparticipação com seus 

integrantes, entendendo que o conhecimento não é apenas um fato individual, mas 

uma produção coletiva.  

 Logo, a universidade deve preparar acadêmicos capazes e aptos para 

tomarem decisões firmes e críticas. Também precisa desenvolver competências e 

atitudes que permitam a sua intervenção e transformação a sociedade de que fazem 

parte. E a metodologia do trabalho em grupo pode ajudar na introdução dessas 

competências e atitudes, já que permite a construção do saber em conjunto.  

 Ponderamos o trabalho em grupo como uma estratégia didática que não se 

destina apenas a comunicar conhecimento, mas, basicamente, a desenvolver 

aptidões e modificar atitudes. Por isso, a interação e o diálogo são elementos 

imprescindíveis para o bom desenvolvimento dessa estratégia didática.  

 Consideramos que o trabalho em grupo é muito proveitoso, pois além de 

possibilitar a troca de conhecimento, colabora na melhoria e no desempenho de 

todos. No entanto, exige a colaboração e a responsabilidade daqueles que o 

compõe, por isso nem sempre é bem visto entre todos seus integrantes. 

 Desta forma, Ramalho (2010) afirma que aprender a trabalhar em grupo, 

talvez seja uma das maiores questões do novo milênio, pois não estamos mais na 

era da individualidade e sim na era da grupalidade. Trabalhar coletivamente é uma 

exigência da sociedade em que vivemos. Onde quer que convivamos precisaremos 

trabalhar em conjuntamente: na escola, na universidade, nas empresas, etc. 

 Por se configurar em uma estratégia muito produtiva, o trabalho em grupo 

pode e deve ser utilizado em todos os âmbitos da educação. Entretanto, nem todos 

pensam assim. Mesmo com todos os benefícios que o trabalho em grupo 

proporciona à aprendizagem, percebemos inúmeros contrapontos em relação a essa 

metodologia. Muitos preferem trabalhar individualmente, alguns possuem dificuldade 
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de aprovar a opinião do próximo, outros querem fazer o trabalho inteiro sem a ajuda 

de ninguém, também temos aqueles que não possuem responsabilidade, não 

cooperam e acabam por não atribuir o valor necessário para essa forma de se 

construir o conhecimento, fato este que prejudica o objetivo a ser alcançado pelo 

grupo. 

 Vale resaltar que para adquirirmos conhecimento, entramos em relação com 

um grupo de pessoas porque não somos capazes de aprender isolados. Segundo 

Carvalho (1994), a relação grupal se exprime tanto no âmbito escolar quanto no 

profissional; nesses; fazemos parte de grupos que interagem numa relação produtiva 

onde a diversidade de pontos de vista é encarada como elemento enriquecedor.  

 Portanto, o trabalho em grupo possui grande valor dentro do ensino, já que 

permite inúmeras possibilidades de se construir o conhecimento, além disso, essa 

metodologia contribui para que os indivíduos aprendam a participar efetivamente dos 

grupos. Sendo assim, é extremamente relevante realizarmos trabalhos em grupo no 

curso de Pedagogia, uma vez que futuramente faremos parte de uma área 

profissional que trabalha em grupo e utiliza essa a estratégia didática em suas 

práticas pedagógicas. 

 O interesse que me motivou a estudar este tema surgiu a partir dos diversos 

trabalhos realizados em grupo no curso de pedagogia, nos quais observei inúmeros 

benefícios e muitas dificuldades. Meus questionamentos sobre o porquê do excesso 

de trabalhos em grupo no curso de pedagogia também me auxiliaram nessa escolha. 

 Outro fato que contribuiu para selecionar o trabalho em grupo como fonte de 

pesquisa, foi o entusiasmo que sinto quando participo desse tipo de trabalho, uma 

vez que, gosto muito de dialogar, interagir e compartilhar conhecimento com os 

demais. 

 Além disso, percebo, através de dados empíricos, que no curso de Pedagogia 

da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), são feitas poucas reflexões sobre os 

benefícios de se trabalhar em grupo, no entanto é a metodologia mais exigida na 

maioria das disciplinas do curso. Trabalhamos em grupo para: elaborar artigos, 

apresentar seminários, debater textos bibliográficos, elaborar projetos, apresentar 

oficinas, fazer resumos de livros, realizar pesquisas de campo, realizar estágios, ou 

escrever relatórios. Ou seja, em praticamente tudo que fazemos está presente o 

trabalho em grupo, esse também foi um dos motivos para a escolha dessa temática.  



13 

 

 A pesquisa teve como objetivo geral: Analisar os benefícios e as dificuldades 

de se utilizar a estratégia didática “trabalho em grupo”, levando em consideração a 

visão dos acadêmicos e docentes do curso de Pedagogia da UNIR – Campus de 

Porto Velho. Os objetivos específicos foram:  

 - Identificar os benefícios do trabalho em grupo para o aprendizado dos 

acadêmicos do curso de Pedagogia da UNIR; 

 - Verificar as principais dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos no 

momento de realizar trabalho em grupo dentro e fora da sala de aula; 

 -  Investigar o que os acadêmicos pensam a respeito do trabalho em grupo; 

 - Levantar os motivos dos docentes utilizarem trabalho em grupo como 

estratégia didática.  

Este estudo de abordagem qualitativa, foi desenvolvido a partir de pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. Foram aplicados 20 questionários, sendo dez 

para os acadêmicos matriculados no 6º período e dez para os matriculados no 8º 

período do curso de pedagogia, durante o segundo semestre de 2015, assim como a 

seis docentes. Os dados foram analisados por meio de tabulação e interpretação 

das respostas dos questionários. 

Este estudo monográfico está dividido em quatro seções. Na primeira 

apresentamos a temática, os objetivos e a organização deste, na segunda 

apresentamos os procedimentos metodológicos, tais como abordagem e tipos de 

pesquisa; local da pesquisa e seus participantes; instrumentos e coleta de dados e, 

os relatos de como foram realizadas as análises dos dados. 

A terceira seção apresenta o referencial teórico, a partir de um levantamento 

bibliográfico do que é grupo; mostramos como ocorre a construção de um grupo; 

bem como o trabalho em grupo na formação dos professores e o trabalho em grupo 

na ótica dos docentes. 

Na quarta seção temos a apresentação e análise dos dados, onde encontram-

se a pesquisa documental, na qual primeiramente fazemos uma breve descrição 

sobre a UNIR e o curso de Pedagogia e depois mostramos o que é mencionado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais e no Projeto Político Pedagógico da UNIR a 

respeito do trabalho em grupo. Após, discutimos a pesquisa de campo, os dados 

levantados, bem como a análise dos mesmos. Por fim, temos as considerações 

finais, referências e apêndice.  
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Vale salientar que, este estudo monográfico poderá trazer aos acadêmicos e 

docentes um novo olhar sobre o trabalho em grupo realizado no curso de 

Pedagogia. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 Esta seção trata dos procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa. Delimitaremos a abordagem e o tipo de pesquisa; o 

local da pesquisa e seus participantes; os instrumentos e coleta de dados e diremos 

como foram feitas as análises dos dados.  

 

2.1 ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA 
 

 Neste estudo monográfico, de abordagem qualitativa, desenvolvido a partir de 

pesquisa bibliográfica, documental e de campo, foram coletados dados com 

docentes e acadêmicos do curso de pedagogia da UNIR, Campus de Porto Velho. 

 A abordagem qualitativa se configura em obter os dados mediante contato 

direto com o objeto de estudo, neste caso, a estratégia didática “trabalho em grupo” 

no curso de pedagogia. Segundo Godoy (1995, p. 58): 

 
A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou medir os eventos 
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos 
dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se 
definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção 
de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos 
pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 
procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 
sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 

 

 Através da abordagem qualitativa surgiu a oportunidade de entender o 

fenômeno objetivado. Segundo Ludke; André (1986), na abordagem qualitativa 

precisamos atentar para o fato de que esta possui como fonte o ambiente natural, de 

onde os dados são retirados, sendo o pesquisador o principal instrumento; pois se 

preocupa mais com o percurso do que com o produto. Os dados coletados são 

descritivos, uma vez que, os significados que as pessoas atribuem às coisas 

deverão ser considerados e a análise dos dados se dá através do processo indutivo, 

que o conhecimento é fundamentado na experiência. No raciocínio indutivo a 

generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. Como 

lembrado por Lakatos; Marconi (2003), as constatações particulares levam à 

elaboração de generalizações. 

 A pesquisa bibliográfica foi utilizada por se tratar de um relevante meio para 

nos aprofundarmos no assunto. Segundo Marconi e Lakatos (2011), a pesquisa 
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bibliográfica é o primeiro passo, para saber em que estado se encontra o problema, 

quais trabalhos já foram realizados a respeito e quais são as opiniões reinantes 

sobre o assunto.    

 A pesquisa documental foi escolhida para mostrarmos algumas informações 

contidas em documentos referentes ao curso de Pedagogia. Tais como o corpo 

docente e discente, a infraestrutura utilizada no ensino e também para mostrarmos o 

que o Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da UNIR (2013), as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (2006) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (2002), 

mencionam a respeito do trabalho em grupo. Nesse caso, tomamos por referência 

Bardin (1995), ao lembrar que a análise documental tem como objetivo dar forma 

conveniente e representar de outro modo à informação. 

 A pesquisa de campo, segundo Marconi e Lakatos (2011) é utilizada com o 

objetivo de obter informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o 

qual se busca uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar. 

 

2.2 LOCAL DA PESQUISA E SEUS PARTICIPANTES 
 

A pesquisa foi realizada em outubro de 2015, no período matutino, na 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - Campus de Porto Velho. 

Participaram dez acadêmicos matriculados no 6º período e dez no 8º período do 

curso de pedagogia, assim como seis docentes.  

A escolha dos acadêmicos participantes se deu porque eles encontram-se, 

respectivamente no terceiro e quarto ano do curso, sendo assim, já vivenciaram 

diversos trabalhos em grupo, fato este que possibilitou a obtenção de respostas 

pertinentes a essa pesquisa. Os docentes participantes foram escolhidos, pois 

ministram aulas no 6º e 8º período.   

 

2.3 INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS 
 

Os dados foram coletados por meio de pesquisas bibliográficas, documental e 

de campo, quando foi analisado o Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Curso de 

Pedagogia, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (DCNP) 

e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
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Básica (DNF), verificando as menções feitas pelo documento sobre o trabalho em 

grupo no decorrer do curso.  

Foi aplicado um questionário misto para os acadêmicos e docentes do curso 

de Pedagogia, sendo que a escolha do questionário se deu por se tratar de um 

instrumento eficaz para a obtenção de dados. Conforme Marconi e Lakatos (2011, p. 

86), “o questionário é um instrumento de coleta de dados constituídos por uma serie 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença 

do entrevistador”.  

Na elaboração do questionário, as problemáticas acerca do tema foram 

transformadas em perguntas. Portanto, o questionário foi elaborado levando em 

consideração os objetivos da pesquisa. Na preparação do questionário foi 

assegurado que as perguntas estivessem relevantes, sucintas, não ambíguas e não 

tendenciosas. Essa preocupação com a formulação das perguntas foi atribuída 

devido ao fato do questionário ser de suma importância para o levantamento dos 

dados.  

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os dados foram analisados por meio de tabulação e interpretação das 

respostas dos questionários e das informações coletadas tendo em vista o 

referencial teórico que estrutura este texto monográfico. 

Na interpretação foram analisadas todas as respostas dos entrevistados, 

visando uma compreensão ampla do tema em questão. Vale lembrar que o processo 

de análise contextual engloba as questões coerentes com os objetivos da pesquisa. 

Afinal, a análise das respostas do questionário, garante ao pesquisador a obtenção 

do resultado da sua pesquisa, oferecendo soluções para os questionamentos 

oriundos da problemática levantada.  

As respostas analisadas foram dados esclarecedores e fundamentais para a 

percepção dos limites e possibilidades de se trabalhar em grupo no curso de 

pedagogia da UNIR – Campus de Porto Velho. 

 

3 TRABALHO EM GRUPO: LIMITES E POSSIBILIDADES 
  

Os principais autores que subsidiaram essa pesquisa discorrem sobre 

didática, trabalho em grupo, docência e inovação no Ensino Superior. Desta forma, 
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essa pesquisa tem como base os estudos de Carvalho (1994), Damiani (2008), 

D’ávila; Veiga (2012), Marconi; Lakatos (2011), Masetto (1998), Ludke; André 

(1986), Pimenta e Anastasiou (2010), Veiga (1991), Freire (1996, 1997), Perrenoud 

(1980), Mucchilelli (1980) e Minicucci (1992, 1993). 

O sentimento de pertencer a um grupo dentro da sala de aula, já fez e ainda 

faz parte da vida de estudantes em todos os níveis da educação. Fazer parte de um 

grupo pode determinar interações, aprendizagens e compromissos. No entanto, 

trabalhar em grupo pode se tornar algo adverso, pois enquanto uns ficam com 

inúmeras atividades, outros não ficam com, praticamente, nenhuma. 

A prática didática de se trabalhar em grupo é muito pertinente ao decorrer dos 

cursos de graduação, pois segundo Pimenta e Anastasiou (2010), o ensino superior 

tem a finalidade de contribuir com o processo de humanização, numa perspectiva de 

inserção social e crítica do acadêmico na sociedade, ou seja, é na universidade que 

os jovens são preparados para se elevarem ao nível da civilização atual. Sendo 

assim, o discente deve aprender que a interação e o coletivo fazem parte do 

processo de obtenção do conhecimento. 

Conforme Veiga (2012, p.100), “o dialogo é outro princípio orientador da 

metodologia de ensino superior”, quando trabalhamos coletivamente compartilhamos 

de inúmeras opiniões, já que o trabalho em grupo se configura na troca de ideias.  

 O trabalho em grupo, quando bem elaborado, possui inúmeros benefícios, por 

isso é um recurso muito utilizado, sobretudo no ensino superior, sendo que de forma 

geral, os docentes adotam essa didática para melhorar o aprendizado e promover a 

interação entre os acadêmicos.  

