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A Aprendizagem Cooperativa é uma metodologia alternativa de ensino que estimula a 

pro atividade e autonomia do aluno. Nessa metodologia, os alunos formam pequenos grupos 

para atingir metas coletivas, indo a contramão ao individualismo, muitas vezes notório na 

metodologia tradicional de ensino. Esses grupos têm características específicas que os 

caracterizam como cooperativo e essas características foram também observadas em times 

Enactus, visto que os alunos que formam o mesmo tendem a ser autônomos e proativos a fim 

de por em prática projetos de caráter empreendedor com a finalidade de melhorar a qualidade 

de vida das pessoas de uma comunidade assim como capacita-las.  

Um grupo é caracterizado como cooperativo quando apresenta cinco características, 

tidas como os pilares ou os elementos da Aprendizagem Cooperativa. O primeiro elemento, 

considerado o mais importante, é a interdependência positiva: os membros de um grupo 

devem entender que os esforços de cada membro não só beneficiá-lo como também os outros 

membros (JOHNSON; JOHNSON; HOLUBEC, 1999). Esse pilar é essencial, pois, a partir 

dele, entende-se a importância de cada membro a fim de atingir a meta coletiva. O segundo 

elemento é denominado responsabilidade individual e do grupo: o grupo deve assumir a 

responsabilidade por atingir o objetivo coletivo e cada membro será responsável pela 

realização da parte do trabalho que lhe foi atribuída (JOHNSON; JOHNSON; HOLUBEC, 

1999). A responsabilidade individual e do grupo é como um reforço à interdependência 

positiva, no qual cada membro tem um papel e é preciso que desenvolva esse papel para o 

alcance do sucesso coletivo. O terceiro elemento que caracteriza o grupo como cooperativo é 

a interação face a face: os alunos devem fazer juntos um trabalho em que cada um faz parte 

do sucesso dos outros, compartilhando os recursos existentes e ajudando, apoiando e 

incentivando uns aos outros pelo seu empenho em aprender (JOHNSON; JOHNSON; 

HOLUBEC, 1999). A interação face a face acaba por promover, assim, relações mais fortes, 

fazendo com que atividades cognitivas e interpessoais sejam efeitos da mesma. O quarto 

elemento da aprendizagem cooperativa é denominado como habilidades sociais: os membros 

do grupo devem saber como exercer a liderança, tomar decisões, criar um clima de confiança, 
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comunicar e gerenciar conflitos, e deve se sentir motivado a fazê-lo (JOHNSON; JOHNSON; 

HOLUBEC, 1999). As habilidades sociais são essenciais para estabelecer respeito e resolução 

de conflitos entre os membros de um mesmo grupo. O quinto pilar que torna um grupo 

cooperativo é o processamento de grupo ou avaliação do grupo: os grupos devem determinar 

quais ações das atividades e dos membros estão sendo positivas ou negativas, e tomar 

decisões sobre quais comportamentos conservar ou modificar (JOHNSON; JOHNSON; 

HOLUBEC, 1999). O processamento de grupo é de fundamental importância para analisar o 

que está dando certo nas atividades do grupo, identificar o que está dando errado e o que pode 

melhorar e, dessa forma, obter possíveis soluções para corrigir tais erros e falhas.  

Diante dos cinco pilares que caracterizam grupos como cooperativos descritos acima, 

é notório que os mesmos também estão presentes em grupos que são times Enactus. Os times 

Enactus são grupos formados por alunos de diferentes áreas de atuação, os quais buscam, 

através do empreendedorismo social, melhorar a qualidade de vida das pessoas e capacitá-las, 

buscando um desenvolvimento sustentável. A partir dessa definição, é de fundamental 

importância que os integrantes dos times trabalhem em conjunto a fim de almejar soluções 

inovadoras para problemas que afetam comunidades, muitas vezes em situação de 

vulnerabilidade econômica. Cada time tem uma meta coletiva a ser alcançada: executar 

projetos de empreendedorismo social, por exemplo. No caso do time Enactus da Universidade 

Federal do Ceará, o grupo é formado por pessoas dos cursos de Administração, Ciências 

Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, Engenharia de 

Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Metalúrgica e Geografia, mostrando a diversidade 

de áreas de atuação que trabalham juntas em prol do mesmo objetivo e o quão produtiva essa 

interdisciplinaridade é para o grupo: “conviver com grupos muito diferentes amplifica a visão 

multicultural – aumentando a criatividade, a flexibilidade e, por consequência, a capacidade 

de resolver problemas” (MATTOS, 2015, p. 111). Além disso, o time Enactus da 

Universidade Federal do Ceará é estruturado em setores de atuação, sendo eles: Comunicação 

e Marketing; Estratégia; Gestão de Pessoas; Jurídico-Financeiro; Projetos. O setor de 

Comunicação e Marketing é responsável pela criação e desenvolvimento da imagem do time 

por meio de redes sociais, além da criação de conteúdos, eventos e atividades afins. O setor de 

Gestão de Pessoas é responsável por acompanhar o desempenho e comprometimento dos 

membros do time assim como captar e desenvolver futuros membros, integrando os valores 

do time a eles. O setor Jurídico-Financeiro é o responsável por captar e gerir recursos 

financeiros, bem como organizar a parte jurídica do time. O setor de Estratégia deve avaliar 

definir e acompanhar a estratégia e a execução das atividades internas do time deve ser o 
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responsável pela relação entre a Universidade Federal do Ceará assim como entre a rede 

