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RESUMO 
 

A pesquisa teve como objetivo, investigar em que medida os trabalhos em grupos, 
envolvendo os conteúdos matemáticos, promovem a aprendizagem e interação entre 
os alunos. Foi desenvolvido um projeto, no âmbito do PIBID, em uma escola situada 
na Zona Leste, de Porto Velho. Para subsidiar a pesquisa. A pesquisa foi realizada 
com abordagem qualitativa, bibliográfica, através de livros, artigos, considerando 
principalmente os teóricos que trabalham com a temática do trabalho em grupo, e 
também sobre a matemática, com conteúdos aplicados de maneira divertida e 
usando a criatividade: Amaral (2013), D`Ambrósio (2009), Libâneo (2013), Paulo 
Freire (1999), Marconi; Lakatos (2009), Minicucci (1991), Thiollent (1947), Teixeira 
(1999) e Veiga (2000) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (1996). Também foi 
realizada observação in loco e pesquisa-ação, na qual foi desenvolvido um projeto, 
que teve como estratégia didática o trabalho em grupo com alunos de uma sala de 
aula do 5° ano de uma escola municipal. Atualmente as instituições escolares 
almejam a preparação do aluno para a vida em sociedade e desenvolver cidadãos 
críticos, que tenham o discernimento necessário para realizar escolhas que trarão 
resultados positivos para a sua vida social. Com os trabalhos do GT4, pudemos 
perceber neste recurso uma das maneiras de efetivar essa interação com o outro, 
que se faz necessária na sociedade, uma vez inseridos como sujeitos exercendo 
habilidades dentro e fora da escola. Com esse intuito, este trabalho foi de suma 
importância para mostrar que é possível ter êxito com atividades diferenciadas e 
pessoas empenhadas em busca do mesmo objetivo. 

 
Palavras-Chave: Trabalho em grupo. Matemática. Aprendizagem. Interação. PIBID.  
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, pretendemos explicitar experiências vivenciadas em uma 

escola municipal de Porto Velho, com um Grupo de Trabalho (GT), intitulado GT4, 

sendo este Programa um Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID). De acordo com o site da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), o 

Programa tem como finalidade apoiar a iniciação à docência de estudantes de 

licenciatura plena nas instituições de ensino superior federais, estaduais, municipais 

e comunitárias sem fins lucrativos, visando aprimorar a formação dos docentes, 

valorizar a formação e contribuir para a melhoria do padrão de qualidade da 

educação básica.  

Durante os estágios supervisionados ao longo do curso notamos que os 

professores em sala de aula evitam desenvolver trabalhos em grupo, em conversas 

informais muitos dizem que as atividades em grupo geram sobrecarga de trabalho, 

sendo certo que acabam por não conseguir ter controle da sala de aula, e os alunos, 

por sua vez, ficam eufóricos, diante desse quadro os docentes optam por realizar 

trabalhos individuais ou no máximo em duplas com os alunos. Segundo Libâneo 

(2013, p. 187): 

  

O trabalho em grupo tem sempre um caráter transitório, ou seja, deve ser 
empregado eventualmente, conjugado com outros métodos de exposição e 
de trabalho independente. Dificilmente será bem-sucedido se não tiver uma 
ligação orgânica entre a fase de preparação e organização dos conteúdos e 
a comunicação dos seus resultados para a classe toda. 

 

Desta forma, percebemos que deve ocorrer a união dos alunos, para um 

melhor resultado do conteúdo estudado, visto que estão inseridos na mesma sala de 

aula e precisam relacionar-se todos os dias. Daí a necessidade do professor 

trabalhar em parceria com seus alunos, procurando sempre atuar para melhorar o 

aprendizado e a relação social.  

 Percebendo e fazendo questionamentos sobre a forma de trabalhar em 

grupo, veio a motivação de executar um projeto com um grupo de trabalho,  

desenvolveríamos atividades com conteúdos matemáticos em grupo, quais sejam, 

as dificuldades que os alunos tinham em assimilar alguns conteúdos da matemática, 

como operações básicas (somar, diminuir, multiplicar e dividir), resoluções de 

problemas, entre outros. Neste sentido Vygotsky (1989 apud DAMIANY, 2008, 
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p.216), argumenta que “as atividades realizadas em grupo, de forma conjunta, 

oferecem enormes vantagens, que não estão disponíveis em ambientes de 

aprendizagem individualizada”. Partindo desse pressuposto e analisando a eficácia 

do trabalho em grupo, os alunos que possuem mais dificuldades em assimilar o 

conteúdo, quando envolvidos com atividades em grupo conseguem, tirar suas 

dúvidas com os demais colegas, ficam mais desinibidos e, consequentemente, 

aprendem mais. Desta forma, as inquietações e experiências vivenciadas na escola 

resultaram na necessidade de desenvolver essa temática no Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), com a seguinte questão: No ensino da matemática, como o 

trabalho em grupo influencia a interação e a aprendizagem em uma turma do 5° 

ano do Ensino Fundamental?  

Para que os alunos tenham uma aprendizagem da matemática sem que 

ocorra o simples processo de transmissão de informações, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), Brasil (1997, p.33) mostram que:  

 

O fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, a 
questionar o problema, a transformar um dado problema numa fonte de 
novos problemas, evidencia uma concepção de ensino e aprendizagem não 
pela mera reprodução de conhecimentos, mas pela via da ação refletida que 
constrói conhecimentos.  

   

 Ao logo do processo de construção da aprendizagem, num trabalho escolar, 

se faz necessário desenvolver a matemática de forma que a maioria dos alunos 

aprendam os conteúdos, haja vista que as diferentes formas de abordagem do 

assunto proposto podem resultar na melhoria do ensino. A partir desse pensamento 

pretendemos responder as seguintes indagações: 

Quais atividades foram desenvolvidas nos trabalhos em grupos no 5º ano? 

Até que ponto a interação dos alunos no trabalho em grupo auxiliou a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos?  

Quais as contribuições do trabalho em grupo para o processo de 

aprendizagem da matemática?  

Nessa perspectiva, Veiga (2000, p.105) destaca a importância da interação na escola 

para o processo de ensino e aprendizagem, e apresenta a especificidade do ensino 

socializado, vejamos: 

 

Nos grupos formados com objetivos educacionais, a interação deverá estar 
sempre provocando uma influência recíproca entre os participantes do 



11 

 

processo de ensino, o que me permite afirmar que os alunos não 
aprenderão apenas com o professor, mas também através da troca de 
conhecimentos, sentimentos e emoções dos outros alunos. 

  

 Os trabalhos em grupo podem ser uma das maneiras de efetivar essa 

interação com o outro, que se faz necessária em uma sociedade, pois é impossível 

viver isoladamente, uma vez que todos convivem e estão inseridos como sujeitos 

para exercer habilidades fundamentais dentro e fora da escola.  

 Segundo Teixeira (1999), o trabalho em grupo, estimula o desenvolvimento 

do respeito pelas ideias de todos e, além de valorizar as trocas de pensamentos, dar 

soluções e apresentar questionamentos, auxilia nos avanços comportamentais, na 

interação, na aprendizagem e participação dos alunos. Assim sendo, é de suma 

importância trabalhar de maneira que todos aprendam os conteúdos da matemática, 

principalmente quando percebemos que a interação promovida pelo trabalho 

proporciona realmente habilidades e atitudes que os alunos não costumavam ter, 

tais como: auxilio mutuo, capacidade de esperar sua vez para responder, paciência, 

entre outras. 

A pesquisa foi realizada com abordagem qualitativa, bibliográfica, através de 

livros, artigos, observação in loco e pesquisa-ação, na qual foi desenvolvido um 

projeto, que teve como estratégia didática o trabalho em grupo com alunos de uma 

sala de aula do 5° ano de uma escola municipal.  

Em relação à justificativa da pesquisa, analisamos os alunos na 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos e averiguamos a interação dos mesmos 

nas atividades trabalhadas em grupos, promovendo reflexões e possíveis soluções, 

para contribuir com estudos que venham a surgir, com a consequente publicação no 

meio acadêmico. 

Esta monografia está dividida nas seguintes seções: 

Seção I: Mostraremos o Percurso da Pesquisa, averiguaremos a coleta dos dados 

obtidos com os trabalhos em grupos na sala de aula, com alunos do 5° ano, com 

atividades práticas de conteúdos matemáticos, para melhor analisar o trabalho, foi 

realizado estudo do referencial teórico a partir de livros, textos, artigos, sites de 

busca, para obter o máximo de embasamento teórico. 

Seção II: Apresentaremos a fundamentação teórica, fazendo um breve 

levantamento dos autores pesquisados e estudados, falando da importância do 

trabalho em grupo com atividades de matemática, mostrando sua relevância, a 
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interação que acontece com os alunos, com a revisão de literatura para abordar a 

temática e suas contribuições para o processo de ensino e aprendizagem. 