 Segundo Carvalho (1994), a dinâmica do trabalho em grupo é muito utilizada 

no ensino superior, pois traz consigo diversas perspectivas de discussão e 

envolvimento dos alunos. Pensando nessas contribuições do trabalho em grupo, os 

educadores planejam atividades a serem desenvolvidas coletivamente, dentro e fora 

de sala, considerando que essa prática é fundamental para o processo de 

aprendizagem, pois leva em consideração o compromisso, a participação e a 

cooperação entre acadêmicos e docentes. É essencial que tenhamos professores 

que passem trabalho em grupo e os orientem, incentivando seu desenvolvimento e 

atentando aos progressos dos discentes, para que estes, como aprendizes, 

aprendam. Diante disso, Masetto (1998, p. 23) afirma que os discentes precisam de: 
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Um professor que, com seus alunos, forme grupo de trabalho com 
objetivos comuns, que incentive a aprendizagem de uns com os 
outros, estimule o trabalho em equipe, a busca de solução para 
problemas em parceria, que seja um motivador para o aluno realizar 
suas pesquisas e seus relatórios, que crie condições contínuas de 
feedback entre aluno e professor.  

  

Através disso, percebe-se que ao exigir um trabalho em equipe o docente terá 

que, em algum momento, orientar os grupos, formando assim uma parceria com os 

discentes. Segundo Pimenta e Anastasiou (2010), no ensino superior, esta parceria 

se caracteriza como uma etapa do trabalho em grupo, na qual o docente tem o papel 

de professor orientador. Sendo assim, ao passar um trabalho em grupo, o educador 

precisará dispor de tempo para orientar os objetivos a serem alcançados diante de 

tal estratégia didática, deixando evidente que o docente possui um objetivo para 

alcançar com o trabalho em grupo. 

 Além disso, durante nossa vida escolar deveriamos ser preparados para ter 

um espírito de cooperação social e de vida comunitária, no sentido de desenvolver 

“um espírito livre de comunicação, de troca de ideias e sugestões”. Conforme Dewey 

(apud LOPES; SILVA 2009, p. 10), “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”. Por isso, a escola e a universidade, como 

espaços de construção do saber, precisam incorporar o trabalho em grupo como um 

facilitador para preparar os educandos a partilhar, cooperar e viver melhor em 

sociedade. 

 

3.1 O GRUPO – POR DEFINIÇÃO 
 

Para melhor entendimento sobre a temática tratada nesta pesquisa, cabe 

inicialmente indicarmos a definição de grupo. Vejamos então as definições de grupo 

na ótica de diferentes autores. 

Para Freud (1976), o grupo é uma relação que envolve no mínimo duas 

pessoas, no entanto grupo não é apenas uma mera reunião de pessoas, para ele 

um grupo se caracteriza, quando pessoas com história de vida diferente reúnem-se 

porque possuem algum objetivo em comum. 

 Conforme Mucchielli (1980), grupo é um conjunto de duas ou mais pessoas 

que trabalham com objetivos em comum.  
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Para Pissurno (2008), o trabalho em grupo pode ser realizado por duas ou 

mais pessoas, onde essas trabalham juntas para alcançar uma finalidade. 

 Para Pichón Rivière (1991), o termo “grupo” pode ser definido como um 

conjunto de pessoas ligadas entre si por uma constante de tempo e espaço, 

pessoas que se reúnem em torno de uma tarefa especifica, por um objetivo mútuo, 

porém cada participante é diferente e tem sua identidade. Os grupos podem ser 

verticais, horizontais, homogêneos e heterogêneos, primários e secundários.  

 Charles Horton Cooley (1909), ao estudar a organização social deu uma 

atenção maior para a unidade orgânica entre o indivíduo e o coletivo. Deste modo, 

esse autor contribui com essa pesquisa trazendo os conceitos de grupo primário. 

Vale lembrar que também serão mostrados os conceitos de grupo secundário e 

intermediário. O conceito de grupo primário trabalhado aqui foi traduzido do inglês 

para o português do original de Cooley. 

 A família é o primeiro grupo do qual fazemos parte, nele temos experiências 

positivas como afeto, estímulo, apoio e respeito, mas também temos as negativas 

como tristezas, frustrações e perdas. Desta forma, a família, na visão de Cooley 

(1909), é um grupo primário, pois estabelecem relações mais duradoras que duram 

em média uns cinquenta anos, sendo assim, eles não mudam no mesmo grau que 

os outros grupos sociais.  Esse primeiro grupo é fundamental na formação humana. 

Seus integrantes geralmente possuem muito afeto um pelo outro. E por causa disso, 

realizam até sacrifícios para o conforto ou para o benefício de um dos membros. Por 

essas características esse primeiro grupo é formado por um número menor de 

integrantes e serve também para desenvolver um indivíduo até o ponto em que ele 

possa interagir com aqueles em sua sociedade. O autor deixa claro que as 

interações existentes no grupo primário são fundamentais e servem como 

treinamento para todas as outras interações. 

 Os grupos secundários possuem algumas características opostas às do grupo 

primário, esses tipos de grupos possuem grandes dimensões, no entanto têm menos 

contato, tornando-as desprovidas de intimidade, suas interações são muitas vezes 

baseadas em tarefas ou na reciprocidade. A posição dos integrantes é definida em 

relação às funções que lhes cabem. Portanto sua participação é limitada, são 

relacionamentos temporários e organizados formalmente, mas apresentam objetivos 

e interesses semelhantes. É o caso de Partidos políticos, grupos de grandes 

empresas e outros. 
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 Além do grupo primário e secundário, temos um terceiro tipo de grupo, o 

intermediário, que, como o próprio nome já diz, é um meio termo entre os dois 

grupos citados acima. Desta forma, o Grupo intermediário possui algumas 

características do grupo primário e outras do secundário. Nele, existem relações 

duradouras e curtas, podem ser grupos mais formais, ou mais íntimos. Também 

possuem objetivos semelhantes a serem alcançados. Podemos citar como grupos 

intermediários os grupos escolares. 

 Evidentemente, a pesquisa realizada faz um estudo mais detalhado dos 

integrantes do grupo intermediário, que neste caso são os acadêmicos do curso de 

pedagogia. Este que, em grande parte, tem sua duração por volta de quatro anos, 

que é o tempo de duração do curso, mas os aprendizados resultantes dessa 

convivência em grupo se estenderão por muito tempo.  

 Afinal, ao convivermos em um grupo aprendemos a suportar as frustrações, 

lidar com as emoções, compartilhar experiências e comemorar as pequenas vitórias 

conquistadas juntamente com os demais. 

 
3.2 CONSTRUÇÃO DO GRUPO 

 

 Formar um grupo para elaborar algum trabalho solicitado pelo docente é 

muito simples, basta juntar aquelas pessoas com mais intimidade e pronto, no 

entanto a construção do grupo não pode se resumir somente nesse aglomerado de 

pessoas que se juntaram para dizer que é um grupo. 

 Municucci (1992, p. 199), traz suas considerações acerca da estrutura do 

grupo, para ele, “quando os grupos começam a se formar, aparece normalmente 

uma hierarquia de valores e papéis a serem desempenhados, surgem os líderes, os 

liderados, os bloqueadores”. Conforme o autor, esses papéis podem ser alterados, 

podem mudar conforme o desenvolvimento do grupo, pois “a liderança pode passar 

de um indivíduo para o outro, conforme a situação ou o momento”.  

Ao tratar da estruturação de um grupo, é preciso estabelecer as normas, as 

relações entre os membros e destes com liderança, os padrões aprovados de 

condutas e as comunicações. Além disso, Municucci (1992) diz que quando o grupo 

é muito grande pode se dividir em subgrupos, sem, no entanto, perder sua unidade.  

Ainda segundo Municucci (1992), é logo quando começa a formação e a 

estruturação do grupo que se iniciam as diferenças entre os indivíduos, surgindo 
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assim, o chamado índice de importância, que condiz com a medida de prestígio 

pessoal que existe dentro do grupo. A partir desse índice de importância, as pessoas 

começam a ser tratadas de acordo com seu status, uns passam a ser recebidos com 

mais consideração, enquanto outros nem são notados. Esse fato é visível nos 

grupos de estudos do curso de pedagogia, no qual realizei esta pesquisa. 

  Madalena Freire (1998) contribui com esse estudo quando traz suas 

considerações acerca da construção do grupo. Para a autora, um grupo se constrói 

por meio da concordância existente entre seus elementos, na constância da rotina e 

de suas atividades. Além disso, para que haja um bom funcionamento do grupo, 

precisa-se de uma organização sistemática de encaminhamentos e, principalmente 

da intervenção por parte do educador.  

 A autora também afirma que na construção de um grupo existe sim, aquele 

medo da mudança, do diferente, do novo, no entanto é esse risco que o educando 

tem que enfrentar, para poder aventurar-se; ou seja, é preciso sair da mesmice e 

inovar, e uma das maneiras de conseguir isso, é construindo um grupo.  

 A construção de um grupo envolve inúmeros elementos, não somente o afeto, 

como muitos pensam, também não envolve só iguais que partilham dos mesmos 

estereótipos, um grupo pode ser formado pelos diferentes, novos e estranhos, ou 

seja, um grupo não é formado somente por aqueles que possuímos muita 

intimidade. Entretanto, isso não quer dizer que temos que viver trocando de grupo, 

para conviver com o diferente, pelo contrário, apenas temos quer ser mais 

acolhedores e flexíveis para aceitar os diferentes em nosso grupo. Às vezes se 

criam “muralhas” em volta de certos grupos, pois ninguém sai e ninguém entra, o 

que não é necessariamente ruim, mas precisamos entender que trabalhar em grupo 

com as pessoas que não fazem parte da nossa “panelinha” é tão importante quanto 

trabalhar com os mesmos companheiros de sempre. Algumas vezes uma pessoa 

fica até sem grupo e ninguém se sensibiliza com essa situação, deixando-a realizar 

o trabalho individualmente.  

 Este fato não acontece somente no curso de formação de professores, que é 

o assunto em questão, também acontece, ou já aconteceu em vários âmbitos 

educacionais. Muitos de nós já passamos por isso, ou não tínhamos grupos fixos e 

ficávamos andando de grupo em grupo, ou tínhamos uma “panelinha” inseparável. 

 Esses entraves nos levam a repensar nossas visões de grupo, pois inúmeras 

vezes impedimos alguém de juntar-se a nós, só pelo simples fato desta pessoa não 
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ter o jeito, a personalidade ou a aparência que queríamos que ela tivesse.  Para que 

isso mude, precisamos nos atrever a construir outros vínculos, em outras 

convivências, isso é muito importante para novas aprendizagens e outras 

percepções. Daí a perspicácia de, no curso de formação de professores, aceitarmos 

novos integrantes em nosso grupo, afinal a estratégia do trabalho em grupo, tem 

esse fim, ser acolhedor, integrador, além de servir para entendermos que o novo 

também contribui. 

  Desta forma, nos permitimos conhecer outras visões e ter outros convívios. 

Madalena Freire (1993, p.2), em seu texto o que é um grupo?1, nos mostra 

claramente que a construção de um grupo está envolta nas diferenças de cada 

integrante e que são essas diferenças que o enriquecem: 

  
Um grupo se constrói no espaço heterogêneo das diferenças entre 
cada participante: da timidez de um, do afobamento do outro, da 
serenidade de um, da explosão do outro, do pânico velado de um, da 
sensatez do outro, da serenidade desconfiada de um, da ousadia do 
risco do outro, da mudez de um, da tagarelice do outro, do riso 
fechado de um, da gargalhada debochada de outro, dos olhos 
miúdos de um, dos olhos esbugalhados do outro, de lividez do rosto 
de um, do encarnado do rosto do outro.  
[...] Um grupo se constrói não na água estagnada do abafamento das 
explosões, dos conflitos, no medo em causar rupturas.  
Um grupo se constrói construindo o vínculo com a autoridade e entre 
iguais. Um grupo se constrói na cumplicidade do riso, da raiva, do 
choro, do medo, do ódio, da felicidade e do prazer. 

 

Portanto, antes de impedirmos alguém de adentrar em nosso grupo, por 

qualquer que seja o motivo, precisamos pensar que as contribuições desta pessoa 

que foi rejeitada também poderiam ser de grande valia e contribuiriam muito para a 

aprendizagem de todos os envolvidos no grupo. Ou seja, o simples convívio durante 

a realização de uma atividade em grupo já produz algum conhecimento.  

 

3.3 O TRABALHO EM GRUPO NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 
 

 Viver em grupo é viver em influência mútua.  Na perspectiva de Minicucci 

(1992, p.195), “todos vivemos em grupos: de família, de trabalho, de diversão, de 

clube, de igreja e outros”, assim o grupo por ser de fundamental importância e por 

ser um vasto campo de conhecimento e realidades deve ser estudado. Por 

                                                 
1
 “O que é um grupo?” Texto extraído do livro: FREIRE, Madalena et al. Grupo, indivíduo, saber e 

parceria: malhas do conhecimento”. São Paulo: Espaço Pedagógico, 1993. 
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conseguinte, Minicucci (1993) fundamenta os estudos das dinâmicas de grupo, 

lembrando que a dinâmica de grupo se refere aos meios pelos quais os grupos 

podem ser organizados e guiados, com o fim de obter determinados objetivos. 

Por esse motivo, os trabalhos em grupos são muito utilizados dentro do 

ambiente de sala de aula, afinal ele possui grande valor para o aprendizado dos 

acadêmicos, de tal modo que as ideias advindas da metodologia do trabalho em 

grupo são muito ricas, mais elaboradas, possuem maior qualidade e também por se 

basearem em inúmeras visões do fenômeno estudado. 

Os benefícios de ter alunos trabalhando em grupos nos cursos de formação 

de professores são amplamente reconhecidos, incluindo o desenvolvimento de 

habilidades como: aprender a trabalhar coletivamente, ampliação do interesse e da 

motivação dos estudantes, também, proporcionando aos acadêmicos uma maior 

interação e aprendizagem com os seus colegas. 

No entanto, existem limitações nessa estratégia didática, pois exige muito 

esforço, colaboração, paciência, e outros. Utilizar a metodologia do trabalho em 

grupo, sobretudo no nível superior é uma tarefa árdua, que carece de muita de 

reflexão tanto dos integrantes quanto do educador. Mesmo assim, a estratégia 

didática do trabalho em grupo é uma prática pedagógica cada vez mais existente 

nos plano de trabalho dos docentes. Diversos professores empregam essa 

estratégia para os mais variados fins, para apresentação de seminários, realização 

de estudos de caso, pesquisas de campo, elaboração de projetos, oficinas e outras 

atividades, procurando desenvolver uma série de competências que dizem respeito 

às disciplinas, à vida acadêmica, social e profissional, além de habilidades, como 

interação, liderança, cooperação, responsabilidade, saber questionar, saber se 

impor e saber resolver conflitos. 