Enactus e deve captar parcerias. O setor de Projetos é o responsável por acompanhar os 

projetos ativos e conceber novos projetos. Observa-se que cada setor possui funcionalidade 

diferente, resultando, assim, em uma responsabilidade individual de cada setor em cumprir 

suas tarefas a fim de colaborar para o bom funcionamento do grupo durante o ciclo de atuação 

do mesmo. Apesar de o time ser estruturado por setores de atuação, a execução dos projetos 

que representarão o time é responsabilidade do grupo de uma forma geral, e cada projeto é 

executado por pessoas de diferentes setores de atuação, sendo notória a interdependência 

positiva para que os projetos sejam executados com êxito, visto que, dentro da execução do 

projeto, o setor de atuação de cada pessoa não será limitante para sua função naquele grupo, 

ou seja, cada pessoa terá uma função específica do projeto que estará trabalhando e seu 

esforço será de total contribuição para somar aos esforços das outras pessoas, e, assim, 

conseguir êxito ao fim do projeto. A interação face a face é observada no time Enactus da 

Universidade Federal do Ceará por meio das reuniões e imersões realizadas, nas quais se 

busca desenvolver atividades interpessoais a fim de estreitar os laços entre os membros do 

grupo, além do incentivo a promoção de aprendizado entre os mesmos. Em relação ao 

processamento de grupo, esse pilar é presenciado de uma maneira sutil, porém eficiente, 

quando as pessoas que comandam as atividades realizadas pelo time, tais como reuniões e 

imersões, pedem o feedback dessas ações. As habilidades sociais são presenciadas em todas as 

atividades nas quais os membros do time estejam presentes: seja levantando a mão ao falar, 

seja ao entrar em consenso em uma discussão acerta de qual projeto desenvolver, por 

exemplo, seja ao respeitar a opinião diferente da que se acredita. Os cinco pilares da 

Aprendizagem Cooperativa conseguem relacionar-se ao time Enactus da Universidade 

Federal do Ceará, mostrando, assim, que esse grupo é um grupo cooperativo, no qual 

membros de diferentes áreas de atuação trabalham em conjunto com um objetivo coletivo.  

 

A Aprendizagem Cooperativa e o Empreendedorismo Social: uma análise geral 

A Aprendizagem Cooperativa é como uma ferramenta para aflorar nas pessoas a pro 

atividade e a autonomia. Por meio dos seus cinco pilares, permite que quem trabalhe com tal 

metodologia, estimule tanto as habilidades sociais quanto a interação face a face, além de uma 

visão empática para com os outros. O Empreendedorismo Social é uma ação empreendedora 

que impacta a sociedade, trazendo desenvolvimento para a mesma. “A verdadeira essência do 

empreendedorismo é a bondade” (MATTOS, 2015, p. 102). Diante da definição do que é o 

empreendedorismo social subentende-se toda a responsabilidade social envolta do mesmo. O 



 
 

Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de Julho de 

2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Empreendedorismo Social traz consigo soluções inovadoras e sustentáveis para problemas 

que assolam comunidades, impactando a sociedade de maneira positiva, capacitando a mesma 

para que dê continuidade a atividades inovadoras e sustentáveis, construindo, assim, um 

mundo melhor.  

Quem é o sujeito que age em prol do Empreendedorismo Social? “Empreendedor é o 

indivíduo que tem consciência do seu empoderamento – por isso, assume com autonomia o 

rumo da sua vida e constrói iniciativas que mudem a realidade para melhor” (MATTOS, 

2015, p.30).  O empreendedor é autônomo e é notória a importância do mesmo ser empático e 

proativo a fim de construir iniciativas sustentáveis, desenvolvendo a reponsabilidade social 

nos projetos que realiza e capacitando as pessoas. Diante disso, percebe-se a relação entre o 

que a Aprendizagem Cooperativa pode proporcionar as pessoas e entre o que o 

Empreendedorismo Social faz pelas pessoas.  A Aprendizagem Cooperativa proporciona as 

pessoas serem mais autônomas e proativas. O Empreendedorismo Social é feito por 

empreendedores autônomos e proativos que são impulsionados pelo desejo de mudança de 

uma sociedade melhor. Dessa forma, é interessante que se tenha um trabalho conjunto entre a 

Aprendizagem Cooperativa e o Empreendedorismo Social, assim como demonstrado na 

percepção dos pilares da Aprendizagem Cooperativa na atuação do time Enactus da 

Universidade Federal do Ceará.  

 

Considerações finais 

A partir das relações expostas entre Aprendizagem Cooperativa, time Enactus e 

Empreendedorismo Social, percebe-se a importância da autonomia, pro atividade e empatia 

para com a sociedade e para com a solução inovadora de problemas da mesma. Os objetivos 

coletivos dos times Enactus são, em sua essência, melhorar a qualidade de vida das pessoas, 

por meio de projetos empreendedores e sustentáveis, capacitando a sociedade. Paulo Freire, 

em Pedagogia da Autonomia (1996), afirma que ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria construção e é isso que os pilares da Aprendizagem 

Cooperativa em conjunto com as atividades de times Enactus, que propagam o 

Empreendedorismo Social, realizam: transformam o mundo por meio de ações inovadoras, 

dando possibilidade para a sociedade compartilhar do mesmo conhecimento e empreender 

junto. 
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