Seção III: Trataremos da interpretação dos resultados da pesquisa, sendo 

abordadas, através da análise dos conteúdos, as temáticas trabalhadas, bem como 

os questionários aplicados para a professora e os alunos, além dos demais dados 

coletados no decorrer do projeto. A organização ocorreu com a utilização de quadros 

e gráficos, sendo analisadas as respostas com embasamentos teóricos e 

observações de dados empíricos, com conversas informais, registros no “caderno 

azul” em sala de aula. Finalizaremos o texto com as contribuições que o trabalho em 

grupo traz para a prática docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

SEÇÂO I 

PERCURSO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada a partir da experiência com os alunos do Ensino 

Fundamental I, por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – 

campus de Porto Velho, um dos objetivos do programa é incentivar à formação de 

professores para a Educação Básica e projetos para serem desenvolvidos com 

qualidade em uma escola pública de Porto Velho. Atuando como bolsista do PIBID, 

por aproximadamente três anos e vivenciando na sala de aula, bem como nas 

demais atividades realizadas, percebendo os avanços no quesito aprendizagem 

através dos trabalhos em grupos, foi inevitável o interesse em falar desta 

experiência, visando contribuir para a aplicação no ensino cotidiano nas escolas.  

Segundo Gil (1999, p.20), “o bom pesquisador precisa, além do conhecimento 

do assunto, ter curiosidade, criatividade, integridade intelectual e sensibilidade 

social”. Para a realização deste projeto, conforme o autor mostra é preciso ter 

humildade, imaginação, perseverança, ter paciência e fundamental confiança, para 

concretizarmos o trabalho com êxito. Acreditamos que para a efetivação de um bom 

trabalho em grupo é necessário que sejam realizadas atividades dinâmicas, que 

possibilitem ao aluno pensar e compreender os conteúdos trabalhados 

individualmente e em grupo e ainda promover a troca de experiências entre si, 

possibilitando a aprendizagem e a maior interação entre todos. 

O desenvolvimento deste projeto mostrou ser de grande importância, tendo 

em vista que ao longo do tempo desenvolvemos trabalhos científicos, assim como 

elaboramos artigos, resumos, relatórios, pôster, o qual foi apresentado no decorrer 

do curso, e por fim a presente monografia. Ao longo dos trabalhos desenvolvidos no 

PIBID, seguíamos sempre os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), na elaboração dos relatórios, a cada semestre era seguida uma sequência 

didática, bem como na execução do projeto desenvolvido na escola, com duração de 

um ano, sempre na mesma sala de aula.  Com isso foi possível acompanhar os 

avanços dos alunos ao longo do ano trabalhado. O vínculo entre a universidade e a 

escola, através do PIBID, possibilitou o contato direto com os alunos contribuindo 

para a elaboração do estudo.  
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 O presente estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica visando 

à obtenção de embasamentos teóricos, assim como de forma empírica na 

comunidade investigada em grupo, ou seja, na sala de aula. Segundo Lakatos; 

Marconi (2011, p.158), a pesquisa bibliográfica: 

 

É um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos 
de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes 
relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente pode ajudar a 
planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, e representa uma 
fonte indispensável de informações.  

 

A pesquisa bibliográfica fornecerá dados para o trabalho realizado, sendo de 

suma relevância o aporte teórico. Além disso, a participação e observação dos 

resultados obtidos no desenvolvimento do projeto, in loco, contribuirão 

significativamente para o fechamento das ideias.  A pesquisa é de caráter pesquisa-

ação. Segundo Thiollent (1947, p.14) 

 
A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo. 
 
 

 A pesquisa-ação foi desenvolvida através de um projeto, que tem interesse 

em proporcionar de forma divertida e educativa atividades em grupos, pesquisas em 

grupos, dinâmicas, com conteúdos matemáticos, registrando com fotos tiradas no 

celular, diário de campo (Caderno Azul) fornecido pelo PIBID, questionários para a 

professora e para os alunos, além de conversas informais com referidos envolvidos.  

 Thiollent (1947, p.15) destaca, “Na pesquisa-ação os pesquisadores 

desempenham um papel ativo no equacionamento dos problemas encontrados, no 

acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em função dos 

problemas”, sempre participando, em prol de proporcionar interação entre os alunos 

e aprendizagem num todo.  

A pesquisa teve como participantes os alunos de uma sala de aula do 5° ano 

do ensino fundamental de uma escola Pública Municipal, sendo desenvolvido um 

projeto e aplicado ao total de 25 (vinte e cinco) alunos. 

Os dados foram coletados através de pesquisa bibliográfica e de campo, no 

que se refere à pesquisa de campo.  Marconi; Lakatos (2009, p.189) lembram que: 
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Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 
procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, 
ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 

 

 Desta forma, os fenômenos pesquisados acarretam a necessidade de 

acompanhar e estabelecer situações com atividades que proporcionem a 

desenvoltura do projeto e a sua eficácia. 

Assim, cumpre registrar que a escola trabalhada no projeto funciona nos 

períodos matutino e vespertino, com a Educação Infantil e Ensino Fundamental em 

ambos os horários, sendo certo que o projeto foi aplicado uma vez por semana no 

período da tarde, cujos resultados serão demonstrados ao longo da presente 

exposição.   
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SEÇÃO II 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para subsidiar a pesquisa foram utilizados alguns dos principais teóricos que 

falam sobre trabalhos em grupos e com a matemática, sendo aplicada de maneira 

divertida com a utilização da criatividade. Nesse sentido, temos como base de 

estudos os seguintes autores: Amaral (2013), D`Ambrósio (2009), Libâneo (2013), 

Paulo Freire (1999), Marconi; Lakatos (2009), Minicucci (1991), Thiollent (1947), 

Teixeira (1999) e Veiga (2000). 

Atualmente, um dos principais objetivos almejados pelas instituições 

escolares é a preparação do aluno para a vida em sociedade, desenvolvendo 

cidadãos críticos, que tenham o discernimento necessário para realizar escolhas que 

trarão resultados positivos para a sua vida social. Nesse sentido Brasil (1997, p.6) 

ressalta que o aluno deve “posicionar-se de maneira crítica, responsável e 

construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 

mediar conflitos e de tomar decisões coletivas”. Como nos mostra os PCN, o 

trabalho em grupo tem objetivo de promover não só a interação, mas também 

desempenhar um papel fundamental na formação das capacidades cognitivas e 

afetivas. “Em geral, explora-se mais o aspecto afetivo dessas interações e menos 

sua potencialidade em termos de construção de conhecimento”, mas trabalhar 

coletivamente contribui para o desenvolvimento de várias aprendizagens, vejamos 

algumas citadas por Brasil (1997, p.31): 

 

Perceber que além de buscar a solução para uma situação proposta devem 
cooperar para resolvê-la e chegar a um consenso;  
Saber explicitar o próprio pensamento e tentar compreender o pensamento 
do outro;  
Discutir as dúvidas, assumir que as soluções dos outros fazem sentido e 
persistir na tentativa de construir suas próprias ideias; Incorporar soluções 
alternativas, reestruturar e ampliar a compreensão acerca dos conceitos 
envolvidos nas situações e, desse modo, aprender. 

 

Nesta perspectiva aprender a trabalhar em grupo é primordial para se viver 

em sociedade, destacando aqui, também as palavras de Teixeira (1999, p. 26), que 

vem ressaltar a importância do trabalho em grupo: 

 

O trabalho em grupo, portanto, estimula o desenvolvimento do respeito 
pelas ideias de todos, a valorização e discussão do raciocínio; dar soluções 
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e apresentar questionamentos, não favorecendo apenas a troca de 
experiência, de informações, mas criando situações que favorecem o 
desenvolvimento da sociabilidade, da cooperação e do respeito mútuo entre 
os alunos, possibilitando aprendizagem significativa. A relação com o outro, 
portanto, permite um avanço maior na organização do pensamento do que 
se cada indivíduo estivesse só. 

 

No trabalho em grupo é proposto um aprendizado, o qual relacione situações 

a serem resolvidas no dia a dia de forma individual ou coletiva. Entretanto esse 

objetivo somente será possível se o educador ou mesmo uma equipe de trabalho 

atuar de forma empenhada, em prol de estimular o aluno a criar, comparar, discutir, 

rever, perguntar e ampliar suas ideias e de seu grupo de trabalho.   

 

2.1 O TRABALHO EM GRUPO: COM ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 
 

O trabalho em grupo está a cada dia ganhando espaço na maioria das tarefas 

diárias, sendo certo que na família, na comunidade, na vida profissional, sempre 

está atuando, conflitando, convivendo com outro grupo.  As produções em grupos 

estão cada vez mais valorizadas em vários ambientes, escolas, igrejas, associações, 

empresas, universidades, entre outros lugares, sendo que o trabalho desenvolvido 

almejou a aprendizagem dos alunos de forma simples e com a utilização de 

conteúdos matemáticos, com possibilidades de responder as questões propostas, 

pois percebemos que em sua maioria, os alunos não tem afinidade com a matéria. 

Quando perguntamos: Quem gosta de matemática? A resposta mais encontrada era 

“eu não gosto”. Porém com atividades diferenciadas e com uma abordagem diversa, 

os conteúdos poderão ter maior assimilação por parte dos discentes.  Amaral (2013, 

p.63) afirma: 

Em relação aos conteúdos trabalhados, os grupos funcionam muito bem 
resolvendo problemas de solução complexa, de matemática, por exemplo: 
situações envolvendo dinheiro (banco, supermercado etc.) são alguns bons 
temas. O trabalho com grupos diversificados pode ser desenvolvido com 
alunos de diferentes idades: a complexidade das tarefas é que vai mudar, 
uma vez determinadas pelos conteúdos que deverão ser trabalhados e os 
objetivos a serem alcançados. 