 Para Wenzel (1994), o trabalho coletivo impõe uma normalidade própria e 

modifica radicalmente o conceito de competência, tornando-a fruto do coletivo e não 

apenas uma habilidade individual, uma vez que os indivíduos fazem parte de um 

todo. Em síntese, trata-se de constituir a cabeça pensante do coletivo, para isso o 

professor precisa levar em consideração não só as partes, mas sim o todo. Caso 

contrário, os integrantes dos grupos perderão a condição objetivada de pensar o 

trabalho como fruto de um todo.  

 Conforme Perrenoud et al (2001), na realização do trabalho em grupo o 

docente tem o papel de mediador, desta forma tem a autoridade de definir a 
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montagem e o tamanho do grupo, além de determinar as metas que deverão ser 

alcançadas e conhecidas por todos os componentes do grupo. 

Segundo Freire (2000), a autoridade do professor na sala de aula, quando 

este toma decisões, orienta atividades, estabelece as metas das tarefas, cobra a 

produção coletiva do grupo, não é sinal de autoritarismo de sua parte e sim o 

cumprimento de seu dever. 

 Segundo D’Ávila e Veiga (2012), o trabalho em grupo nos cursos de formação 

de professores também é de grande valia para plantar o princípio da cooperação, da 

coletividade, da interação. Mas os docentes muitas vezes têm dificuldade de plantar 

tais valores, geralmente devido trabalharem com salas numerosas e com diversas 

turmas. Quando os cursos de formação desprezam esses princípios, trazem 

restrições à formação e com isso contribuem para a formação de professores 

tradicionais, que não valorizaram esse tipo de metodologia e acabam por trabalhar 

sem a cooperação, sem o envolvimento, sem a interação professor-aluno. 

 Outro fator que favorece a utilização do trabalho em grupo pelos docentes, é 

o fato de reduzir o número de trabalhos a serem avaliados, , favorecendo seu tempo, 

pois como sabemos os professores universitários possuem muitas turmas, com 

aulas em diversos cursos. 

 

3.4 O TRABALHO EM GRUPO NA ÓTICA DOS DOCENTES 
 

Paulo Freire (1997), quando argumenta sobre os grupos de formação2 nos dá 

algumas dicas sobre como se trabalhar com um grupo, não necessariamente grupos 

de estudantes, mas essas dicas se encaixam perfeitamente neste estudo. Para 

Freire (1997, p.75): 

 
O primeiro ponto a ser afirmado com relação aos grupos de formação 
na perspectiva progressista em que me situo é que eles não 
produzem sem a necessária existência de uma liderança 
democrática, alerta, curiosa, humilde e cientificamente competente. 
Sem essas qualidades, os grupos de formação não se realizam como 
verdadeiros contextos teóricos. Sem essa liderança, cuja 
competência científica deve estar acima da dos grupos, não se faz o 
desvelamento da intimidade da prática nem se pode mergulhar nela 
e, iluminando-a, perceber os equívocos e os erros cometidos. 

                                                 
2
 Os grupos de formação – formados por grupos de professoras, de diretoras, de coordenadoras 

pedagógicas, de merendeiras, de vigias, de zeladores, de pais e mães. 
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Essa liderança citada relaciona-se com o papel que os docentes 

desempenham ao solicitar um trabalho em grupo, eles tomam frente aos grupos 

formados pelos acadêmicos e o fator liderança torna o professor responsável por 

orientar os grupos, negociando o que será pesquisado, qual a finalidade disso, como 

o trabalho será desenvolvido e como e quando serão apresentados os resultados.   

Wenzel (1994) nos lembra que não vivemos mais na era do individualismo, 

por isso a organização do trabalho docente sofre mudanças e desta forma, aquele 

professor que trabalhava individualmente precisa aprender a trabalhar 

coletivamente. Wenzel (1994, p. 26) argumenta que independente de teorias de 

educação e de aprendizagem, de estruturas pedagógicas e do caráter público ou 

privado, “o professor é a expressão de uma organização coletiva de trabalho”.  

Desta forma o professor utiliza o trabalho coletivo como instrumento auxiliar 

de sua prática docente, pois o ensino-aprendizagem dos que trabalham em grupo é 

revertido de comunicação, interação, organização e cooperação. Freire (1997) 

considera os grupos de formação como uma ferramenta capaz de proporcionar a 

interdisciplinaridade, uma vez é desenvolvido pela junção de diferentes grupos para 

o debate de um mesmo tema, visto sob prismas diferentes, mas concernentes. 

Nesta perspectiva, os grupos formados pelos acadêmicos também seguem essa 

linha de pensamento, uma vez cada integrante possui sua singularidade.  

Em síntese, conforme Wenzel (1994), a utilização do trabalho em grupo serve 

como uma estratégia didática que vai além de ferramentas como o quadro, livros e 

aparelhos, pois essa estratégia consiste em estabelecer com os alunos e, entre os 

próprios alunos, uma relação interpessoal repleta de ensino-aprendizagem. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
 Nesta seção apresentaremos nossas análises elaboradas a partir dos dados 

coletados na pesquisa documental e na pesquisa de campo, levando em 

consideração a base teórica desse estudo monográfico. 

 

 

4.1 PESQUISA DOCUMENTAL 
 

 É necessário, de modo geral, situar em que contexto se desenvolveu esta 

pesquisa. Para isso, apresentaremos uma breve descrição referente a UNIR, ao 
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curso de pedagogia, seus docentes e discentes, a infraestrutura utilizada no ensino, 

além disso, mostraremos os resultados da investigação realizada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (DCNP) e no PPP do curso de 

Pedagogia da UNIR (2013), para averiguar o que esses documentos mencionam a 

respeito do trabalho em grupo. 

 

4.1.1 Breve descrição sobre a unir e o curso de pedagogia 
 

 Após a criação do Estado de Rondônia pela Lei Complementar nº 47 de 22 de 

dezembro de 1981, foi criada em 1982, pela Lei nº 701, de 08 de julho, a primeira 

instituição pública de ensino superior, a Universidade Federal de Rondônia.  

 A universidade como um espaço de diálogos, volta-se para às necessidades 

educacionais e desta forma possui o compromisso de, através de projetos, buscar a 

melhoria da educação. De acordo com o PPP (2013, p.8), um dos objetivos da UNIR 

é: “promover a produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático 

dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, 

quanto regional e nacional”. 

 Vieira (2008) lembra que a LDB, integrada ao sistema nacional de ensino 

instituiu normas para os cursos pedagógicos. Nessa perspectiva, a LDB 9394/96, 

define em seu Art. 62 que a formação de professores para atuar na educação 

básica: 

 

[...] far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 
Graduação Plena em universidades e institutos superiores de 
educação, admitida como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 
fundamental a oferecida em nível médio na modalidade normal.  

  

Assim, percebemos que o PPP do curso de Graduação em Pedagogia, 

Licenciatura está em conformidade com a LDB, sendo que de acordo com este, 

UNIR (2013, p.9), o curso: 

 

[...] destina-se à formação de professores para exercer funções de 
magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, 
de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar e em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 
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 Para dar mais ênfase na formação do pedagogo, também utilizamos as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (DCNP), Resolução 

CNE/CP n°. 1, de 15 de maio de 2006. Desta forma, Brasil (2006, p.2), em seu artigo 

4º, descreve que o curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 

professores:  

 
[...] Para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 
na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços 
e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos. 

 

 Vale ressaltar que conforme as DCNP, Brasil (2006), a ação educativa se 

desenvolve em meios a processos de aprendizagem, de socialização e de 

construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de 

mundo. 

 O corpo docente do curso de Pedagogia, conforme descrito no PPP, UNIR 

(2013, p.130), “é composto por docentes titulados (Mestres e Doutores), cujo perfil 

revela experiência em seus campos de atuação no desenvolvimento de atividades 

de pesquisa e extensão”.  

 Ainda segundo o PPP, UNIR (2013, p.130), o corpo discente do curso de 

pedagogia, está composto: 

 
[...] Por acadêmicos oriundos da escola pública de Rondônia cujo 
perfil revela um esforço para vencer as limitações impostas pela 
pobreza a fim de superar seus limites. Trata se de uma população 

acadêmica que se dedica e tem na educação uma possibilidade 
de vencer os desafios postos pela condição sócio econômica. 

 

 No que diz respeito à infraestrutura básica utilizada no ensino, conforme o 

PPP, UNIR (2013, p.136), “o Curso de Pedagogia conta com 04 salas de aula, 01 

laboratório de informática, mas também utiliza outros laboratórios vinculados a 

outros cursos”. 

 Entendemos que os elementos citados (universidade, curso de pedagogia, 

acadêmicos e docentes) far-se-ão componentes da nossa investigação a respeito do 

trabalho em grupo. 
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4.1.2 O trabalho em grupo nas diretrizes e no ppp de pedagogia unir – porto 
velho 
  

 Convém esclarecermos que nesta seção buscamos verificar nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (2006) e no Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Pedagogia (2013), algumas menções que esses 

documentos fazem no que concerne ao trabalho em grupo.  

 Ao verificarmos as DCNP, Brasil (2006, p.2), no qual consta “o trabalho em 

grupo” destacado no inciso XI, do artigo 5º como uma aptidão que o ingressante do 

curso de pedagogia precisa desenvolver. Vejamos:  

 
Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 
 
XI - Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a 
área educacional e as demais áreas do conhecimento. 

 

 Desta forma, compreendemos que ao entrar no curso de pedagogia, o 

acadêmico já tem que está ciente que desenvolverá trabalhos coletivos.  

 Também temos o trabalho em grupo mencionado na Resolução CNE/CP n.1, 

de 18 de fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica (DNF) em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena Brasil (2002, p.1), menciona:  

 
Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará, além 
do disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, outras formas de orientação inerentes à formação para a 
atividade docente, entre as quais o preparo para: 
 
VII – o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em 
equipe. 

 

 Desta forma, as DNF (2002), por serem referências para a organização da 

matriz curricular dos cursos de formação de professores, contribuem na discussão 

do trabalho em grupo ao mencionar que a organização curricular dos cursos de 

formação de professores da educação básica precisa englobar formas de orientação 

que desenvolvam hábitos de colaboração e trabalho em equipe, ou seja, as 

atividades em grupo são consideradas relevantes na formação de docentes. 

 De acordo com PPP do curso de Pedagogia, UNIR (2013, p.43), os alunos 

são organizados em grupo para: realizar estágios, escrever relatório científico de 
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pesquisa, envolver-se em grupos de pesquisa, além disso, o trabalho em grupo pode 

ser empregado como metodologia de ensino e pode ser analisado através da 

avaliação formativa.  

Vejamos um trecho desse documento que faz menção ao trabalho em grupo: 

 

Para viabilizar a operacionalização do Estágio, os alunos serão 
organizados em pequenos grupos e serão orientados por professores 
do DED (um professor para cada grupo) que farão planejamento 
coletivo e deverão cuidar para que todas as atividades de estágio 
sejam realizadas por todos os alunos devidamente supervisionadas. 

 

 Deste modo, os acadêmicos do curso de pedagogia da UNIR devem trabalhar 

juntos para planejar e executar suas atividades durante a realização dos estágios 

nos ambientes escolares e não escolares. 

 Como foi dito anteriormente, também constatamos no PPP que os 

acadêmicos precisam trabalhar em grupos para elaborar relatórios científicos de 

pesquisa, desta forma, os pequenos grupos devem apresentar os resultados obtidos 

no espaço-tempo da educação escolar, relacionadas com as pré-escolas, séries 

iniciais do ensino fundamental, a gestão educacional e a formação profissional do 

docente. Mas para isso, os acadêmicos precisam das orientações de seus docentes. 

Abaixo, destacamos um pouco sobre a orientação, conforme UNIR (2013, p. 46): 

 
[...] Destacam-se algumas orientações: 
- Mediar o ensino para aprendizagem dos acadêmicos; 
- Desenvolver hábito de trabalho em equipe. 

 

 Os estágios e as orientações são de suma importância nos cursos de 

formação de professores, sobretudo quando são realizados em grupo. Outra menção 

que o PPP, UNIR (2013, p. 46), faz é referente aos grupos de pesquisas, no quais 

os alunos também precisam trabalhar coletivamente: 

 
[...] Nessa modalidade de trabalho o acadêmico se integra a um 
grupo de pesquisa, sob a orientação do tutor, de acordo com a sua 
área de interesse ou as possibilidades criadas a partir do estágio 
supervisionado, dos projetos de iniciação científica da UNIR que 
tenham relação com a pedagogia, ou ainda, das disciplinas que 
compõem a matriz curricular do Curso de Pedagogia. 
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Verificamos também, que os trabalhos em grupo são inseridos no curso de 

pedagogia como parte da avaliação do processo de ensino aprendizagem, mas 

precisamente na avaliação formativa. O PPP, UNIR (2013, p.123) propõe: 

 
[...] Avaliação formativa durante o processo educativo com as 
seguintes atividades: acompanhamento do desempenho dos 
acadêmicos no desenvolvimento das atividades educativas tais 
como, participação, interesse, apresentações em grupo e 
desempenho individual em atividades práticas (em sala e em 
campo). 

  

Ao fim desta pesquisa documental, verificamos que o trabalho em grupo é 

mencionado uma única vez nas DCNP (2006) e várias vezes no PPP da UNIR 

(2013), no entanto esses dados ainda não são suficientes para fomentar a discussão 

do uso do trabalho em grupo como uma estratégia didática relevante para a 

formação de professores. 

 

4.2 PESQUISA DE CAMPO 
 

A partir deste tópico apresentamos os resultados referentes aos questionários 

aplicados aos acadêmicos e aos docentes. Desta forma, as discussões da pesquisa 

de campo foram divididas em dois momentos, uma vez que primeiramente foram 

analisadas as perspectivas acadêmicas referentes ao trabalho em grupo e 

posteriormente a visão dos docentes sobre a estratégia didática do trabalho em 

grupo.   

 Vale ressaltar que os questionários dos acadêmicos foram numerados de 1 a 

20 e os dos docentes de 1 a 6. Além disso, foram usadas letras e números para 

identificar Acadêmicos (A) e Docentes (D), devido ao fato de estas palavras 

aparecerem inúmeras vezes, no decorrer do texto. Então A1 corresponde ao 

acadêmico de número um e D1 significa docente número um, e assim 

sucessivamente. Além disso, também foram feitas algumas correções ortográficas 

em algumas respostas dos questionários.  

 

4.2.1 Trabalho em grupo: perspectivas acadêmicas  
 

 Aqui são descritos os resultados das 11 questões respondidas pelos 

acadêmicos do 6º e 8º período do curso de pedagogia. A justificativa da escolha 
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desses períodos deu-se porque os discentes já realizaram muitos trabalhos em 

grupo, sendo que estes já estão no terceiro e quarto ano do curso, respectivamente. 

 As questões contidas no questionário eram abertas e fechadas; tinham o 

intuito de verificar a visão dos acadêmicos no diz respeito ao trabalho em grupo.  

 Na primeira questão, listamos diversas atividades e solicitamos que os 

acadêmicos marcassem aquelas que já haviam realizado em grupo.  

Desta forma, cada acadêmico poderia marcar quantas alternativas fossem 

necessárias. Vejamos a seguir: 

 

 

Figura 1 
Trabalhos que foram realizados em grupo 
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Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 
 O resultado da figura 1 deixa claro o constante uso da estratégia didática 

“trabalho em grupo” na formação de professores, pois todas as atividades elencadas 

no questionário já foram realizadas em grupo, algumas por um número maior de 

pessoas, como é o caso dos estágios, no qual todas as vinte pessoas disseram que 

já o realizaram em grupo, também temos seminários 18 pessoas e pesquisas de 

campo 19 pessoas. As outras opções tiveram um número menor de respondentes, 

como artigos 14 pessoas e resenhas/resumos apenas 12 pessoas.  

 Com foi dito anteriormente, todos os 20 acadêmicos marcaram estágio como 

atividade que já foi realizada em grupo, esse fato se dá, pois conforme o PPP 

(2006), do curso de pedagogia, o estágio se configura em uma atividade que deve 

ser realizada em pequenos grupos. 

 Além disso, a outra atividade que apresentou um número um número maior 

de seleções é o seminário.  
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Veiga (2000) nos lembra de que seminário é uma técnica de ensino, na qual 

se discute temas apresentados por um ou vários alunos, sob a direção do professor 

responsável pela disciplina ou curso.   

 Por fim, percebemos na questão 1 que a estratégia do trabalho em grupo é 

requisitada para a elaboração de diversas atividades do curso de pedagogia, 

principalmente a realização de estágio e na apresentação de seminários. 

                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Figura 2 
Quantidades de pessoas no grupo 
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Fonte: Dados do questionário, Porto Velho, 2015. 

 

 A questão 2 buscou verificar como se dar a composição dos grupos, conforme 

a figura  2, os grupos de dois a três integrantes correspondem a 25%, já os de três a 

quatro integrantes equivalem a 60%, os grupos de quatro a seis integrantes 

equivalem a 15% dos alunos respondentes e os grupos de mais de seis alunos não 

foram marcados por nenhum acadêmico. Tendo isto claro, constatamos que, a 

maioria dos grupos é formado por três a quatro integrantes. Isso nos mostra um 

ponto positivo conforme a visão dos autores Mucchilelli (1979) e Mailhiot (1970). 

 Segundo Mucchilelli (1979), os grupos que obtém melhores resultados em 

suas relações interpessoais, são compostos por um número mínimo de integrantes, 

resultado de uma melhor comunicação, pois, devido ter um número menor de 

pessoas todos têm a oportunidade de opinar nas decisões inerentes ao objetivo 

almejado. 

 Também temos a visão de Mailhiot (1970), que considera o tamanho do grupo 

um dos pontos fundamentais para o funcionamento do trabalho, de uma maneira 
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geral, os grupos ímpares como é o caso de três integrantes, oferecem mais 

probabilidade de êxito que os pares, pois, se um grupo tiver, por exemplo, seis 

integrantes ele provavelmente irá se fracionar, formando assim subgrupos e esse 

fato não é favorável para a organização do grupo. Logo, Mailhiot (1970) chega a 

conclusão de que quanto maior o grupo, mais difícil a execução dos três momentos 

essenciais de um grupo que são: a discussão, a decisão e a execução. 

 Em síntese, entendemos, conforme a visão dos autores Pissurno (2008), 

Mucchilelli (1979) e Mailhiot (1970), que a maioria dos grupos formados pelos 

acadêmicos participantes dessa pesquisa apresenta um tamanho considerado bom 

para um grupo de trabalho.  

 

Figura 3 
Preferem trabalhar individualmente ou em grupo? 

20%

80%

Individualmente

Em grupo

 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 A questão 3 refere-se a preferência dos acadêmicos entre trabalhar 

individualmente ou em grupo, constatamos na figura 3, que dos 20 respondentes; 16 

preferem trabalhar em grupo e apenas 4 optam por realizar trabalhos 

individualmente. Ou seja, 80% preferem realizar suas atividades em grupo, enquanto 

apenas 20% prefere trabalhar individualmente.  

As justificações das escolhas entre trabalhar em grupo ou individualmente 

foram variadas, tal como constam nas figuras 4 e 5. 
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Figura 4 
Justificativas sobre preferir trabalhar em grupo 

 
 
Em grupo, porque o trabalho flui melhor, pois uma vai suprindo as dificuldades da outra 
trazendo novos elementos, enriquecendo mais o trabalho (A7).  
 
Em grupo, porque acabamos aprendendo mais com a opinião dos outros e analisamos qual 
é a melhor resposta (A2). 
 
Em grupo, pois há opiniões diferentes, havendo uma troca de conhecimentos (A8). 
 
Em grupo, pela socialização e troca de experiências (A20). 
 
O trabalho em grupo fortalece a aprendizagem, pois o que um não sabe o outro ajuda (A3). 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

  
 Nos depoimentos destacados na figura 4 percebem-se alguns dos motivos 

pelos quais os acadêmicos preferem trabalhar em grupo. Fica evidente que a troca 

de conhecimentos, a opinião e a socialização entre os integrantes foram 

consideradas questões relevante resultantes das escolhas dos discentes.  

 Na visão de Piaget (apud CASTRO, 1974), a discussão em grupo com 

argumentação variada e o constante remanejamento de perspectivas torna-se muito 

indicada para que há a transferência do pensamento egocêntrico para o 

sociocêntrico. Nessa concepção piagetiana a maturação do pensamento é resultado 

da estimulação provocada pelo grupo. Por isso, lembramos Piaget (apud LIMA, 

1969) ao afirmar que quando dialogamos somos levados a executar uma 

conferência do nosso pensamento, melhor dizendo, atraves da discussão a lógica 

entra em ação para nos ajudar a ordenar a nossa conduta, que é a cooperação. 

 Além disso, é através do choque do nosso pensamento com o do outro, que 

conseguimos ter dúvidas. Gerando assim, uma necessidade de verificação. Nos 

trabalhos realizados em grupo ocorre exatamente isso, pois durante as discussões 

sempre surge essa necessidade de mudar nosso ponto de vista. Para Piaget (apud 

LIMA, 1969), a discussão é o fator principal da verificação, pois a reflexão é uma 

discussão em voz baixa, já a discussão é uma reflexão em voz alta. Daí a 

importância de se trabalhar em grupo para aprendermos a refletir em voz alta. 
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Figura 5 
Justificativas sobre preferir trabalhar individualmente 

 
 
Individualmente, porque devido aos compromissos distintos dos integrantes do grupo, 
torna-se difícil o encontro fora da UNIR, sobrecarregando apenas um ou dois integrantes 
na formalização do trabalho (A1). 
 
Individualmente, porque assim posso fazer meu tempo sem prejudicar ninguém e sem me 
desgastar também (A15). 
 
Individualmente, muitas vezes o trabalho em grupo não surte o efeito esperado, pois 
muitas pessoas acabam não realizando as atividades solicitadas (A19). 
 
Individualmente, pois sempre termino fazendo sozinha (A9). 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 Os resultados das justificativas dos acadêmicos que preferem trabalhar 

individualmente indicam que, apesar de reconhecerem os benefícios do trabalho em 

grupo, preferem trabalhar individualmente devido suas indisponibilidades ou por falta 

de comprometimento dos demais integrantes. 

 

4.2.2 Benefícios do trabalho em grupo para o aprendizado  
 

 Os benefícios decorrentes de atividades realizadas em grupo no curso de 

formação de professores demonstram-se favoráveis à aprendizagem.  

 O uso dos grupos no curso de pedagogia permite uma síntese perfeita entre 

instrução e socialização do indivíduo. Para Lewin (apud PEGORINI 2012), a 

apreensão do conhecimento é um dos benefífios do trabalho em grupo, desta forma, 

para que ocorra o desenvolvimento desta mentalidade na área pedagógica, Lewin 

(apud PEGORINI 2012, p.19) considera três principios: 

 
No primeiro, o grupo (classe) não é concebido como ambiente de 
competição, mas sim como ele mesmo, um fato de cooperação, 
sendo por isso, um objeto de sua própria instrução; o segundo 
preceitua que o papel do monitor (professor) é motivar o grupo, 
controlar seu funcionamento e seus resultados, e ajudá-los a definir 
suas dificuldades; por fim o terceiro implica num método pedagógico 
ativo. Ou seja, nele os "alunos", através de suas próprias 
experiências, devem chegar ao conhecimento. 

 

 Desta forma, no trabalho em grupo - ambiente, professor e aluno - formam a 

tríade que ao ser bem articulada contribui para a apreensão do conhecimento. 
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 Por conseguinte apresentamos os resultados relativos à questão 4 que 

verifica a opinião dos acadêmicos sobre os benefícios proporcionados pelo trabalho 

em grupo.  

A figura 6 corresponde ao resultado da questão 4, mostra que os acadêmicos 

ponderam inúmeros benefícios proporcionados pelo trabalho em grupo, dentre eles 

os que mais se destacam são: interação, troca de conhecimentos, cooperação, 

socialização e superação da timidez. 

 Segundo Minicucci (1993, p.77), “interação refere-se a situações verbais, 

como trabalhar juntos, divertir-se juntos. É o comportamento relacional, recíproco”. 

Por esse fato a interação é visa como um dos benefícios de se trabalhar em grupo. 

 Ainda conforme Minicucci (1993, p.68), “a cooperação funciona como uma 

coordenação de pontos de vistas ou de ações que emanam, respectivamente de 

diferentes indivíduos”. 

 

Figura 6 
Benefícios que o trabalho em grupo pode proporcionar 

 

 
Interação entre os discentes, aprender a dividir tarefas, socialização do conhecimento 
adquirido (A17). 
 
Troca de experiências e aquisição de novos conhecimentos (A11). 
 
Formação de sujeitos críticos e construção de saberes coletivos (A1). 
 
Cooperatividade e sociabilidade entre os alunos (A15). 
 
Superação da timidez (A3). 
 
Permite a troca de experiências e o respeito pelas opiniões dos outros (A5). 
 
Aprendizagem dos conteúdos, interação e aceitação das opiniões diversas (A10). 
 
Melhora o aprendizado devido a socialização dos conteúdos trabalhados (A9). 
 
Enriquecimentos de ideias, socialização, aprender a ajudar e ser ajudado (A8). 
 
A participação de vários na construção do trabalho completo (A20) 
 
Compreensão rápida e facilidade em se expor (encorajamento) (A2). 
 
Interação entre os colegas e enriquecimento do conteúdo (A7). 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
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 Segundo D’Avila; Veiga (2012, p.76), a timidez também é fator que interfere 

na qualidade dos trabalhos em grupo, sobretudo nas apresentações de orais. 

 
Por outro lado, alguns reconhecem que, após vários ensaios e 
trabalhando em conjunto, conseguem superar o acanhamento e 
criam coragem para esse tipo de apresentação. Esse fato é comum 
nos seminários, cujas apresentações acabam por gerar muitas 
preocupações por parte dos alunos mais tímidos que precisam se 
expressar publicamente. 

  

  O lado favorável do trabalho em grupo é que o aluno tímido, através das 

conversas e das inúmeras apresentações realizadas junto do grupo, acaba por se 

sentir mais á vontade e, por conseguinte vai superando a timidez inicial e aos 

poucos consegue falar em público. Por conta desse e de inúmeros outros benefícios, 

o trabalho em grupo se configura numa estratégia didática muito utilizada, não só no 

curso de pedagogia, mas em diversos ambientes. 

 

4.2.3 O trabalho em grupo e suas limitações 
 

Realizar um trabalho em grupo para alcançar os objetivos propostos pelos 

docentes é uma tarefa árdua para qualquer acadêmico. Afinal, formar os grupos é 

muito fácil, chega a ser espontâneo, o difícil é conseguir que todos os integrantes 

desse grupo contribuam de forma significativa, coerente e articulada com a 

elaboração do trabalho almejado. Isso nos leva a refletir sobre o que Saint-Exupéry 

(2015)3, ponderou a dizer que:  

 
As pessoas podem ser divididas em três grupos:  
- Os que fazem as coisas acontecerem;  
- Os que olham as coisas acontecerem;  
- E os que ficam se perguntando o que aconteceu. 

 

Saint-Exupéry (2015), através dessa reflexão nos traz o que realmente 

acontece num trabalho realizado em grupo, e nos leva a pensar até quando iremos 

nos deparar com grupos em que algumas poucas pessoas são responsáveis em 

fazer praticamente tudo, enquanto que as demais somente olham e algumas nem se 

quer sabem o que era para ser feito.  

                                                 
3
 Antoine de Saint-Exupéry, Disponível em: < http://www.antoinedesaintexupery.com/> Acesso em: 30 

nov. 2015. 
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Esse fato, configura-se como a maior limitação existente no trabalho em 

grupo, pois é comum, que surjam aqueles que somente apoiam-se nos outros e não 

cumprem com sua obrigação, sempre arrumam desculpas para não participarem dos 

encontros e dos debates feitos em grupo.  