 

Neste sentido, é imprescindível para o ambiente escolar a apresentação da 

matemática de forma inovadora, demonstrando sua importância e necessidade no 

cotidiano de todos os indivíduos. As atividades feitas em grupo proporcionaram um 

novo olhar em relação à matemática, pois os alunos aprendem de forma lúdica a 

interagir com seus colegas. Essas experiências bem sucedidas resultam num valioso 
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retorno para o grupo e também aprendem a conviver com as diferenças, começam a 

entender as suas potencialidades e fraquezas, assim como dos outros, 

desenvolvendo respeito e crescimento intelectual mútuo. 

No que tange ao comportamento individualista de alguns alunos, foi possível 

verificar que com o trabalho em grupo algumas condutas se modificam, sendo 

notável de maneira geral a participação e o entusiasmo de todos. 

 
2.2 O TRABALHO EM GRUPO: COMO SE DÁ A INTERAÇÃO ENTRE OS 
ALUNOS 
 

 As atividades desenvolvidas em grupo por sua vez, apresentam diversas 

maneiras de trabalhar a interação na sala de aula, com o desafio de promover aos 

alunos aprendizagem e conhecimento que muitas vezes não são assimilados por 

eles. A maior parte dos conteúdos didáticos transmitidos nas escolas ocorre por 

meio de atividades individuais, estando os alunos sentados em suas carteiras 

enfileiradas, uma atrás da outra, não acontecendo interação com seus colegas de 

classe, porém muitas pesquisas didáticas revelam que determinadas atividades 

feitas em grupo, trazem benefícios para o aprendizado de todos, desde que sejam 

desenvolvidas com um preparo e objetivos claros que possam ser alcançados pelos 

alunos.  

Segundo Amaral (2013, p. 51):  

 

O trabalho em grupo, entretanto, é uma técnica didática utilizada com a 
finalidade de promover a aprendizagem de determinados conteúdos, sejam 
eles de natureza cognitiva, afetiva e social. A propósito, um bom trabalho de 
grupo deve procurar contemplar simultaneamente essas diferentes 
dimensões da aprendizagem.  

  

Assim, os alunos aprendem durante a troca de ideias e de pontos de vista 

diferentes, ou mesmo ganham espaço para criar e passam a testar hipóteses, 

refazer raciocínios e estabelecer correlações, para construir conhecimentos. Alguns 

especialistas relatam que a interação em sala de aula é muito importante porque é 

diferente para as crianças, pois estão acostumados com a presença de um adulto 

(professor) que domina o conteúdo, sendo que com seus colegas, existe um nível de 

conhecimento mais próximo do dele, acontecendo assimilação de conteúdos e a 

consequente troca desses conhecimentos.  

Como reforça Amaral (2013, p.60): 
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Os alunos devem se comunicar entre si e isso supõe fazer perguntas, 
explicar, dar sugestões, criticar, ouvir, concordar, discordar ou tomar 
decisões juntos. A interação também pode ser não verbal: apontar, mostrar 
como se faz, balançar a cabeça, franzir o cenho, sorrir, rir. Como os grupos 
são avaliados em conjunto, o sucesso do grupo depende do sucesso de 
cada um no desempenho de suas tarefas: os alunos passam a se preocupar 
com o bom desempenho de todos [...]. 

 

   Desta maneira, os alunos aprendem, por meio da troca de ideias e pontos 

de vista diferentes, ou mesmo ganham espaço para criar e passam a testar 

hipóteses, refazer raciocínios e estabelecer correlações para construir 

conhecimentos. Algumas crianças podem saber os mesmos conteúdos, porém de 

diferentes formas, assim um ajuda ao outro. Numa mesma sala de aula é possível 

formar diferentes grupos de trabalho e ajudar a melhorar o aprendizado dos alunos. 

Ao assumir uma postura mais ativa, o aluno não só aprende como também 

desenvolve valores sociais importantes: o respeito, a compreensão e a 

solidariedade, o saber ouvir e falar. Segundo comenta Amaral (2013, p. 52), os 

trabalhos em grupos “atendiam à ideia de aprendizagem ativa: a responsabilidade 

da aula não se prendia à figura do professor; era compartilhada com alunos que 

recebiam tarefas para serem realizadas em grupo”. A convivência e o 

relacionamento com o outro, trabalhando em equipe, são fundamentais para o 

mundo de hoje, dentro e fora da escola. Pais (2002, p. 89) afirma que: 

 

[...] para contribuir com a compreensão da especificidade do fenômeno do 
ensino da matemática. Mas, tendo em vista as condições de cada realidade 
educacional, o cotidiano escolar reserva surpresas e acontecimentos não 
desejáveis para uma aprendizagem escolar satisfatória. [...] A aprendizagem 
é um fenômeno não redutível a uma única dimensão. Esses efeitos resultam 
de vários aspectos: metodologia de ensino, obstáculos, formação do 
professor, nível dos alunos, dos conceitos, entre outros.  

 

É através do contato humano, na reflexão e no dialogo que educadores e 

alunos enfrentam suas dificuldades, melhoram como sujeitos e cidadãos diante do 

conhecimento. Definitivamente, o trabalho em grupo é o campo privilegiado para 

acontecer à interação. 

 
2.3 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO EM GRUPO PARA O PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM 
 
 

O trabalho em grupo possibilita a aprendizagem dos sujeitos, pois a 

necessidade de contribuir com seus colegas nas atividades proporcionadas é 
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instigante, percebemos que todos querem participar de alguma maneira para seu 

grupo evoluir e conseguir atingir a meta estabelecida, principalmente, quando é 

trabalhado o ensino da matemática, mesmo muitos dizendo que não gostam da 

disciplina e que não aprendem. Paulo Freire (1999, p. 54), fala que o professor deve 

estar preparado para tomar decisões e mudar a educação, não perder a esperança 

de dias melhores, com alegria principalmente com os alunos, pois assim, os alunos 

não perdem o entusiasmo e a vontade de aprender.  

  Para ensinar é preciso uma força “criadora e inovadora” para que os alunos 

aprendam que fazem parte deste mundo e que podem comparar, constatar, repetir, 

duvidar e rebelar-se, podem ser curiosos e não facilmente se satisfazerem com 

respostas prontas e assim poder superar os efeitos do falso ensinar. Sendo assim, 

Amaral (2013, p. 59) cita que: 

 

[...] O Trabalho em Grupo, significa que os alunos ficarão responsáveis por 
partes especificas do trabalho – eles estarão livres para cumprir a tarefa da 
maneira que acharem melhor, mas deverão ter o produto final avaliado pelo 
professor. O processo é conduzido pelos próprios alunos e cabe aos mais 
aptos auxiliar aqueles com maiores dificuldades [...]. 
 

 
É preciso motivação, para que os alunos possam ir mais além, essa proposta 

de grupos é gratificante, principalmente quando o professor acredita neles e 

incentiva para ocorrer o resultado desejado, ajudando na sua autoestima e 

consequentemente na interação entre os mesmos, acarretando a aprendizagem. 

Amaral aborda que (2013, p. 59):  

 

A aprendizagem dinâmica se apoia nos pontos fortes de todos os alunos, 
envolvendo-os em atividades intrinsicamente desafiadoras, que requerem 
tanto o esforço individual quanto o trabalho coletivo. Todos os alunos se 
envolvem profundamente e cada um traz o fruto de suas contribuições, 
obviamente cooperando para explorar as suas habilidades mais notáveis. 
[...] A aprendizagem dinâmica é a alegria de que se reveste: as crianças 
aprendem coisas importantes de maneira agradável, divertida, fazendo com 
que as experiências vividas permaneçam indelevelmente em sua memória.  

 

Deste modo, durante a aprendizagem em grupo surge a ideia de ajudar ao 

outro, a aceitação do grupo, explorar habilidades, atividades desafiadoras, respeito 

mútuo entre os membros e a liberdade para que os alunos perguntem quando não 

estiverem entendendo a proposta de trabalho estabelecida, sendo tal atitude 

fundamental.   
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SEÇÂO III 

RESULTADOS DA ANÁLISE: TRABALHADAS EM GRUPOS 

 
3.1 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Relembrando que esta pesquisa foi desenvolvida com um grupo de trabalho 

identificado como GT4, no âmbito do PIBID, elaboramos e desenvolvemos um 

projeto com atividades e estratégias de ensino para trabalhar com jogos e 

consequentemente melhorar o aprendizado e perceber até que ponto os alunos 

conseguiram avançar nos trabalhos em grupos.  

A análise de dados foi feita através de leituras para obter um embasamento 

teórico. Nesse sentido, desenvolvemos um trabalho em grupo, em uma sala do 5º 

ano do ensino fundamental, de uma escola municipal de Porto Velho, sendo que 

durante a análise os sujeitos da pesquisa foram citados apenas como alunos e 

professora, para manter o sigilo devido. Para a análise de conteúdo, utilizou-se a 

técnica de Bardin (2006, p. 38): 

 

Refere que a análise de conteúdo consiste em: um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. [...] A intenção da 
análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a 
indicadores (quantitativos ou não). 

 

Foi analisado o trabalho em grupo com conteúdos do ensino da matemática, 

sendo aplicado um questionário para a professora e outro para os alunos. Como 

relata Paulo Freire que a prática docente não deve se resumir apenas a mera 

transmissão de conhecimento do educando para o aluno, mas uma troca de vivência 

em que um aprende com o outro, sendo assim, fazendo as atividades e os trabalhos 

em grupos, demonstra ocorrer uma aprendizagem mais efetiva. Freire (1999, p. 35) 

lembra que “é nesse sentido que ensinar não é transmitir conhecimentos, conteúdos, 

nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo 

indeciso e acomodado”.  

Afirma desta forma a socialização das atividades em sala de aula, mostra que 

é possível adquirir diferentes conhecimentos, juntamente com todos que 

participaram do projeto. De acordo com Cordeiro (2006, p. 37), “isso significa que um 

bom modelo para um grupo pode não ser para outro, depende das expectativas e 
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desejos dos participantes”. É possível criar um ciclo de aprendizagem diferenciada, 

mas com os mesmos fundamentos passados para todos do grupo, chegando ao 

resultado almejado, ou seja, com formas de fazer diferenciadas, todavia chegando 

aos mesmos objetivos. 

Para uma melhor compreensão dos resultados, as análises dos dados foram 

divididas em subtítulos intitulados: Dados Empíricos, colhidos através das 

observações durante as aulas, conversas informais com os alunos e anotações do 

diário de campo (Caderno azul), Questionário com a professora e Questionário 

com os alunos.  

 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS EMPÍRICOS  
 

Por meio de observações e trabalhando em equipe, em uma sala de aula do 

5° ano do ensino fundamental é importante relatar como eram ministradas as aulas 

pelo GT4. No primeiro momento, logo que chegamos à escola, fomos para sala de 

aula e ficamos observando, os alunos e a aula ministrada pela professora. Desta 

forma, objetivamos obter um diagnóstico da sala para lidarmos da melhor maneira 

possível o desenvolvimento do nosso trabalho.  

Logo após as observações, conversamos com a professora e falamos do 

interesse de trabalhar com os alunos conteúdos de matemática. Ela adorou a ideia, 

e então, falamos do interesse de fazer trabalhos em grupo, com leituras 

compartilhadas, dinâmicas para interagir com os alunos, e dessa maneira 

trabalharmos a interação e o altruísmo.   

Diante disto, preparamos um projeto e um roteiro de trabalho que seria 

seguido em todas as aulas. 

  No primeiro semestre, antes da leitura elaborávamos dinâmicas, para 

conhecer melhor os alunos e também para que eles ficassem a vontade com nossa 

presença. Algumas das dinâmicas desenvolvidas foram:  

 Conhecendo melhor o grupo;  

 Convivendo com as diferenças,  

 Reconhecendo qualidades,  

 Auxilio mútuo.  
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Figura 1 
Dinâmicas realizadas em Sala de Aula com os Alunos 

 

  

  

Fonte: Arquivo PIBID- GT4, 2015. 

 

As dinâmicas realizadas eram, na maioria das vezes, ministradas em grupo, 

os alunos se divertiam e prestavam atenção na explicação para desenvolver o que 

era proposto.  

As atividades foram de grande relevância, pois eles se conheceram melhor, 

quando pedimos para dizer uma qualidade do colega, alguns ficaram bastante 

eufóricos, já outros muito tímidos, falavam que não sabiam. Ali sentimos que as 

emoções dos alunos estavam aflorando e com o passar do tempo iriam estar mais 

atentos e com maior interesse em conhecer o seu colega.  
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Nas atividades os alunos participavam e com boa vontade, todos 

colaboravam e respondiam. A cada dinâmica aplicada deixávamos uma mensagem 

de companheirismo e união, quando conversávamos sobre não ser bom viver no 

mundo sozinho, que precisamos de amigos e ter uma relação saudável, de brincar, 

conversar e principalmente, respeitar as diferenças de cada um. No decorrer das 

aulas foi trabalhado o livro “Aritmética da Emília”, do autor Monteiro Lobato. Uma 

história a cada encontro, percebemos que os alunos ficavam encantados e bastante 

participativos, querendo saber e aprender sobre a matemática, que até então só 

conheciam em forma de números (1+2, 3-5, 6x9, 7÷4), e agora estavam envolvidos 

com textos sobre a matemática. Como mostra na figura abaixo: 

 
Figura 2 

Leituras do livro Aritmética da Emília, trabalhadas em Sala de Aula 

  

  

Fonte: Arquivo: PIBID- GT4, 2015. 
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Em todas as aulas eram disponibilizados textos impressos dos quais 

fazíamos, a leitura e a interpretação do texto do livro, estes aparentavam gostar 

muito e perguntavam sobre as palavras que não entendiam e falavam que estavam 

começando a entender a matemática de uma forma diferente, pois até então nunca 

tinham lido sobre textos que explicava a matéria de forma curiosa e divertida. Em um 

relato a professora explana que: 

 

O trabalho que as estagiárias do PIBID se propuseram a realizar teve muitos pontos 
positivos para a turma, me ajudou em muitos momentos, em facilitar e esclarecer e 
ampliar o conhecimento de meus alunos sobre a matemática e suas 
contextualizações, pois no dia a dia, nós professores temos que ministrar conteúdos 
e mais conteúdos, e esquecemo-nos de tornar mais atrativo o ensino da matemática.  

 

Assim, percebemos que a professora estava feliz com nosso trabalho, vendo 

evolução nos alunos e constatando que é possível com a devida dedicação, fazer 

um trabalho com os estudantes proporcionando a interação. É possível retirar de sua 

fala que trabalhos diferenciados não são feitos e por ter que passar grande 

quantidade de conteúdos exigidos, os professores acabam por não “ter condições” 

de fazer atividades atrativas. Ante o exposto, podemos ver na prática que o trabalho 

com grupos dá certo e a matemática se torna mais atrativa, principalmente para os 

alunos que possuem dificuldades nesta matéria.  

Desta forma, pretendemos mostrar, alguns trabalhos feitos em grupos, com 

jogos matemáticos. 

Para ensinarmos a multiplicação fizemos um tabuleiro com continhas de 

matemática, intitulado como Trilha das multiplicações. Esse jogo tinha por objetivo 

desenvolver habilidades de calcular. O trabalho foi realizado com os alunos 

organizados em grupos de quatro componentes, cada equipe recebia um tabuleiro 

com uma trilha a ser percorrida, na qual para mudar de lugar, eles teriam que 

resolver as operações matemáticas.  

O desenrolar do jogo teve a distribuição das fichas numeradas e 

embaralhadas, depois o jogador resolve a operação indicada pela casa da trilha em 

que está usando o número da ficha. Os resultados eram anotados em uma tabela de 

pontuação para uma soma geral ao final das rodadas. O grupo vencedor era o que 

fizesse a maior soma de pontos. 
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Com este jogo muitos alunos aprenderam e ficaram encantados, uns falavam 

“como é fácil fazer as continhas”, outros “eu nunca entendi a multiplicação, mas com 

esse jogo é legal e mais fácil”. Posteriormente, chegamos à divisão, fizemos uma 

leitura e mostramos como fazer a divisão de maneira que todos participassem. 

Então, realizamos o jogo da divisão, essa atividade foi bem interessante, intitulada 

Formando Grupos.  A finalidade da atividade era fazer os agrupamentos (com os 

alunos) para contar e comparar quantidades referentes à divisão.  

Os alunos se espalhavam em um lugar amplo (neste caso, foi na sala de aula 

mesmo) até que se toque o apito. Para iniciar o jogo, uma pessoa mostrava uma 

placa com o número e os alunos deveriam formar grupos, com os componentes, de 

acordo com o número que aparecesse na placa. 

 Quando faziam os agrupamentos, eram realizadas perguntas: Quantos 

alunos há ao todo? Quantos grupos foram formados? Todos os grupos têm o mesmo 

número de alunos? Quantos alunos ficaram de fora? Se você agrupar seus colegas 

de 5 em 5, quantos conseguirá formar? Sobraram alunos? Quantos alunos ficaram 

de fora? 

Desenvolvemos uma tabela com os resultados obtidos em cada grupo. A 

execução dessa atividade ficou marcada, pois eles se divertiram e aprenderam. Não 

conseguiam se conter quando perceberam que poderiam dividir qualquer coisa que 

quisessem e, também, que não precisava ser conta exata, poderia sobrar, como 

faltar. Neste caso a divisão foi feita por eles mesmos. Ao mostrarmos a placa de 

quantos agrupamentos eram para serem formados, todos se movimentavam e 

resolviam a conta. 

Assim mostramos que tanto na prática, quanto na teoria é possível resolver 

qualquer conta que queira responder, principalmente utilizando uma forma lúdica de 

demonstrar a resolução da matemática. 

Ao finalizarmos o primeiro semestre fizemos um mural com as atividades 

desenvolvidas em sala, sendo que cada grupo ficou de escrever um pouco sobre 

nossas aulas e o que aprenderam com as dinâmicas, os textos estudados, os jogos 

da trilha da multiplicação e do formando grupos. Quando finalizaram a atividade, 

colamos o que fizeram cada um em uma cartolina, e expomos na escola. 

Como mostra a figura a seguir:  
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Figura 3 
Jogos trabalhados em grupos e Finalização do Semestre 

 
 

  
 

  
 

Fonte: Arquivo: PIBID-GT4, 2015. 