 
Figura 7 

Dificuldade em realizar trabalho em grupo 
 

15%

60%

25%

SIM

NÃO

PARCIALMENTE

 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 Na figura 7 vemos o resultado da questão 5,  na qual verificamos a 

quantidade de acadêmicos que enfrentam dificuldades na realização de atividades 

em grupo. 60% disseram que não possuem dificuldades, 15% responderam que 

possuem dificuldades e 25% optaram em parcialmente. Vejamos a seguir as 

justificativas dos acadêmicos que responderam SIM, NÃO e PARCIALMENTE. 

  
Figura 8: Comentários dos que responderam SIM 

 
 
Quando o colega nunca tem tempo para se reunir, sempre alguém fica prejudicado em executar 
mais atividades (A18). 
 
Pois não tenho paciência para esperar a disponibilidade dos demais integrantes (A1). 
 
Pois procuro não passar finais de semana e feriados fazendo trabalho em grupo (A15). 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 
 Verificamos que as principais dificuldades se resumem em falta de 

compromisso de alguns integrantes do grupo e indisponibilidade do próprio 

acadêmico respondente para se reunir em grupos. De acordo com Kurt Lewin 

(1951), em qualquer tipo de grupo serão relatadas tais limitações, o isolamento por 

parte de alguns integrantes, falta de comunicação e organização são uma parte 

frequente dessa limitação. Esses fatores são resultados por características especiais 
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da personalidade, status, condições físicas, econômicas, sociais. Interferem no 

comportamento de algum dos integrantes do grupo, levando-o a ter pensamentos 

hostis do grupo. 

Figura 9 
Comentários dos que responderam NÃO 

 
 
Sempre tento ouvir a opinião de cada pessoa do grupo (A11). 
 
Procuro ser bem flexível, aberta ao diálogo e procuro interagir com os colegas (A5). 
 
Pois sempre procuro fazer a minha parte para contribuir com o grupo (A16). 
 
Pois o trabalho em grupo ajuda na aprendizagem e na autoconfiança (A19). 
 
Pois sempre tive horário flexivo para combinar com os componentes do grupo (A3). 
 
Porque me sinto mais à vontade e me encorajo mais, enfim a sensação de não estar 
sozinha (A17). 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 A figura 9 nos apresenta as justificativas que correspondem aos 60% que 

NÃO possuem dificuldade de trabalhar em grupo.  Dentre as justificativas podemos 

destacar o comentário do acadêmico 11, este ponderou não ter dificuldade na 

realização dessa estratégia didática pelo fato de sempre tentar ouvir a opinião de 

cada um dos integrantes do grupo. Nessa perspectiva, podemos trazer a visão de 

Freire (1996), quando traz em seu livro Pedagogia da autonomia, o saber escutar 

como parte dos saberes necessários à prática educativa. Fato este, extremamente 

relevante para os acadêmicos em formação.  

 Conforme Freire (1996), não é falando aos outros, como se fossemos 

portadores da verdade, que aprendemos a escutar, pelo contrário, é ao escutar que 

aprendemos a falar. Logo, aquele que fala deve entender que não é o único a ter o 

que dizer. Sendo assim, é preciso aprender a escutar para transformar seu discurso. 

Além disso, é preciso aprender a aceitar e respeitar as diferenças dos demais. Pois 

esses fatores configuram-se elementos essenciais para o sucesso de um trabalho 

em grupo.   

 Ainda sobre o aprender a ouvir, temos as contrições de Minicucci (1992), o 

autor considera o silêncio como uma ferramenta de comunicação, por isso a partir do 
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momento que você deixa o outro falar, passa a entender que ouvir é muito mais do 

que apenas não falar.  

Desse modo Minicucci (1992, p.70) nos leva a perceber que ouvir significa: 

 

1- Compreender o outro; 
2- Estar interessado no que a outra pessoa está dizendo; 
3-Estar ajudando o outro a comunicar-se mais livremente; 
4- Estar favorecendo o desbloqueio de inibições à comunicação. 

 

 Na visão de Minicucci (1992), quando você para de falar, dar a oportunidade 

para a outra pessoa retomar o diálogo. Neste ponto, o saber ouvir se configura como 

elemento de harmonia. Portanto, Freire e Minicucci nos ajudam a refletir acerca da 

importância do saber ouvir como um elemento que se faz necessário durante as 

discussões realizadas em grupo. 

 
 

Figura 10 
 Comentários dos que responderam PARCIALMENTE 

 
 
Devidos aos comentários que não são pertinentes ao trabalho (A2). 
 
Pois muitos não ajudam no na elaboração do trabalho (A20). 
 
Pois, às vezes corre alguns conflitos entre os componentes e fica um clima desagradável 
(A8). 
 
Porque as vezes você se sente limitado por ter uma opinião diferente das demais pessoas 
(A13). 
 
Pois além de estudar trabalho e em muitos casos fica difícil de reunir com o grupo (A14). 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
 

 Na figura 10 temos os comentários dos 25% que responderam que sentiam 

dificuldade parcialmente na realização do trabalho em grupo. Diante desse fato, 

destacamos o comentário do acadêmico 2, este respondeu que senti essa 

dificuldade devido a presença de comentários não pertinentes durante os encontros 

em grupo.    

 Segundo a autora Sirota (1994), as conversas fora do contexto escolar, são 

consideradas conversas paralelas, pois originam-se de assuntos distintos daqueles 

que estão sendo tratados. Essas conversas configuram-se em elementos de 
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distração durante a realização das atividades educacionais. Por isso, devem ocorrer 

em momentos propícios a elas. 

 Desta forma, se durante os encontros grupais, ocorrem relatos constantes, e 

configuram-se como distrações, carece ser feita uma conscientização com os 

integrantes para esclarecer os objetivos a serem alcançados. Argumentando que, 

naquele dado momento é indispensável ter foco, pois se não a reunião acabará e 

nada terá sido feito. 

 Vimos nessa questão 5 que existem muitas limitações na realização do 

trabalho em grupo, no entanto não podemos nos habituar e deixar tudo do jeito que 

está. Precisamos ter persistência e muita paciência para mudarmos o entrave de 

que: uns trabalham, uns olham e outros nem sabem o que acontece, para isso 

devemos apelar para o diálogo, pois esse é principal aliado na superação dessas 

limitações.  

Dando continuidade, mostraremos agora os resultados referentes à questão 

6. Vale ressaltar que a questão 6 é composta por 8 itens, que serviram para avaliar o 

que os acadêmicos pensam sobre o trabalho em grupo, nesses itens os discentes 

deveriam responder SIM ou NÃO e após poderiam dar sua opinião sobre algum dos  

aspectos citados na questão.  

 
Figura 11 

Trabalho em grupo: dentro ou fora da sala de aula 
 

60%

40%

Durante a aula

Fora  da sala de aula

 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 Na figura 11 foram analisados os dois primeiros itens da questão 6 que dizem 

respeito a preferência dos respondentes em trabalhar em grupo durante a aula ou 

fora da sala de aula. 60% dos acadêmicos responderam que preferem trabalhar em 

grupo durante a aula e 40% responderam que preferem trabalhar em grupo fora da 
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sala de aula. A diferença entre as respostas não foi muito significativa, mas percebe-

se que a maioria prefere realizar trabalhos em grupo na própria aula. Vejamos as 

justificativas sobre os dois itens analisados: 

 
 

Figura 12 
Justificativas sobre preferir trabalhar em grupo durante a aula 

 
 
Prefiro trabalhar em grupo durante a aula, pois as atividades que são realizadas fora da sala 
de aula ficam a cargo de um ou dois integrantes no máximo (A1). 
 
Acredito que se os trabalhos em grupo fossem realizados durante a aula, muitos daqueles 
que não costumam participar da elaboração do trabalho passariam a participar, afinal o 
professor estaria ali observando quem realmente trabalhar (A9).  
 
Prefiro durante a aula, pois assim posso trocar ideias e participar mais do trabalho (A15). 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
 

 Conforme a figura 12, verificamos que alguns acadêmicos preferem realizar 

trabalho em grupo durante a aula, pois acreditam que a supervisão do professor 

contribuirá para que os a maioria dos acadêmicos cooperem mais na elaboração dos 

trabalhos. 

 De acordo com Piaget (apud MINICUCCI 1993), a participação e cooperação 

no processo grupal exige livre participação, desta forma não adianta exigir a 

realização do trabalho em comum, somente pelo fato da presença do docente. Se 

for desta forma, o indivíduo que assim age, provavelmente manterá a atitude ou 

opinião somente quando estiver em companhia do orientador. 

 A seguir, temos o item 3 da sexta questão, que corresponde à seguinte frase: 

“Realizo o trabalho inteiro sozinho (a), pois ninguém coopera”. Por ser tratar de um 

item muito polêmico, que leva em conta diversas considerações acerca do assunto, 

apenas uma pessoa respondeu que sim, ou seja, 1% relatou que faz o trabalho 

sozinho (a), enquanto que os outros 99% responderam que NÃO. Vejamos alguns 

comentários.  
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Figura 13 
Justificativas sobre NÃO realizar o trabalho inteiro sozinho 

 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
   

 Em seguida veremos o item 4 da questão 6, na qual foi levado em consideração se 

os discentes possuem motivação na realização de uma atividade em grupo. 

Averiguamos que 17 acadêmicos reponderam que SIM e 3 responderam que NÃO 

sentem-se motivados com essa estratégia didática. Apenas uma pessoa comentou 

esse item, vejamos. “Sinto motivação, pois acredito que quando se tem 

compromisso e respeito para com o outro, o trabalho se torna motivador” (A20). 

 
 
 
 

Figura 14 
Conflitos e boa comunicação 

44%

56%
Relações de conflito 
entre os integrantes

Boa comunicação 
entre os integrantes

 

 Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 A figura 14 refere-se aos itens 5 e 6 da questão 6, nela são ponderadas as 

relações de poder e conflito; boa comunicação entre os integrantes do grupo. O 

resultado nos mostra que há uma proximidade entre as duas situações relatadas. Na 

qual 56% dos estudantes responderam que existem sim, relações de conflito entre 

os integrantes e 44% responderam que há uma boa comunicação entre os 

integrantes. Vejamos alguns comentários sobre essa questão. 

 
O grupo no qual costumo realizar o trabalhar é um grupo muito competente e sempre honra 
com seus compromissos (A13). 
 
Acredito que quando uma pessoa faz o trabalho inteiro sozinha, pode ser dois motivos: 1° a 
pessoa pode ter dificuldade em se comunicar pois é isolada; 2º pode ser por falta de 
compromisso quanto ao trabalho (A3). 
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Figura 15 

Justificativas sobre Relações de Conflito; Boa Comunicação 
 

 
O ruim de trabalhar em grupo, as vezes, são as relações de poder de algum colega, quando 
só a ideia dele é importante para o grupo (A10). 
 
Há uma boa comunicação no grupo, pois na base da conversa, sempre tentamos resolver 
os conflitos que surgem (A16). 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
 

 Constatamos nesses itens (5 e 6) que as relações de conflito resumem-se em 

um integrante não aceitar opiniões diferentes do seu ponto de vista. No entanto, isso 

pode ser amenizado, pois de acordo com Minicucci (1993), a constante participação 

de um indivíduo em um grupo, contribui para que ocorram mudanças construtivas 

em seu “eu”, sendo assim quanto mais uma pessoa participa de encontros grupais 

mais ela muda seu ponto de vista e começa aceitar a opinião alheia, isso nos leva a 

persistir nas metodologias que envolvem o trabalho em grupo, pois é trabalhando em 

grupo que esses conflitos são superados. 

 Em relação à boa comunicação, podemos dizer que a fala do acadêmico 16 

(citada na figura 15) nos traz uma visão otimista. Pois nos leva a pensar no trabalho 

em grupo, como uma maneira de melhorar as relações humanas que são 

compreendidas por meio da comunicação, já que esta, segundo Minicucci (1992, 

p.63) ocorre por vários meios: 

 
Nós nos comunicamos com os outros não só por meio da palavra 
falada, como também por meio de: 

- Gestos; 
- Posturas; 
- Tom de voz; 
- Ritmo de voz; 
- Entonação. 

  

 Ou seja, uma boa comunicação envolve todos esses elementos, também não 

podemos esquecer que: para ocorrer uma boa comunicação dentro do grupo é 

preciso deixar que a fala ocorra de todos os lados e não envolva apenas um ou dois 

integrantes do grupo. 
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 Dando continuidade na questão 6, temos o item 7, que trata da distribuição 

das “partes” do trabalho entre os integrantes do grupo. Verificamos que 80% 

responderam que FAZEM essa distribuição de partes, mas 20% responderam que 

NÃO distribuem as partes do trabalho. Vejamos as justificativas a seguir: 

 

Figura 16 
Justificativas: Divisão das “partes” do trabalho 

 

 
No grupo no qual faço parte não dividimos “partes” para cada aluno, estudamos tudo junto, 
assim todos compreendem melhor o conteúdo (A15). 
 
Estudo o assunto inteiro, mas prefiro repartir as “partes” porque se não o assunto fica muito 
solto e com a divisão cada um fica mais seguro para expor (A5). 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
 

 De acordo com Minicucci (1992), a divisão de funções de cada integrante do 

grupo é favorável para o bom funcionamento do mesmo. No entanto, não é possível 

considerar essa fragmentação como a única etapa do processo grupal. 

 Nessa perspectiva, para que ocorra a construção do conhecimento 

coletivamente é preciso, primeiramente que o grupo se reúna para discutir o que 

deve ser feito, com vistas nos objetivos a serem alcançados; depois discuta o 

assunto, para que seus integrantes possam compreendê-lo como um todo e só 

depois de tudo isso que pode ocorrer essa divisão de “partes”. 

 Portanto, a divisão das “partes” do trabalho não representa uma única etapa 

do processo, pois um grupo precisa reunir-se para dialogar, discutir e chegar a um 

consenso. Caso contrário, se só forem divididas as partes e depois apresentadas 

todas juntas. Não podemos dizer que foi realizado um trabalho em grupo. 

 Para finalizar a questão 6, temos o item 8, no qual os acadêmicos foram 

interrogados sobre o fato de o trabalho realizado em grupo facilitar ou não o 

desenvolvimento das atividades propostas pelos docentes.  