 

Este trabalho proporcionou algumas revisões de tudo que havíamos passado 

no decorrer das aulas, e assim os alunos comentavam e destacavam, o que 

proporcionou essa forma de abordagem dos conteúdos. Em um determinado texto 

aparece: 

 

No grupo das meninas são seis meninas, elas são legais, nós trabalhamos a 
multiplicação e divisão e no grupo, nós aprendemos é mais legal no grupo, eu não 
gosto da divisão muito, porque é difícil. Gosto das meninas e da professora é com as 
meninas aprendemos a gosta da matemática. Elas sempre estão unidas.  
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Os trabalhos em grupo também surtiram efeitos favoráveis para o GT4, pois 

sempre estávamos animadas e preparando com carinho as aulas, os jogos, os 

textos, escutávamos as ideias umas das outras para colocarmos no roteiro das 

aulas, dentre outros. Um aluno mencionou que “nossa união era contagiante, que 

quando surgiam dúvidas, uma ajudava a outra”. 

 Conseguimos terminar o semestre com a certeza de termos realizado um 

bom trabalho, sendo que nosso objetivo estava sendo alcançado, pois a visão de 

uma matemática difícil, chata e cansativa, não existia mais no vocabulário daqueles 

alunos. Finalizamos o semestre com um resultado positivo, pois os alunos se 

conscientizaram da importância de um grupo e também da matemática. 

Quando voltamos das férias, os alunos estavam animados e nos 

recepcionaram bem, falaram que demoramos a voltar e sentiram nossa falta.  

No segundo semestre, continuamos seguindo o mesmo roteiro de aulas. 

Nossas dinâmicas tinham como principal objetivo, mostrar para os alunos que 

com o interesse de aprender, eles conseguiriam interpretar melhor um texto, ainda 

mais se fizessem junto com a turma. Nesta etapa, as dinâmicas trabalhadas foram a 

de interação, interpretação de enunciados, reconhecendo as virtudes, quem 

sou eu.  

 Quando voltamos das férias, e retornamos às aulas, percebemos que a 

turma havia se distanciado e aquele espírito de grupo que tínhamos conquistado já 

não era mais o mesmo. Neste momento, percebemos que um trabalho tem que ser 

contínuo. Planejamos as aulas e mostrando que eles eram um grupo e se fossem 

unidos, conseguindo interagir, aprenderiam com mais facilidade.  

Neste segundo semestre, iniciamos as atividades com textos e lendas do 

autor Júlio César de Melo e Sousa, mais conhecido pelo heterônimo de Malba 

Tahan, foi um escritor e matemático brasileiro, se tornando um dos maiores 

divulgadores da matemática. Depois da leitura, conversávamos sobre o texto, 

passávamos atividades de matemática e das leituras de Malba Tahan, suas escritas 

continham situações problemas e sua resolução, o autor conseguia de maneira 

simples respondê-las, explicando passo a passo de como chegou à resposta.   

A seguir, algumas figuras das capas dos livros trabalhados e alguns textos. 
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Figura 4 
Livros usados para Leituras e os Textos distribuídos para os Alunos 

 

 

  

  

Fonte: Arquivo: PIBID-GT4, 2015. 
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Os textos foram trabalhados individualmente e em grupos também, fizemos 

cartazes com grupos sobre as lendas, antes disto explicamos como fazer uma lenda, 

as características de uma lenda, com explicação no quadro. Como Libâneo (2013, p. 

177) explana, que o “método expositivo é bastante utilizado em escolas [...]  é um 

importante meio de obter conhecimentos” [...]. As dúvidas eram, explicadas 

coletivamente, para todos com intuito de todos aprenderem e a dúvida de um, 

poderia ser dúvida do outro.  A professora também nos falava que os alunos 

estavam mais atentos e interessados em suas aulas, fazendo questionamentos e 

comparando nossas aulas, com as aulas delas e dando exemplos.  Como Diniz 

(2011, p.12) coloca: 

 

Saber ler e interpretar diferentes textos em diferentes linguagens, saber 
analisar e interpretar informações, além de estabelecer relações, formular 
perguntas e poder buscar, selecionar e mobilizar informações, que são 
habilidades básicas do ser humano. 

 

Essas habilidades, informações e interpretações e mobilizações das 

informações eram feitas através do Círculo de Leitura, da explicação e interpretação 

de cada texto trabalhado. Tornando oportuno salientar, que trabalhamos sobre 

lendas, porque a professora pediu, pois aquela seria a semana cultural e a mesma 

estava trabalhando o folclore com os alunos. Essa aula foi bem legal, depois da 

explicação e do texto, formamos grupos e os alunos foram divididos para fazer uma 

lenda por grupo.  

Esta atividade foi gratificante, pois os alunos relacionaram as lendas com a 

matemática de maneira singular. No término da atividade, foram feitas exposições no 

mural da escola. 

O segundo semestre foi bastante tumultuado, muitas vezes que estávamos na 

escola faltou energia, chuvas fortes, temporais e ventanias, muitos feriados na 

segunda-feira, eventos na escola, etc. Então, utilizamos a estratégia de fixar os 

conteúdos já trabalhados, fazendo com que os alunos que ainda tivessem dúvidas, 

pudessem aprender com os jogos e com seus colegas.  

Os alunos pediam para trazermos jogos, pois gostavam muito. Decidimos 

trabalhar os dois últimos encontros interagindo com jogos, fazendo com que eles 
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arrumassem estratégias de jogar e chegar ao resultado correto. Os jogos foram os 

seguintes: Divisão em linha, Trilha do resto, Jogo da ASMD (+) (-) (x) (÷). 

As fotos apresentadas dos jogos matemáticos em grupos a seguir: 

 

Figura 5 
Atividades com Jogos Matemáticos envolvendo a Adição, Subtração, 

Multiplicação e Divisão 
 

  

  

Fonte: Arquivo: PIBID-GT4, 2015. 
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Para conseguir desenvolver todos os jogos, os alunos usavam o raciocínio 

lógico, as operações básicas, exemplo: no jogo da trilha do resto, receberam uma 

trilha com mais ou menos cinquenta casas. As casas devem ser numeradas com 

números de dois algarismos. Em grupos, os alunos dividiam as tarefas de lançar o 

dado e dividir o número da casa em que se encontra pelo valor tirado do dado. O 

resto dessa divisão será o número de casas que o jogador terá de avançar na trilha. 

Se a divisão for exata, isto é, não tiver resto, o jogador não andará nenhuma casa. 

Se errar a divisão, perderá a vez. Ganha o jogo quem primeiro chegar ao final da 

trilha. 

Foi bem interessante e a cada aula os alunos se interessavam em saber mais 

sobre as histórias dos livros. Como diz Marcushi (2008, p. 236) que, “para 

compreender bem um texto exige-se habilidade, interação e trabalho”. 

Os alunos sempre se divertiam com as atividades e comentavam em 

conversas que gostaram e estavam aprendendo cada vez mais matemática.  

Com o passar dos dias percebíamos que não era mais tão difícil, para os 

alunos assimilarem as principais operações, e nem a matemática interpretada. 

 Fizemos narrativas em grupos, jogos com a adição, subtração, multiplicação e 

a divisão, com os alunos unidos, o grupo participativo nos trabalhos. No último dia na 

sala de aula, havíamos planejado que a equipe ganhadora que acumulou pontos 

ganhariam medalhas. Tiveram dois grupos ganhadores, primeiro e segundo lugar. 

Nesta finalização todos os alunos ganharam uma lembrancinha (toalhinhas de 

rosto, pintadas - PIBID) e o GT4 também distribuiu chocolates para todos. A foto 

abaixo mostra nossa finalização e a gratificação de ter conseguido com todos os 

percalços e dificuldades, desenvolver um trabalho realmente eficaz em grupo. 

O último dia foi emocionante, todos os alunos participaram. Ao iniciarmos, a 

aula, explicamos que seria a execução da aula e que seria o último dia que 

executávamos o projeto, que faríamos jogos para fixação dos conteúdos e relembrar 

as quatro operações matemáticas que havíamos trabalhado o ano inteiro. 

É importante frisar que os alunos estão dispostos a aprender e com o trabalho 

em grupo, é notável a diferença refletida na aprendizagem das crianças, que muitas 

vezes chegam à escola desmotivadas e sem querer participar das atividades. Mas 

quando a atividade é estimulante todos querem participar e dar suas contribuições, 

principalmente nos jogos que exigem raciocínio lógico e concentração. 



33 

 

Figura 6 
Distribuição das Medalhas para os Grupos Ganhadores  

e a Finalização do Projeto  
 

  

  

Fonte: Arquivo: PIBID-GT4, 2015. 

  

O ato de competir também é importante para que eles compreendam que na 

vida nem sempre vamos ganhar, existem momentos que vamos perder e isso serve 

de incentivo para melhorarmos. 

Estávamos felizes em poder proporcionar momentos diferenciados aos 

alunos. Com nossas aulas, perceberam que existe “um leque” de possibilidades, e 

que na vida não conseguimos viver sozinhos, precisamos interagir com as pessoas 

para alcançar alguns objetivos.  

Como o autor Malba Tahan, diz nos textos, “por ter alto valor no 

desenvolvimento da inteligência e do raciocínio, é a Matemática um dos caminhos 

mais seguros, por onde podemos levar o homem a sentir o poder do pensamento, a 

mágica do espírito”. Com isso, percebemos que os trabalhos em grupos foram de 
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grande valia e que a aprendizagem e conhecimento mais amplo em relação à 

matemática aconteceu de maneira lúdica e com a participação e envolvimento dos 

alunos.  

 

3.3 QUESTIONÁRIO: PROFESSORA 
  
 

Figura 7 
O trabalho em grupo ajuda na aprendizagem dos alunos 

 

Pergunta Resposta 

1)  O trabalho em grupo ajuda na 
aprendizagem dos alunos? Por 
quê? 
 

Sim. Porque no momento em que eles 
estão em grupo existe uma ajuda mútua, 
os alunos discutem e encontram respostas 
para suas dificuldades. 

2) Você faz trabalhos em grupos 
constantemente, com seus alunos? 

 
Sim. 

Fonte: Pesquisa de Campo: Dados do questionário B, 2015. 

 

As respostas da professora referente as questões 1 e 2, demonstram que nos 

trabalhos em grupo, predomina ajuda mútua e a troca eficaz de conhecimento entre 

os alunos, sendo possível que estes sanem as dúvidas existentes. Ao realizarmos as 

devidas observações por meio das participações em sala de aula, verificamos que a 

professora está sempre disposta a ajudar e colaborar com o desenvolvimento do 

nosso trabalho na sala de aula, para que aconteça da melhor maneira possível e 

que seus alunos aprendam com os trabalhos em grupos, em especial nos conteúdos 

da matemática. 

Assim reforça D`Ambrósio (1991, p. 12) quando nos diz que “a matemática é 

um instrumento importantíssimo para a tomada de decisões, pois apela para a 

criatividade”. Logo, a matemática está inserida em todos os lugares e é preciso que 

saibamos utilizá-la da melhor forma.  

Podemos citar como exemplo, ações que realizamos no dia a dia, como 

calcular quanto iremos pagar em determinada compra no mercado, na praça, em 

lojas, papelaria, na própria cantina da escola, bem como o valor correto do troco, 

dentre outros. É imprescindível aplicarmos os conteúdos da matemática para 

resolver diversas situações do dia a dia. 
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Figura 8 

Nós- bolsistas PIBID- Com trabalhos em grupos  
a interação acontece  entre os alunos 

 

Pergunta 
 

Resposta 

3) Quando nós- bolsistas PIBID – 
desenvolvemos trabalhos em grupos, 
você percebe se os alunos aprendem 
uns com os outros? Justifique? 

Sim. Pois após o trabalho eles 
comentam em outros momentos o que 
aprenderam e dão significado a tudo o 
que lhes foi ofertado, como 
conhecimento dinâmico, ativo e lógico. 
 

Fonte: Pesquisa de Campo: Dados do questionário B, 2015. 

 

Nos trabalhos em grupos que desenvolvemos procuramos deixar os alunos 

raciocinarem com atividades dinâmicas, tentando não deixá-los dispersos e 

utilizando mais a interação entre eles, e conforme dispôs a professora, assim 

acontece o conhecimento dinâmico, ativo e lógico. Como afirma Dienes (1979, apud 

MINICUCCI, 1991, p. 64). 

 

Ao abordar o aprendizado moderno da matemática numa visão ampla, 
educativa e psicológica, diz que há um princípio psicológico geralmente 
aceito de que a personalidade se desenvolve por meio de um processo de 
integração, isto é, pela reunião progressiva de diferentes partes de uma 
pessoa, até que finalmente se chega à construção de um conjunto coerente 
e equilibrado. Uma personalidade integrada adotará, na maior parte das 
questões, um ponto de vista mais amplo, oposto ao pessoal ou ao regional. 
Estará bastante segura de seu próprio valor e será mais construtiva que 
crítica em uma situação difícil. 

 
 

No decorrer das atividades em grupo, procuramos saber quais os alunos que 

tinham dificuldades em matemática, para que trabalhássemos com maior atenção e 

incentivo com estes, fazendo com que desenvolvessem um outro olhar sobre a 

matemática e assim, conseguissem assimilar os conteúdos propostos no decorrer 

dos trabalhos.  

Foi gratificante quando alguns alunos que não sabiam fazer as continhas 

básicas, começaram a aprender e dizer “nossa é tão fácil”, nestes momentos 

percebemos que conseguiriam analisar bem os casos antes de fazê-los e que cada 

um tem sua maneira de analisar como vai responder principalmente os conteúdos de 

matemática, que exige mais concentração. 
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Figura 9 

Relação Aluno/Aluno do mesmo grupo 
 

Pergunta Resposta 

4)  Qual a relação dos alunos com os 
componentes dos próprios grupos? 
 
 

Eles sempre fazem grupos com os que 
mais têm uma relação de amizade. 
 

5)  Quando realiza trabalhos em grupos, 
qual o critério para fazer a divisão dos 
alunos? Por quê? 
 

Bom, costumo deixa-los a vontade 
para selecionar seus companheiros, só 
quando é um trabalho que demanda 
mais atenção, aí auxilio, seleciono os 
que compreendem melhor com os que 
tem dificuldade nos conteúdos. 

Fonte: Pesquisa de Campo: Dados do questionário B, 2015. 

 

A professora costuma deixar os alunos escolher seus próprios grupos, apenas 

quando passa alguma atividade que exija mais conhecimento do conteúdo, opta por 

misturar os alunos. Diz Paulo Freire (2002, p.68): “Ninguém educa ninguém, ninguém 

se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. 

Para montar os grupos, mesmo sem combinarmos com a professora, acabamos por 

utilizar os mesmos métodos que esta, pois assim, os alunos conseguem 

desenvolvera atividade com um maior entusiasmo, os conteúdos fluem de maneira 

mais rápida, acontecendo dessa forma a aprendizagem.  

 

Figura 10 
Saber se os alunos tem interesse em desenvolver trabalhos em grupos 

 

 
Pergunta 

 
Resposta 

6) Quando seus alunos fazem trabalhos em 
grupos há interesse mútuo entre os 
participantes? 

Sim. Eles gostam de fazer 
trabalho em grupo. 

7)Quando realiza atividades em grupo - com os 
alunos – estes são formados por quantas 
pessoas em cada grupo? Por quê? 

Tenho uma sala com 25 
alunos, costumo fazer 5 
grupos de 5 integrantes. 

8)  Em sua opinião, acontece aprendizagem e 
interação – entre os alunos- ao realizarem 
atividades em grupos? Comente. 
 

Sim. Pois eles conversam, 
discutem e analisam todas as 
possibilidades para se 
resolver algo ou responder 
algum questionário. 

Fonte: Pesquisa de Campo: Dados do questionário B, 2015. 
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O critério de divisão utilizado pela professora para trabalhar com grupos na 

sala de aula é o mais comum em classes com 25 alunos. A professora ratificou que 

há um interesse mais constante influenciando significativamente na aprendizagem e 

interação, sendo que os alunos conversam e analisam as possibilidades mais 

corretas de responderem os exercícios apresentados. Nesse contexto Libâneo 

(2013, p.174) enfatiza: 

 

 [..] O professor aplica métodos ativos de ensino (solução de problemas, 
pesquisa, estudo dirigido, manipulação de objetos etc.), deve ter clareza de 
que somente são válidos se estimulam a atividade mental dos alunos. Em 
vez de adotar a máxima “aprender fazendo”, deve adotar esta outra: 
“aprender pensando naquilo que faz”. 
 
 

Destarte, quando trabalhamos com a matemática, o aluno tem que, 

necessariamente, pensar no que vai propor para a resolução das atividades, pois 

esta denota o “aprender pensando naquilo que faz”. 

 

Figura 11 
Sugestões para acrescentar nos trabalhos em grupo 

 

 
Pergunta 

Resposta 

9)  Qual a sugestão para acrescentar ou 
melhorar nossos trabalhos em grupo – 
bolsistas PIBID? 
 
 

 

Sempre consigam manter os 
alunos atentos a sua proposta 
para o dia de trabalho e ensino- 
aprendizagem. 

10) Você o alguma mudança em seus alunos, 
com o trabalho em grupo desenvolvido por 
nós- bolsistas PIBID? Comente. 
 

Sim. Eles estão mais atentos e 
mais analíticos. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo: Dados do questionário B, 2015. 

 

Como confirmou a professora ao responde o questionário, o projeto 

desenvolvido com os alunos surtiu um efeito positivo em relação aos conteúdos de 

matemática trabalhados, esta relatou que em atividades eles estão sempre atentos e 

fazem comentários sobre nossas aulas para responder as questões.  Como reforça 

Libâneo (2013, p. 175): 
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O trabalho docente deve ser organizado e orientado para educar a todos os 
alunos da classe coletivamente. O professor deve empenhar-se para que os 
alunos aprendam a comportar-se tendo em vista o interesse de todos, ao 
mesmo tempo que presta atenção às diferenças individuais e às 
peculiaridades de aproveitamento escolar. 

 

Neste sentido, a professora responde que percebe vantagens e avanços no 

ensino-aprendizagem com os trabalhos em grupos, e muitos alunos notaram a 

necessidade de saber matemática e, principalmente, que é possível aprender 

matéria de forma divertida e prazerosa. 

 

3.4 QUESTIONÁRIO: ALUNOS 
 

Figura 12 
 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo: dados do questionário, 2015. 

 

Ao serem questionados sobre suas participações nos trabalhos em grupo, 

46% dos alunos responderam bom, 45% legal. Gostam de trabalhar e participam dos 

trabalhos em grupos. Minicucci (1991, p. 197), “à medida que os papéis se forem 

diluindo na interação, a atividade se dirigirá cada vez mais para a tarefa”.  E diante 

do contexto analisado, podemos concluir que os trabalhos de forma divertida 

incentivam a criatividade, fazendo com que compreendam de forma natural os 

conteúdos transmitidos. 