 Nesse último item, constatamos que 98% dos discentes responderam que 

SIM e apenas 2% responderam que NÃO. Vimos que a maioria dos acadêmicos 

relatou que o trabalho em grupo ajuda muito no desenvolvimento das atividades em 

grupo, no entanto conforme A20, os “resultados seriam melhores se os docentes 

apresentassem propostas, pois às vezes fica muito solto, ou seja, fazer por fazer” 

(A20).  
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Figura 17 
Compromisso e cooperação 

 

85%

10% 5%

Coopero, tenho compromisso e 
participo do trabalho em grupo.

Não disponho de tempo suficiente, 
mas me esforço para cooperar.

Não gosto de me reunir, prefiro 
enviar minha parte por e-mail.

 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 A figura 17 mostra o resultado da questão 7, refere-se ao compromisso e a 

cooperação no trabalho em grupo. Fica evidente que a grande maioria, 85% tem 

compromisso e coopera na elaboração do trabalho em grupo; 10% não dispõem de 

tempo, devido à vida profissional, mas mesmo assim se esforça para participar do 

trabalho realizado em grupo. E apenas 5% dos respondentes não gostam de reunir-

se e optam pelo envio de sua “parte” pelo e-mail. 

 De acordo com Minicucci (1993), cooperação remete a reunir participantes 

com certas condições intelectuais para executarem um trabalho em comum, desta 

forma cooperação significa trabalhar em equipe.  

 Sobre aqueles acadêmicos que não dispõe de tempo suficiente para se 

reunirem em grupo, observamos que estes possuem mais dificuldades em 

elaborarem seus trabalhos juntamente com os grupos. Segundo D’Ávila e Veiga 

(2012, p.75), os alunos que trabalham lamentam a falta de tempo para realizarem as 

inúmeras atividades exigidas pelos professores. Estes não veem outra saída a não 

ser “perder noites de sono, as horas de almoço, o convívio com a família e com os 

amigos e passar os fins de semana estudando”.  

Além disso, D’Ávila e Veiga (2012, p.75) nos mostram o que os alunos que 

trabalham e estudam relatam: 

 

[...] há um excesso de solicitações de trabalhos em grupo, e o tempo 
gasto por eles nessas atividades é muito grande. A falta de tempo 
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para estudar é um problema que alguns indicam que só pode ser 
superado se eles deixarem de trabalhar. 

 
 Em relação aos acadêmicos que preferem enviar sua parte por e-mail, 

justificam seu posicionamento ao relatarem a dificuldade de reunirem-se em grupo. 

Dizem que os trabalhos em grupo realizados fora da sala de aula só são possíveis 

através dos meios de comunicação como mensagens via aplicativos de whatsApp4 

ou por e-mail, pois é difícil  para consolidar o tempo disponível de cada membro para 

a elaboração do trabalho solicitado. 

 Trazemos agora a questão 8, sendo que esta serviu como um feedback à 

questão 5, devido esta fazer referências as dificuldades do trabalho em grupo e a 

questão 8 trata do aspecto limitador do trabalhar em grupo. 

 
 

Figura 18 
Aspecto limitador 

50%50%

Sim

Não

  
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
 

 De acordo com a figura 18, observamos que os acadêmicos demonstram uma 

igualdade referente às suas respostas, 50% responderam que sim e 50% 

responderam que não veem esse aspecto limitador no trabalho em grupo.  Vejamos 

algumas justificativas acerca disso. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Software para celulares utilizado para a troca de mensagens de texto, vídeos, fotos, áudios por meio 

de conexão a internet.  
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Figura 19 
Justificativas: aspecto limitador do trabalho em grupo 

 

 
Não, pois vejo o trabalho em grupo como uma ótima estratégia para contribuir com a 
aprendizagem do aluno, não só na universidade como também na escola (A3). 
 
Não, quando o grupo se organiza e se respeita (A20). 
 
Sim, porque os locais disponíveis nem sempre são acessíveis (A4). 
 
Sim, pois há ideias adversas referentes ao trabalho que vai ser realizado em grupo, quando 
os professores explicam, cada um entende de uma maneira (A19). 
 
Sim, a falta de rever a parte que o colega ficou, até para ajudá-lo em suas dificuldades 
(A17). 
 
Sim, os comentários inválidos, sem interesse e fora de nexo (A2). 
 
Sim, a disponibilidade de tempo para reuniões. Reunir todos os integrantes, muitas vezes 
limita o trabalho em grupo (A7). 
 
Sim, em cumprir os horários e os prazos estabelecidos, pois alguns integrantes não 
colaboram (A6). 
 
Sim, temáticas fechadas que propiciam o esquartejamento do conteúdo, fragmentando e 
limitando o processo de construção coletiva (A9). 
 
Sim, pois nem sempre é possível reunir todas as pessoas do grupo, somente alguns 
comparecem na hora de fazer o trabalho e as vezes algumas pessoas se escoram nas 
outras (A16). 
 
Sim, devido a falta de comprometimento de alguns integrantes (A1). 
 
Sim, muitas vezes tenho ideias para complementar, ou fazer diferente, inovar, mas me sinto 
limitada por perceber que a colega não está interessada (A5). 

 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015.  

 

 Nesta questão resolvemos priorizar as justificativas referentes ao aspecto 

limitador do trabalho em grupo, desta forma constatamos que os principais limites 

encontrados nessa estratégia didática estão relacionados com a falta de 

disponibilidade dos integrantes em se reunirem e também a falta de interesse de 

alguns participantes.   Segundo o acadêmico 19, o aspecto limitador do trabalho em 

grupo se dá pelo fato de que cada integrante entende de forma diferente a proposta 

dado pelo professor, desta forma, cabe ao docente sentar junto a cada grupo ou 

explicar mais especificamente o que se objetiva naquela atividade. Desta forma, os 

trabalhos em grupos serão mais coesos e proveitosos. 
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 Além disso, segundo Mercado (1998, p.1) o professor neste contexto:  

 
[...] Precisa saber orientar os educandos sobre onde colher 
informação, como tratá-la e como utilizá-la. Esse educador será o 
encaminhador da autopromoção e o conselheiro da aprendizagem 
dos alunos, ora estimulando o trabalho individual, ora apoiando o 
trabalho de grupos reunidos por área de interesses. 

 

 Portanto, mais orientação por parte do professor ajudaria na melhora de cada 

grupo, pois esclareceria as dúvidas dos integrantes tornando-os mais empenhados 

nesse tipo de trabalho. Na questão 9 buscou-se pesquisar o que deve ser feito para 

os integrantes contribuirem mais no trabalho em grupo. 

 
Figura 20 

Dicas de como contribuir mais no trabalho em grupo 
 
Disponibilizando tempo na própria aula do professor para o grupo se reunir (A20). 
  
Levar mais a serio e que todos coloquem a “mão na massa” para as leitura necessárias 
àqueles referido trabalho, sem se encostar no outro. Cada integrante precisa ter mais 
responsabilidade e o comprometimento (A10). 
 
Disponibilidade, força de vontade e a compreensão no olhar o outro com suas afinidades e 
limitações (A19). 
 
Prestar atenção na pesquisa, realizar leituras grupais, atentar para as opiniões dos colegas 
para debater e solucionar os problemas encontrados (A2). 
 
Haver mais diálogo, resolver os problemas com paciência, não haver um autoritarismo entre 
os integrantes (A8). 
 
Uma maior avaliação por parte do professor, muitas vezes o aluno que não contribuiu em 
nada recebe a mesma nota que os demais (A4). 
 
Atribuir tarefas para todos os integrantes, explicando a importância de cada um, mostrando 
que um depende do outro, assim todos entenderão sua importância no grupo (A7). 
 
Diálogo no início do trabalho para delegar atividades para cada um (A6).  
 
Avaliação individual dos integrantes iria propiciar uma maior participação e compromisso do 
indivíduo (A9). 
 
Na hora das apresentações dos trabalhos o professor deve interrogar a todos os 
participantes a fim de obter a segurança no conteúdo apresentado e domínio para perceber 
se o assunto realmente foi estudado (A5). 
 
Que os professores orientem mais os trabalhos, pois ainda temos problemas na seleção e 
organização das informações que precisam ter no trabalho que ele pediu (A17). 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
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 Nessa questão 9, os acadêmicos relataram o que deveria ser feito, tanto 

pelos professores quanto pelos alunos para que haja uma maior participação no 

trabalho em grupo. Podemos concluir que vários dos relatos envolvem orientação do 

professor, a avaliação dos trabalhos em grupo, atribuição de funções para cada 

integrante e a cooperação de cada integrante na elaboração dos trabalhos. 

 

Figura 21 
Contribuições do trabalho em grupo na formação do Pedagogo 

10%
10%

20%

15%

30%

15%

Saber como realizar trabalho 
em grupo com meus alunos

Preparação para o mercado 
de trabalho

Conviver melhor com as 
pessoas

Respeitar as diferentes 
opiniões

Ter paciência, compromisso e 
compreensão

Melhor entendimento da 
temática

 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 A figura 21 corresponde à questão 10, nessa foram elencadas as respostas 

dos acadêmicos referentes às contribuições do trabalho em grupo na sua formação 

do pedagogo. Verificamos que 10% consideram que ao trabalhar em grupo no curso 

de pedagogia, vão saber realizar trabalhos em grupo com seus alunos; 10% 

compreendem o trabalho em grupo como preparação para o mercado de trabalho; 

20% aprenderam a viver melhor com as pessoas; 15% consideram que o trabalho 

em grupo contribui para aprender a respeitar as diferentes opiniões; 30% 

aprenderam através do trabalho em grupo a ter paciência, compromisso e 

compreensão e 15% disseram que o trabalho em grupo possibilita um melhor 

entendimento da temática encaminhada pelo professor.  

 Além disso, de um modo geral, os acadêmicos respoderam que o trabalho em 

contibuiu para que eles aprendessem: a trabalhar conjuntamente, a fazer e receber 

críticas, a organizar as tarefas em grupo e a controlar seu comportamento, tendo 

mais paciência, compromisso e compreensão com os demais. 
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 A questão 11 é a última do questionário aplicado aos acadêmicos e nos tráz 

sugestões para melhorar o trabalho em grupo no curso de pedagogia da UNIR.  

 

Figura 22 
Trabalhar em grupo durante as aulas 
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Os agrupamentos devem ser feitos por
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Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 A figura 22, referente a questão 11, nos mostra que 25% dos pesquisados 

sugerem que os professores organizem grupos heterogêneos, a fim de acabar com 

as panelinhas5, No entanto, ponderamos que esse tipo de grupo, só se torna 

prejudicial se os integrantes não aceitarem, de jeito nenhum, outros componentes 

além daqueles que já possuem afinidade, mas se o grupo, mesmo sendo uma 

“panelinha” admitir outros integrantes, não avaliamos essa organização como 

nociva.  

 Além disso, constatamos que 5% sugeriram que os docentes explicassem 

mais detalhadamente o que deve ser feito em grupo, pois sempre há confusão entre 

os integrantes sobre esse mal entendido. 10% dão sugestão para os professores 

passarem trabalhos em grupo durante a aula. 10% sugerem mais orientações por 

parte dos professores na elaboração dos trabalhos. 25% gostariam que os docentes, 

                                                 
5
 Grupos fechados de pessoas, formadas por afinidade, que não permitem que o “diferente” entre no 

grupo, as pessoas que fazem parte das “panelinhas” tendem a se fechar nelas, por isso acabam 
ignorando a presença e excluindo o não-integrante.  
MEIRY, Kamia. Fuja das panelinhas. Disponível em: <www.meirykamia.com> Acesso em: 30 nov 
2015. 
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além de avaliarem o grupo inteiro, também tivessem critérios para avaliar os 

integrantes individualmente. 15% sugerem uma maior conscientização por parte de 

todos os integrantes do grupo e 10% sugerem que os agrupamentos sejam feitos 

por afinidade. Vejamos abaixo algumas dessas sugestões: 

 

Figura 23  
Sugestões para melhorar o trabalho em grupo 

 
 
Que os alunos passem a discutir as suas ideias, pois a maioria não faz isso, apenas impõe 
as suas ideias e os colegas devem aceitar. E preciso haver mais diálogos. 
 
Os trabalhos em grupo durante as aulas seriam mais proveitosos do que fora, 
principalmente leituras de artigos (A20). 
 
Penso que deveria ter mais atenção por parte dos professores nas orientações dos 
trabalhos, pois como eles são realizados em grupo, uma pessoa tem compromisso, se 
dedica, enquanto a outra não tem e na hora da apresentação todos são beneficiados, por 
isso acredito que se houvesse um pouco mais de atenção por parte dos professores o 
trabalho em grupo no nosso curso iria melhorar (A5). 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 Podemos concluir que muitos discentes, principalmente aqueles que além de 

estudar possuem uma jornada semanal de trabalho, sugerem que mais trabalhos em 

grupo fossem realizados durante a aula. Segundo d’Ávila e Veiga (2012, p. 75), os 

alunos que trabalham afirmam que se sentem prejudicados pelo excesso de 

trabalhos em grupo passados pelos professores. Segundo “Queixam-se ainda de 

que a maioria dos trabalhos e seminários fica concentrada no final do semestre”.  

 Outras sugestões consistiram em: mais orientações e atenções do docente 

em relação ao trabalho em grupo. Alguns acadêmicos sugeriram que as orientações 

fossem mais pertinentes, alegando que se isso ocorresse muitos trabalhos seriam 

mais significativos. Desta forma, ao passarem trabalhos em grupo os docentes 

precisariam orientar dizendo o que queria que os grupos pesquisassem e 

elaborassem. 

 Outro fato sugerido pelos discentes diz respeito à atenção dos professores 

em relação àqueles alunos que não fazem, praticamente nada no trabalho, e mesmo 

assim recebem nota semelhante ou igual aos demais. No entanto, ajuizamos que 

esse tipo de caso, é algo imprevisível e geralmente não é identificado apenas pela 

observação, pois há casos que o aluno não participou em nada da elaboração do 
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trabalho, mas na hora da apresentação se saiu muito bem, devido sua facilidade em 

se expressar, por isso só através da atenção o professor não consegue identificar 

aqueles que colaboraram, ou não com o trabalho. Por isso, cabe aos próprios 

integrantes do grupo conversarem tanto com o professor quanto com o discente que 

não colabora a respeito do assunto. 

 
4.2.4 O trabalho em grupo na visão dos docentes 
 

 No curso de Pedagogia são realizadas inúmeras atividades em grupo. Muitos 

docentes utilizam essa estratégia didática durante suas aulas, solicitam que sejam 

realizadas em grupo as mais diversas atividades como pesquisas, projetos, artigos, 

estágios, seminários, oficinas e outras. A partir dessa observação, buscamos 

levantar os motivos dos docentes utilizarem trabalho em grupo como estratégia 

didática. Para isso solicitamos que os docentes do 6º e 8º período respondessem 

um questionário contendo duas questões. 

 A primeira questão interroga os professores sobre as habilidades que eles 

pretendem desenvolver nos acadêmicos quando passam trabalhos em grupo. A 

segunda questão procurar conhecer as principais dificuldades que esses docentes 

enfrentam na utilização da estratégia didática do trabalho em grupo. Ao todo, 

participaram dessa pesquisa seis docentes, o número de respondentes foi pequeno, 

pois alguns desses professores ministram aula tanto no 6º como no 8º período. 

 

4.2.5 Objetivos dos docentes em relação ao trabalho em grupo 
 

 Os docentes do curso de pedagogia empregam a estratégia didática do 

“trabalho em grupo” para realização de diversas atividades, buscando desenvolver 

nos discentes uma serie de habilidades.  Ao serem indagados sobre tais habilidades 

a maioria dos docentes responderam, que essa estratégia didática possibilita a 

socialização dos conteúdos que foram aprendidos em grupo, espírito de cooperação 

e a construção do conhecimento.   Nesse contexto, Mercado (1998, p.7) ressalta que 

ao trabalhar em grupo o professor: 

 

[...] Revê de modo crítico seu papel de parceiro, interlocutor, 
orientador do educando na busca de suas aprendizagens. Ele e o 
aprendiz estudam, pesquisam, debatem, discutem, constróem e 
chegam a produzir conhecimento, desenvolver habilidades e 
atitudes. O espaço aula se torna um ambiente de aprendizagem, com 
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trabalho coletivo a ser criado, trabalhando com os novos recursos, na 
organização, flexibilização dos conteúdos, na interação aluno-aluno e 
aluno-professor e na redefinição de seus objetivos. 
 

 Portanto, o professor passa trabalho em grupo a fim de levar seu aluno a 

buscar sua própria aprendizagem.  

 
Figura 24 

Objetivos dos docentes a respeito do trabalho em grupo 
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50% Socialização

Cooperação

Construção do conhecimento

 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 Na figura 24 vemos o resultado da questão 1, vale ressaltar que as palavras 

(socialização, cooperação e construção do conhecimento) foram os objetivos que 

mais se repetiram entre as respostas dos docentes. Desta forma, podemos 

identificar que 50% odos professores objetivam a socialização, 33% a cooperação e 

17% a construção do conhecimento coletivo. Vale lembrar que os docentes também 

ponderaram outros objetivos para o uso da estratégia didática trabalho em grupo.  

Vejamos algumas respostas. 

  
Figura 25 

Socialização, cooperação e construção do conhecimento 
 

Socialização de conhecimentos, alunos podem trocar informações e conhecimentos (D1). 
 
Fortalecimento do espírito de cooperação, pois ao realizar atividade em grupo o aluno tem 
espaço para aprender a cooperar: ganhar, perder, ter iniciativa, sem necessariamente ser 
competitivo. Acredito que é possível fazer a experiência de cooperação dependendo da 
condução do professor nos trabalhos (D1). 
 
Acredito que o trabalho em grupo pode proporcionar aprendizagens mais aprofundadas, 
permite o desenvolvimento da capacidade de construir conhecimento em parceria, o que 
leva a formação de docentes com maior potencial para trabalhar e conviver no ambiente 
escolar (D5). 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 



56 

 

 A socialização é uma das habilidades objetivadas pelos docentes como uma 

forma de se repassar o conhecimento adquirido durante a realização do trabalho em 

grupo. Este fato é muito frequente nas exposições orais, como apresentação de 

seminários, estágios, oficinas e outros. Na visão do docente 6, durante a 

socialização o aluno transfere seu conhecimento adquirido durante a elaboração do 

trabalho realizado em grupo, nesta etapa o aluno transfere o que sabe, é nesse 

momento os alunos são avaliados.  

 Através da socialização dos trabalhos feitos em grupo, os futuros professores 

aprendem a argumentar, também perdem a vergonha de falar em público e 

participem mais. Deste modo, o professor 3 diz: “Há de se destacar que o universo 

dentro ou fora dos espaços escolares exige profissionais que tenham participação e 

argumentação nas suas atribuições” e a estratégia didática do trabalho em grupo 

“possibilita essa participação;  uma delas é a interlocução com outras vozes, ou em 

outras palavras, o trabalho em grupo. Nesse sentido, penso ser importante essa 

estratégia” (D3). 

 Segundo Mercado (1998),  é fundamental o trabalho em equipe. Pois, através 

dele podemos participar efetivamente de um processo contínuo. Além disso, 

podemos observar em (MERCADO, 1998, p.6), que: “O trabalho cooperativo como 

uma estratégia incentivadora nas relações de trabalho entre indivíduos, é 

estimulante e através dele encontra-se um modelo em que a convivência social e  

auto-estima são incrementadas”.  

 Conforme o docente 2, “o trabalho em grupo pode ser uma estratégia 

desafiadora e agregadora, sobretudo na organização de textos científicos com vistas 

a explicitar avanços na área educacional”. Nesta perspectiva este docente menciona 

que “nas disciplinas ministradas no Curso de Pedagogia o trabalho em grupo tem a 

intenção de fomentar e qualificar o debate e a reflexão com diferentes argumentos 

sobre a temática”. Desta forma através dessa estratégia didática “são desenvolvidas 

habilidades importantes na organização e fortalecimento da identidade do professor: 

organizar atividades, liderar, inferir e antecipar informações transmutando-os em 

conhecimento” (D2). 

 Já o docente 4 parte da ideia de que “o aluno não pode se limitar à assistir as 

exposições do professor, mas participar de uma forma mais ativa na construção do 

seu próprio conhecimento e as atividades de grupo representam uma importante 
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oportunidade para essa construção sendo esta uma das razões pelas quais utilizo 

dinâmicas de grupo” (D4). 

 Outros fatos mencionados pelos docentes se resumem na utilização do 

trabalho em grupo para que o acadêmico possa “aprender a conviver (estar em 

grupo é aprender a se relacionar com os outros e lidar as emoções)” (D1).  

 Para Cordeiro (2014, p. 84), o trabalho em grupo na sala de aula, é 

interessante, pois promove um aprendizado mais significativo não apenas do ponto 

de vista de uma compreensão individual, mas também pelo processo de construção 

coletiva. Desta forma o professor precisa auxiliar seus alunos a “trabalhar em grupos 

a fim de se criar vínculos, com o objetivo de que se tornem mais participativos”. 

Afinal essa forma de aprender é sempre muito significativa e pode ser desenvolvida 

nos diversos âmbitos educacionais. 

  O trabalho em grupo é usado pelo docente 6 com o intuito de mostrar para os 

futuros docentes que essa estratégia didática auxilia a prática docente, pois através 

dela o educador pode ter mais interação com seus alunos, já que ela  “facilita o 

trabalho docente na ministração dos conteúdos de ensino” (D6). 

 Conforme o docente 4 é preciso que os professores utilizem o trabalho em 

grupo para que ocorra “uma diversificação metodológica para evitar a 

monotonização das aulas na ministração de conteúdos para que se evite a repetição 

de uma técnica de ensino” Sendo assim, ao passarem por esses tipos de 

metodologia no curso de pedagogia, os acadêmicos valorizarão essa diversificação 

de metodologias e saberão que as aulas não precisam necessariamente ser 

somente expositivas por parte do professor, poderão ser mais atrativas e envolvendo 

a participação de todos na construção do conhecimento.   

 Em suma, os docentes, ao passarem trabalho em grupo, buscam desenvolver 

nos discentes uma serie de habilidades que resumem-se: alcançar os objetivos 

propostos por eles na elaboração de um trabalho coletivo,  fazer com que os 

discentes consigam repassar o que aprenderam durante a realização do trabalho em 

grupo, além de saberem expressar suas ideias e pensamentos críticos. Tudo isso 

envolve a socialização, a cooperação e, por consequente a construção do 

conhecimento. 

 

 



58 

 

4.2.6 Dificuldades na utilização do trabalho em grupo 
  

 Sabemos que a utilização da estratégia didática do “trabalho em grupo” na 

formação de professores também possui diversas limitações, por isso nem todos os 

professores optam em utilizá-la.   

  
Figura 26 

Dificuldades da utilização do trabalho em grupo 
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Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 A figura 26 corresponde a questão 2, nela observamos que 67% dos docentes 

veem como limitação no uso do trabalho em grupo a falta de compromisso por parte 

de alguns acadêmicos, além dos docentes, esse fato foi relatado por inúmeros 

acadêmicos na seção anterior. Outro fator que dificulta o trabalho em grupo no curso 

de pedagogia é a falta de espaços físicos, 16% relataram esse problema e 17% 

relataram a dispersão dos alunos, fato este que também prejudica o 

desenvolvimento do trabalho em grupo. 

 

Figura 27 
Falta de compromisso, falta de espaços físicos e dispersão do aluno 

  
 
Mas quem disse que não existem pedras no caminho, como diria Carlos Drummond de 
Andrade. Sim, há problemas nessa prática, tais como: pouco tempo utilizado pelo grupo 
para a execução das tarefas, sobrecarga para o líder do grupo, falta de interesse de alguns 
acadêmicos para a realização dessa ação pedagógica (D3). 
 
A falta de espaços físicos adequados, pois quando reunimos os grupos em discussão, o 
barulho atrapalha. Então se tivéssemos outros ambientes, além da sala de aula, seria 
interessante (D5) 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015 (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA). 
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(continuação da Figura 27). 
 
A mais importante limitação que posso observar é a dispersão do aluno em relação às 
tarefas sugeridas na dinâmica de grupo. Pois o aluno muito facilmente perde o foco de sua 
atenção ao conteúdo e se liga a outro assunto, qualquer que seja ele, que se lhe apareça 
durante a execução da tarefa em grupo. Se o tema é um e inesperadamente surge qualquer 
outro tema no ambiente de trabalho em grupo, um ou mais alunos se dispersará e se 
vinculará a esse outro tema em detrimento do conteúdo oficial (D4). 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015  

 

 Em síntese, percebemos na visão dos docentes respondentes que essa 

estratégia didática não se configura tão facilmente como muitos pensam. Podemos 

concluir que os principais problemas relacionados, dizem respeito a própria conduta 

de alguns acadêmicos, que por inúmeros motivos, não se envolvem 

significativamente nos trabalhos em grupo. Quando o trabalho é realizado fora da 

sala de aula podemos até entender que há problemas com esse tipo de metodologia 

devido a falta de tempo de alguns alunos, devido ao trabalho, filhos, dentre outros. 

Mas quando a falta de compromisso ocorre também nas realizações de trabalhos em 

grupo durante as aulas, entendemos que então já é desvalorização para com o 

trabalho em grupo, porque não julgam a construção do conhecimento coletivo como 

algo que acrescente em sua formação.  

E, por falta de motivação e reflexão essa estratégia, que é tão relevante no 

curso de formação de professores, acaba ficando de lado. 

 Algumas limitações apresentadas pelos docentes no que concerne ao 

trabalho em grupo levam-nos a entender o porquê dos professores não passarem 

trabalhos em grupo durante as aulas.  

 Uma vez que, para trabalhar com grupos durante a aula é preciso dividir a 

turma, encaminhar uma tarefa e orientar cada grupo, até então não há problemas, 

mas o que ocorre depois sim, que é a etapa da discussão entre os integrantes dos 

grupos, no entanto essa etapa é extremamente prejudicada pela falta de espaços 

adequados para que haja uma discussão mais intensa. Foi exatamente isso que o 

docente 5 escreveu, o barulho atrapalha, es que suje o que o docente 4 descreveu  

que é a perda de foco, favorecendo o aluno ficar disperso e se ligar a qualquer outro 

assunto.  

Para Sirota (1994), essa dispersão do educando está ligada ao querer 

escapar momentaneamente do universo escolar para se colocar em algum lugar que 

lhes interesse. Desta forma muitos acadêmicos acabam deixando de lado o que 
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realmente era para ser feito e partem para as conversas paralelas relacionadas com 

a vida pessoal, preocupações, dentre outras.  

 Essa dispersão também está relacionada com a falta de foco em relação ao 

trabalho em grupo, alguns acadêmicos por não entender o que deveria ser feito 

preferem se debruçarem-se em outras coisas, conversas, celular, entre outros, e por 

isso deixa o trabalho de lado. 

 Segundo o docente 5 outro fator que foi considerado uma limitação “diz 

respeito a falta de compromisso de alguns alunos com o grupo, o que atrapalha sua 

própria aprendizagem e constrange os demais”. Esse fato acaba por prejudicar todos 

os integrantes do grupo, conforme o docente 2 a “condição mais limitadora do 

trabalho em grupo é  a falta de entendimento de que o objetivo do trabalho em grupo 

não é ser facilitador de colegas” (D2), esse entendimento necessita de reflexões 

sobre a responsabilidade de ser acadêmico.  

 Outro problema ocasionado pela falta de responsabilidade dos acadêmicos 

perante ao trabalho é citada pelos docentes  2, 3 e 6 é visível que há a sobrecarga 

de um ou dos integrantes do grupo, enquanto alguns dos integrantes do grupo 

pouco contribuem para com o trabalho.  Esse problema se dá devido alguns 

integrante se encostarem nos demais,  os chamados “encostados” que segundo 

Sheperd (apud COSTA 2005, p.3): 

 
[...] Consiste no comportamento de desinteresse em envolver-se nas 
atividades do grupo, tirando vantagem de seus colegas, fazendo que 
os demais façam a sua parte. Isso ocasiona uma série de problemas 
como a queda da produtividade e da motivação do grupo, 
principalmente em razão da percepção de recompensas injustas para 
aqueles que desenvolveram as tarefas de fato. 