 

46%

45%

9%

Participação nos trabalhos em grupos

Bom

Legal

Outros
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Figura 13 
 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo: dados do questionário, 2015. 

 

Sobre o resultado da aprendizagem coletiva 60% dos alunos disseram diz que 

aprendem, 15% reforçaram sobre a união e 15% explana sobre a boa relação que 

possuem com os colegas. Carvalho apud Sánchez e Romeu (2000, p.63) mostra 

que: 

 

Educadores que se identificam como profissionais de aprendizagem 
transformam suas salas de aula em espaços prazerosos onde, tanto eles 
como os alunos, são cúmplices de uma aventura que é o aprender, o 
aprender a aprender e o aprender a pensar. Neste caso, o “clima” das 
atividades propicia ações comunicativas entre os alunos e entre esses e 
seus alunos. 

 

A aprendizagem acontece de maneira tranquila e quando os alunos percebem 

já estão respondendo as tarefas naturalmente, as dúvidas diminuem e unem entre 

eles, com uma boa relação de amizade. Assim acontece a aprendizagem dos alunos 

e o professor consegue transformar suas aulas em momentos prazerosos, fugindo 

dos padrões formais repetidos e proporcionando o conhecimento mútuo entre todos 

os envolvidos. 

 

 

60%15%

15%

5% 5%

Aprendizagem com colegas de Grupo

Aprendo

União

Boa

Nada

Outros
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Figura 14 

 
Fonte: Pesquisa de Campo: Dados do Questionário A, 2015. 

 

No gráfico 3 foram analisadas as relações que os alunos possuem com o seu 

grupo, 33% que é boa, 19% que é divertida e outros 19% que é de amizade. Em sua 

maioria, os alunos gostam de estar juntos e vivenciam uma boa amizade. 

Como Minicucci (1991, p. 204) diz: 

 

Um grupo de trabalho se torna eficiente quando: 1. Seus membros 
estiverem integrados; 2. Tiverem sido estabelecidas, de modo duradouro, as 
relações interpessoais; 3. Houver interdependência entre os seus 
participantes; 4. Os membros sentirem que se completam uns aos outros; 5. 
O líder. 

 

Por mais que tenham dificuldades na disciplina de matemática, os alunos 

ficam mais desinibidos e conseguem com independência, transformar suas dúvidas 

em aprendizado. 

 
Figura 15 

 
Fonte: Pesquisa de Campo: Dados do Questionário A, 2015. 

5%
19%

19%
33%

24%

Relação com os componentes do grupo

Não se
relaciona
Amizade

Divertida

Boa

Outros

83%

17%

Contribuição no Grupo

Ajuda

Outros



41 

 

 

Em relação à contribuição do grupo 83% responderam que ajudam o grupo no 

que for preciso.  Podemos verificar que realmente os alunos estavam sempre em 

interação entre eles. Mesmo quando não sabiam responder as questões, eles 

buscavam e questionavam sobre como fazer os exercícios.  

Pais (2002, p. 67), diz que: 

 

Um dos objetivos da educação matemática é contribuir para que o aluno 
possa desenvolver uma certa autonomia intelectual e que o saber escolar 
aprendido lhe proporcione condições para compreender e participar do 
mundo em que ele vive. 

  

 Em todos os trabalhos em grupo havia interesse e contribuição da maioria 

dos alunos. Por meio da matemática conseguimos resolver questões que envolvem 

necessidades básicas, e estas somadas ao interesse contribuem em alguns casos 

para a melhoria das condições de vida dos indivíduos. 

 

Figura 16 

 
Fonte: Pesquisa de Campo: Dados do questionário A, 2015. 

 

Ao perguntarmos sobre a preferência dos alunos com relação a leitura e a 

escrita propostas nos grupos 68% disseram que gostam de ler escrever, 25% 

somente ler.    

A leitura e escrita são essências para o aditamento da capacidade de reflexão 

como explana Mortatti, (2004, p. 15): 
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Saber ler e escrever, saber utilizar a leitura e a escrita nas diferentes 
situações do cotidiano são, hoje, necessidades tidas como inquestionáveis 
tanto para o exercício pleno da cidadania, no plano individual, quanto para a 
medida do nível de desenvolvimento de uma nação, no nível sociocultural e 
político. É, portanto, dever do estado proporcionar, por meio da educação, o 
acesso de todos os cidadãos ao direito de aprender a ler e a escrever, como 
uma das formas de inclusão social, cultural e política e de construção da 
democracia.  

 

A necessidade de estar inserido em um grupo, bem como de contribuir para 

fazer um excelente trabalho é de suma importância e a leitura e escrita é 

fundamental na construção de uma nova sociedade o conhecimento é inevitável. 

 

Figura 17 

 
Fonte: Pesquisa de Campo: Dados do questionário A, 2015. 

 

Posteriormente, pedimos que os alunos nos respondessem o que eles fariam 

para que todos do seu grupo participassem das atividades, 44% disseram que 

ajudam, 30% conversam com o grupo. Klein (1974, p. 62) dispõe: 

 

A cordialidade mantém, dessa forma, a atração e coesão do grupo, 
fortalecendo o sentimento de enquadramento e aceitabilidade que é uma 
das satisfações básicas da participação do grupo. A cordialidade também 
pode ocorrer espontaneamente sempre que um membro é feliz e sente-se à 
vontade com o grupo. Isso indica aos outros que ele gosta do grupo, o que 

é agradável a eles. 
 

Nos trabalhos em grupo sempre a participação dos alunos é cordial, eles 

conversam e se sentem felizes em estar fazendo atividades envolvendo jogos. 

Todos participam e ajudam seus colegas de maneira que o conhecimento torna-se 

agradável. 
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Figura 18 

 
Fonte: Pesquisa de Campo: Dados do Questionário A, 2015. 

 

  Sobre a quantidade de pessoas que eles acreditam ser necessário para 

formar um grupo, 30%, responderam 5 (cinco) pessoas. O autor Mucchielli (1979, 

p.103): 

 

A auto-organização de pequenos grupos de duas, três, quatro ou cinco 
pessoas acontece sem problemas quando se elegem, estão igualmente 
motivados e decididos a participar ativamente da realização dos objetos 
claros e aceitos, dependem apenas deles mesmos ou estão num meio  
protegido, suprindo por outro lado a todas as suas necessidades. 

 

Quando os alunos estão dispostos a aprender, motivados a participar 

ativamente em prol do grupo, a quantidade de pessoas para executar os trabalhos 

não é um problema. Sendo assim, Klein (1974, p.73) diz que: 

  

As ideias que os membros levam para um grupo fora, habitualmente, 
adquiridas em outros grupos. Estes proporcionam o ambiente formal para as 
deliberações em comissão. Podem, portanto, agir como grupos de pressão. 
Dessa, forma, as funções dos membros são limitadas pelos agrupamentos 
formais e informais a que pertencem: ambos em relação aos fatos e em 
relação aos valores. Consequentemente, o processo de interação é afetado 
pelo ambiente social do grupo: nem todas as soluções possíveis para um 
problema serão consideradas ou aceitáveis no grupo. 

 

No projeto desenvolvido, os grupos eram formados com alunos diversificados 

e heterogêneos, objetivando que eles tivessem oportunidade de mudar e se adaptar 

a qualquer agrupamento proposto e pudessem interagir com um grupo diferente do 

habitual. 
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Figura 19 
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo: Dados do Questionário A, 2015. 

 

 Com relação a forma como eles aprendem mais, 65% responderam que é em 

grupo. Pudemos observar que tanto no trabalho em grupo, quanto fazendo 

atividades individuais, os alunos estão aprendendo a atividade proposta, mas em 

grupos percebemos que acontece de forma tranquila e divertida.  

Como diz Paulo Freire (2002, p. 77): 

 

Mulheres e homens somos os únicos seres que, social e historicamente, 
nos tornamos capazes de aprender. Por isso, somos os únicos em quem 
aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo muito mais rico do 
que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, 
reconstruir, constatar para mudar, o eu não se faz sem abertura ao risco e à 
aventura do espírito. 

 

Sabemos que é possível aprender, tanto individualmente como em grupo, o 

importante é buscar o conhecimento, por meio da explicação da professora, 

trabalhos dinâmicos, dialogando com os amigos da sala de aula, atividades que 

podem ser desafiadoras, porém possíveis e tornam o saber e a vontade de aprender 

ainda maior.   

Entretanto, verificamos que realmente a proposta do trabalho em grupo 

proporciona na melhoria dos casos, a melhoria do ensino e da aprendizagem. 
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Figura 20 
 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo: Dados do Questionário A, 2015. 

 

A pergunta feita a posteriori foi sobre qual a matéria que eles mais gostavam 

de estudar em grupo, do total de alunos, 39 % responderam matemática, que foi 

trabalhada pelo GT4 com eles, como já dito através de leituras, atividades, jogos, 

dentre outros, 22% disseram que preferem artes e história, gostam de desenhar e 

aprender sobre acontecimentos históricos. Com o trabalho em grupo fica mais fácil 

estudar as matérias.  