 

 Podemos dizer que a falta de comprometimento de alguns acadêmicos com 

as tarefas a serem realizadas, se configura em um dos maiores problemas que as 

atividades em grupo possuí. Uma vez que, só os que realmente participaram da 

elaboração do trabalho vão adquirir, na íntegra, as habilidades resultante do trabalho 

em grupo. Vejamos a seguir a concepção de uma docente a respeito disso. 
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Figura 28 
 “Trabalho em grupo” 

 

 
A formação, sobretudo de professores, exige dedicação, pesquisa, ampliação da leitura de 
mundo, leitura e interpretação de múltiplos textos e contextos. Estes requisitos não são 
atingidos tendo como ponto basilar a acomodação de esperar “outro fazer para eu colocar 
meu nome”. Pode funcionar para obter uma nota. Mas, ter um diploma de professor(a)  não 
é igual ser, estar no processo permanente de transformar informação em conhecimento. 
Para tanto, é exigido saber trabalhar em grupo a partir de concepções pessoais. O 
segundo ponto em que, a Universidade enquanto fomentadora de desenvolvimento social 
está falhando é na transmutação de alunos (as) para acadêmicos(as): no barateamento 
imposto em uma sistema perverso de “inclusão” de diferentes perfis no ensino superior, os 
mais necessitados de desenvolvimento de novas habilidades para o enfrentamento de viver 
e conviver na sociedade do conhecimento são os que mais são abandonados a própria 
sorte. Basta saber que no Curso de Pedagogia as provas ainda são em grande medida a 
partir de um único texto, no sistema de perguntas e respostas sem reflexão ou a partir de 
trabalhos “em grupo” nos quais um ou outro trabalham, leem, escrevem e os demais 
assinam. Então, no momento em que é instado a comprovar seus saberes, aquele que leu, 
produziu, reorganizou seus saberes para qualificar sua identidade docente não encontra 
dificuldades, seja um TCC ou um concurso público. Já não posso dizer o mesmo a quem se 
utilizou do trabalho em grupo para mascarar sua fragilidade (D2). 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 Através das palavras da docente 2, podemos refletir sobre aquele “trabalho 

em grupo” que é feito por uma ou duas pessoas, enquanto os demais só fingem 

serem um grupo, mas na verdade só querem ter seu nome no trabalho para 

conseguirem uma nota. É triste saber que esse fato é uma realidade existente num 

curso de formação de professores dos anos iniciais. Mas esse fato nos leva a 

contestar e para de “colocar o nome no trabalho” daqueles que não produziram 

conhecimento. Assim sendo, é preciso conscientizar os futuros docentes que o 

trabalho em grupo não viabiliza o agrupamento de indivíduos, e que ao colocar 

apenas seu nome no trabalho, realizado por outros, não haverá aprendizagem. Já 

que, a construção do conhecimento, ocorre por meio de conversas, contraposições, 

pensamentos crítico com os demais integrantes. Sobretudo não podemos esquecer 

que “a educação se faz no coletivo” (D2).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho em grupo nos cursos de formação de professores é visto como 

uma estratégia didática de grande valor, pois potencializa a construção do 

conhecimento, planta o princípio da cooperação, da coletividade, da interação. 

Através do trabalho em grupo aprendemos a suportar as frustrações, lidar com as 

emoções, compartilhar experiências e comemorar as pequenas vitórias 

conquistadas, não só por um indivíduo, mas pelo coletivo. 

 Depois de todas as análises feitas anteriormente, podemos dizer que nossos 

objetivos foram alcançados, visto que descobrimos inumeros benefícios e também 

os limites que envolvem o trabalho realizado em grupo, isso tudo graças ao 

referencial teórico que subsidia este trabalho e as pesquisas feitas com os 

acadêmicos e docentes do curso de Pedagogia da UNIR.  

 De tal modo, ponderamos algumas interferências que podem ser feitas. Em 

primeiro lugar, faz-se necessário que tanto os docentes quanto os acadêmicos se 

conscientizem do quão importante é trabalhar em grupo, a partir daí, provavelmente 

surgirão mais reflexões acerca do tema.  

 Em concordância a isso, seria relevante que os docentes, mais adeptos dessa 

prática, fizessem no início de sua disciplina uma discussão com os acadêmicos 

elencando os objetivos do trabalho em grupo para o processo de ensino-

aprendizagem, bem como sua importância e funcionamento. Pois, ainda temos 

muitos acadêmicos que precisam compreender que trabalhar em grupo vai além de 

um agrupamento de pessoas feito com objetivo de dividirem as “partes” para cada 

integrante e, posteriormente apresentarem-nas em grupo. Endende-se que por meio 

do esforço por parte dos acadêmicos e docentes limites semelhantes a esse 

poderão ser superados. 

 Vale ressaltar, que o bom funcionamento de um grupo, só é alcançado depois 

da realização de inúmeros trabalhos coletivos, onde seus integrantes passam 

aprender cada vez mais com as opiniões dos outros, desta forma somos levados a 

detectar nossos “pontos fracos” e então podemos tentar superá-los.  Além disso, 

para que haja esse bom funcionamento, reforçamos a necessidade da orientação 

por parte do professor, como forma a contribuir com o melhor desenvolvimento das 

atividades propostas por ele. Portanto, podemos melhorar o trabalho em grupo se 

conhecermos sua importância, seu funcionanto e tivermos orientações. 
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 Novamente podemos dizer que o trabalho em grupo possibilita não somente a 

troca de conhecimento, mas também ajuda o docente por se tratar de uma 

metodologia que agiliza o cumprimento de metas e objetivos propostos por ele. Além 

disso, otimiza o tempo do docente e do aluno. 

 Conforme as análises dos dados apresentados, podemos fazer as seguintes 

considerações sobre a estratégia didática trabalho em grupo. Em primeiro lugar, 

detectamos que poucos acadêmicos preferem trabalhar individualmnte, devido 

fatores como: indisponibilidade, ocasionada pelo trabalho e por falta de cooperação 

dos demais integrantes do grupo. Mas a grande maioria prefere trabalhar em grupo, 

relatam a interação e a troca de conhecimentos fatores indispensáveis nesse tipo de 

metodologia, no entanto, alegam algumas limitações que prejudicam o desenrolar do 

trabalho em grupo. Como conflitos entre os integrantes, falta de cooperação e pouca 

orientação por parte dos professores. 

 Outro ponto a ser esclarecido é o fato de vários acadêmicos preferirem 

trabalhos em grupos durantes as aulas. Evidenciamos uma contraposição por parte 

dos docentes, que ponderam a falta de trabalhos em grupo durante as aulas, 

resultante da falta de espaços adequados. Afinal, só temos apenas quatro salas, e 

todas elas ficam ocupadas no turno matutino, fato este que se torna um agravante 

para alcançarmos os objetivos proposto nesse tipo de estratégia didática.  

 Pude constatar ainda, que o insucesso do trabalho realizado em grupo pode 

ser resumido em falta de cooperação, autoritarismo por parte de um ou mais 

integrantes e falta de compromisso com o que deve ser feito em grupo. Mas, 

podemos dizer que a maioria, ou de uma forma mais pessimista, todos os problemas 

do trabalho em grupo podem ser resolvidos na base do diálogo, uma vez que a partir 

de uma conversa poderão ser esclarecidos muitos transtornos que prejudicam esse 

tipo de metodologia. Nesse caso, deve ser levado em consideração o que Freire 

(1996) nos diz sobre o saber escutar, para resolvemos muitas coisas. Quando nos 

calamos e ouvimos o que o outro tem a dizer, conseguimos aprender muito mais, 

pois é ouvindo que refletirmos sobre o que realmente deve ser dito, e nos damos 

conta que quando ficamos em silêncio aprendemos mais do que falando como se 

fossemos donos da verdade.  

 Por isso, cabe aos acadêmicos “desabafarem” com os demais integrantes do 

grupo sobre seus anseios e dificuldades. O diálogo é o principal elemento do 

trabalho em grupo, pois proporciona a formação do espírito crítico, nos ajuda a 
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valorizar os momentos de interação, cooperação e socialização com os professores 

e companheiros de turma. Tendo isto claro, consideramos o diálogo como um 

mecanismo que privilegia o trabalho em grupo, pois quase todas as atividades 

apresentam melhores resultados quando são desenvolvidas em grupos. 

 De tudo o que foi dito anteriormente, podemos concluir que o bom 

funcionamento de um grupo depende do próprio relacionamento entre seus 

integrantes, pois quando nos sentimos bem, ficamos mais motivados para 

trabaharmos juntos com os demais. E quando nos sentimos mais motivados 

tornamos o ambiente mais agradável.  

 Com base nos resultados desse estudo monográfico percebemos que a 

estratégia didática do trabalho em grupo, aprimora a realização das mais diversas 

atividades e possibilita o maior envolvimento de todos, por isso se configura em um 

método de suma importância nos diversos âmbitos da educação. Além disso, 

através dessa estratégia didática, o acadêmico tem a oportunidade de participar de 

uma forma mais ativa na construção do seu próprio conhecimento, portanto se torna 

mais crítico, reflexivo, supera a timidez, aprende a falar em público e passa a 

conviver melhor com as pessoas. 

  É certo que o trabalho em grupo exige muitas horas de convivência, mas 

devemos considerar que durante esse tempo estaremos construindo vínculos com 

pessoas que, de alguma forma, ajudaram a nos tornarmos pessoas melhores, 

pessoas das quais fomos cumprices do choro, do medo, do ódio, de risos, de 

felicidade, de prazer e de aprendizagens.  

 Desta forma, deixamos aqui nossas reflexões dizendo que os acadêmicos 

que participam efetivamente dos trabalhos em grupos, serão favorecidos quando 

suas habilidades adquiridas nessa metodologia forem requisitadas na vida 

profissional, enquanto que, aqueles que só fingem trabalhar “em grupo” sentiram 

mais dificuldades em comprovar seus saberes. Já que, saber trabalhar em grupo é 

uma caraterística de suma importância e muito exigida no mercado de trabalho. 

Pois, os aprendizados que adquirimos em grupo, nos servirão como referência para 

trabalharmos nos âmbitos escolares ou não escolares.  

 Por fim, esperamos que esta pesquisa contribua para aumentar o debate 

sobre o trabalho em grupo, sobretudo no curso de pedagogia da UNIR. 
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APÊNDICE A 
Questionário aplicado aos acadêmicos 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 

Este questionário procura analisar os benefícios e as dificuldades da estratégia 

didática “trabalho em grupo”, levando em consideração a visão dos acadêmicos do 

6º e do 8º período do curso de pedagogia da UNIR – Campus de Porto Velho. 

 
1. Marque X nas atividades abaixo que você realizou em grupo. 

(  ) Estágios (  ) Artigos (  ) Oficinas 

(  ) Seminários (  ) Resumos/resenhas (  ) Pesquisa de campo 

 

Outras______________________________________________________________

___________________________________________________________

 

2. Por quantos integrantes, geralmente seu grupo é composto? 

(  ) de 2 a 3               (  ) de 3 a 4               (  ) de 4 a 6                 (  ) mais. 

 

3. Você prefere trabalhar individualmente ou em grupo? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. O trabalho em grupo, quando bem elaborado, possui inúmeros benefícios, 

por isso é um recurso muito utilizado, sobretudo no ensino superior. Em sua 

opinião, quais BENEFÍCIOS o trabalho em grupo pode proporcionar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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5. Você tem DIFICULDADE quando o trabalho é realizado em grupo?(  )Sim (  ) 

Não (  )Parcialmente  

Comente:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Sobre o trabalho em grupo, avalie os aspectos: 

( 1 ) Sim         ( 2 ) Não     

1. (   ) Prefiro trabalhar em grupo durante a aula. 

2. (   ) Prefiro trabalhar em grupo fora da sala de aula.  

3. (   ) Realizo o trabalho inteiro, pois ninguém coopera.  

4. (   ) Fico motivado na realização de uma atividade em grupo.  

5. (   ) Percebo relações de poder e conflitos entre os integrantes.  

6. (   ) Há uma boa comunicação entre os integrantes. 

7. (   ) As “partes” do trabalho são distribuídas entre os integrantes do grupo. 

8. (   ) O trabalho realizado em grupo facilita o desenvolvimento das atividades 

propostas pelos docentes.  

Caso queira, comente algum dos itens anteriores: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Levando em consideração o COMPROMISSO e a COOPERAÇÃO, no 

trabalho em grupo, marque a alternativa na qual você melhor se encaixa. 

(  ) Coopero, tenho compromisso e participo do trabalho em grupo. 

(  ) Não disponho de tempo suficiente para realizar trabalhos em grupo, mas 

me esforço para cooperar com tudo que for preciso. 

(  ) Não gosto de me reunir, prefiro enviar minha parte por e-mail. 

 

8. Você percebe algum aspecto LIMITADOR no trabalho em grupo?  

(  ) Sim (  )Não 
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Comente:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Formar os grupos é muito fácil, chega a ser espontâneo, o difícil é conseguir 

que todos os integrantes desse grupo contribuam de forma significativa e 

articulada com a elaboração do trabalho almejado. Em sua opinião, o que deve 

ser feito para que os integrantes contribuam mais no trabalho em grupo?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10. Como o trabalho em grupo contribui na sua formação como pedagogo (a)?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11. Quais sugestões você daria para melhorar o trabalho em grupo no curso de 

pedagogia da UNIR? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B  
Questionário aplicado aos docentes 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 

Responsável pela pesquisa: Naiara Socorro Rodrigues Dias 

 

Prezado (a) docente, 

 Este questionário tem o intuito de levantar dados para a elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Sob o título “Trabalho em grupo: 

limites e possibilidades”. Procuro analisar os benefícios e as dificuldades da 

estratégia didática “trabalho em grupo”, levando em consideração a visão dos 

docentes do 6º e 8º período do curso de pedagogia da UNIR – Campus de 

Porto Velho. 

As informações fornecidas são de suma importância para dar 

continuidade à pesquisa. Não será divulgada a identificação de nenhum 

participante.  

 

Desde Já agradeço sua disponibilidade e participação na realização da 

pesquisa. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Os docentes do curso de pedagogia empregam a estratégia didática do 

“trabalho em grupo” para realização de diversas atividades como pesquisas, 

projetos, artigos, estágios, apresentações e outras, buscando desenvolver nos 

discentes uma serie de habilidades. Comente algumas habilidades objetivadas 

em sua docência.  

 

2. A utilização da estratégia didática do “trabalho em grupo” na formação de 

professores também possui diversas limitações. Quais as principais 

dificuldades que você encontra na utilização dessa estratégia didática?  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 
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