Como reforça Libâneo (2013, p.177): 

 

De acordo com esse critério, o eixo do processo de ensino é a relação 
cognoscitiva entre o aluno e a matéria. Os métodos de ensino consistem na 
mediação escolar tendo em vista ativar as forças mentais dos alunos para a 
assimilação da matéria. [...] indica as funções ou passos didáticos e 
procedimentos e ações de assimilação ativa da parte do aluno. Isto quer 
dizer que métodos de ensino se ligam aos métodos de aprendizagem. 

 

Com isso, fica claro que o trabalho em grupo proporciona a melhor forma de 

assimilar a matéria estudada, pois permite os alunos interajam entre eles e quando 

perceberem uns estão ensinando os outros e todos aprendendo juntos a matéria 

estudada. 
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Figura 21 
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo: Dados do Questionário A, 2015. 

 

 Quais as vantagens de fazer atividades em grupo foi a ultima pergunta 

realizada para os alunos, e obtivemos como resposta de 48% destes que mais 

gostaram porque fizeram amizades, 26% que ajudam nas atividades, 13% aprendem 

mais a fazer as atividades. As vantagens de trabalho em grupo são exatamente 

estas, os alunos têm mais ideias, se empenham em ajudar um ao outro, têm mais 

chances de acertar as tarefas, mais confiança e menos dúvidas. Com isso o trabalho 

torna-se mais prazeroso, completo e divertido. 

Nas palavras de Mucchielli (1979, p. 172, 173): 

 

O grupo está de acordo ao constatar que existe também entre eles, pelo da 
sua coexistência, um código comum, uma linguagem de grupo na qual eles 
se sentem à vontade. [...]. O grupo entra em acordo sobre o fato de que um 
certo “clima” de grupo facilita a intercomunicação, clima caracterizado: pela 
confiança; pela certeza de que seremos ouvidos; pelo interesse do grupo 
pelo que dizemos; pela compreensão, marcada pela ajuda do grupo aquele 
que tem a dizer; pela igual participação de todos. 

 

Com base no autor, e na prática vivenciada, quando os alunos fazem 

trabalhos em grupos se sentem à vontade, tem confiança, acontece um clima de 

união. Em relação a este clima Mucchielli (1979, p. 173), diz que “um bom clima é 

tonificante, cria uma alegria particular, favorece a germinação das ideias”, pois 

quando a aprendizagem acontece, o aluno quer se expressar no grupo, mostrar 

como ele aprendeu e assim favorecer o grupo e também fornecer ideias e ajudar na 
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aplicação dos conteúdos e de situações que favorecem o dia a dia, em que precisa 

se comunicar e solucionar problemas. 

É uma grande vantagem saber que a maioria dos alunos pode aprender por 

meio da interação e desenvolver um bom trabalho mediante e ajuda mútua dos 

participantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa pesquisa foi de suma importância, pois mostra que é possível ter êxito 

com um trabalho diferenciado, pessoas empenhadas e em prol do mesmo objetivo 

que foi a aprendizagem e a interação entre os alunos e consequentemente com 

todos os envolvidos no projeto.  

Nos trabalhos em grupos foram priorizados os conteúdos da matemática, pois 

para muitos alunos era considerada uma matéria difícil de apreender e compreender.  

A partir desta ideia e pensando em uma forma de aprendizagem diferente, 

porém produtiva, buscamos desenvolver as atividades com o máximo de efetividade. 

Desenvolvemos um projeto que abrangesse: dinâmicas, jogos, leituras, produção de 

textos narrativos, atividades em grupos de raciocínio lógico principalmente, para 

motivá-los pela matemática, com situações do seu dia a dia, para melhor 

entendimento dos conteúdos, priorizando as operações matemáticas (adição, 

subtração, multiplicação e divisão), sendo bem interessante ver que a cada aula 

ministrada pelo GT4, era notável o avanço dos alunos.  

A cada encontro eles estavam empolgados com as aulas e perguntando logo 

que chegávamos como seria a aula, alguns até confeccionaram um dos jogos que 

levamos (Trilha da Multiplicação), e disse que estava brincando em casa com os 

irmãos e com os amigos. 

  No decorrer das atividades eram respondidas as indagações desta pesquisa, 

pois os alunos interagiram entre eles e com respeito e ajuda mútua. Os trabalhos em 

grupos se tornaram mais divertidos, prazerosos e consequentemente a 

aprendizagem acontecia sem que eles percebessem de imediato, quando viam já 

estavam fazendo as operações e um ajudava ao outro como sabia em seu grupo.  

O PIBID proporcionou um conhecimento vasto para nossa formação, sendo 

que, nossos estágios nas escolas aconteciam de maneira aligeirada, com pouco 

tempo para executar os trabalhos. Mas, no programa acompanhávamos a evolução 

dos alunos, pois ficávamos na mesma sala de aula durante um ano letivo. Nesse 

sentido, foi possível fazer um bom trabalho e elaborar um planejamento de aulas 

com atividades atrativas. 

Acontecendo um processo de aprendizagem significativa, com os conteúdos 

estudados, de forma divertida, com ludicidade e consequentemente alguns alunos 

fixaram no seu cotidiano escolar. Mesmo muitos sentindo grandes dificuldades, com 
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esses trabalhos em grupos foram para motivá-los e melhorar os processos de ensino 

e aprendizagem, com metodologias diferenciadas de compartilhar conhecimentos. 

Conseguindo envolver o assunto adequadamente para que os alunos aprendam a 

resolvê-lo. Isso acarretará num processo que contribua de alguma maneira à vida 

dos mesmos.  

  É possível essas crianças perceberem que ao seu redor a matemática está 

inserida em tudo que fazemos atrelada ao cotidiano. Logo, a escola preparará esse 

aluno para o mercado de trabalho com um diferencial e com um raciocínio lógico, 

fazendo pensar, sem apenas decorar operações matemáticas.  

Em relação à pesquisa desenvolvida, foi de grande importância, pois 

conseguimos colocar em prática e mostrar que com boa vontade e dedicação era 

possível ser atingido o objetivo com a realização dos trabalhos em grupo. 

Com esse trabalho aprendemos todos juntos (alunos, estagiárias e a 

professora), conseguimos ver um avanço e amadurecimento de todas as partes, 

mesmos com as dificuldades existentes que serviram para engrandecer ainda mais a 

pesquisa. 

Concluímos que o professor que trabalha com a ludicidade e de forma 

divertida, sentirá prazer em dar aulas. Não será uma tarefa monótona e repetitiva 

cada aula ministrada, os alunos estarão animados com a novidade de aprender, 

criando juntamente com o docente as atividades em grupos. É preciso observar que 

as atividades em grupos não precisam ser diárias, mais sim frequentes, para nestes 

momentos os alunos possam aperfeiçoar o conteúdo aprendido de forma individual e 

interagir com a turma contribuindo para a formação dinâmica de todos.  
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO PARA OS ALUNOS 

 

Os dados deste questionário serão utilizados para pesquisa e elaboração do 

TCC do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia - Campus de 

Porto Velho. 

Escola:_____________________________________________________________ 

Ano:_________________ Idade:__________ Sexo: F (   )  M (   ) 

 

Acadêmica Responsável: Maria Vanielly de L. H. Portela 

Porto Velho-RO, _____de_________________ de 2015. 

 

         

1. Como é sua participação nos trabalhos em grupo? 

 

2. O que você aprende, com seus colegas, quando fazem trabalhos em grupo? 

 

3. Qual a sua relação com os componentes do seu grupo? 

 

4. O que você faz para contribuir com o grupo nos trabalhos?  

 

5. Você gosta de ler ou escrever, quando propomos trabalhos em grupo? Por 

quê? 

 

6. O que você faria para todos do seu grupo participassem das atividades? 

 

7. Quantas pessoas você acha que precisa para formar um grupo? 

 

8. Como você aprende mais? Em grupo? Ou individualmente? 

 

9. Qual a matéria que você mais gosta de estudar em grupo? 

 

10. Quais as vantagens de fazer atividades em grupo?  
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APÊNDICE B 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO PARA A PROFESSORA 
 

Os dados deste questionário serão utilizados para pesquisa e elaboração do 

TCC do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia - Campus de 

Porto Velho. 

 

Acadêmica Responsável: Maria Vanielly de L. H. Portela 

 

Porto Velho-RO, _____de_________________ de 2015. 

 

 

1.  O trabalho em grupo ajuda na aprendizagem dos alunos? Por quê? 

2. Você faz trabalhos em grupos constantemente, com seus alunos? 

3. Quando nós - bolsistas PIBID - desenvolvemos trabalhos em grupos, você 

percebe se os alunos aprendem uns com os outros? Justifique? 

4. Qual a relação dos alunos com os componentes dos próprios grupos? 

5. Quando realiza trabalhos em grupos, qual o critério para fazer a divisão dos 

alunos? Por quê? 

6. Quando seus alunos fazem trabalhos em grupos há interesse mútuo entre os 

participantes? 

7. Quando realiza atividades em grupo - com os alunos – estes são formados 

por quantas pessoas em cada grupo? Por quê? 

8. Em sua opinião, acontece aprendizagem e interação - entre os alunos - ao 

realizarem atividades em grupos? Comente. 

9. Qual sua sugestão para acrescentar ou melhorar nossos trabalhos em 

grupos- bolsistas PIBID? 

10. Você percebeu alguma mudança em seus alunos, com o trabalho em grupo 

desenvolvido por nós- bolsistas PIBID? Comente. 
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