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Destinatários 

Disponibilizámos um guia extremamente útil a qualquer formador que pretenda iniciar a sua 

atividade ou, para quem tem já experiência, tomar conhecimento de algumas técnicas que 

poderão ser muito úteis na sua atividade profissional. 

São também alvos deste manual todos aqueles que, apesar de não exercerem a atividade 

profissional de formador, têm responsabilidades perante a sua empresa, ou seus colegas, de 

transmitirem, por exemplo, conhecimentos adquiridos em ações de formação, em conferências, 

ou mesmo em visitas a feiras profissionais e exposições. 

Na realidade a formação está sempre presente no dia a dia. Todos nós estamos 

permanentemente a formar e a ser formados. O mundo em permanente evolução exige que o 

acompanhemos. 

 

Objetivos 

• Caraterizar os sistemas de qualificação com base nas finalidades, no público-alvo, nas 

tecnologias utilizadas e no tipo e modalidade de formação pretendida;  

• Identificar a legislação, nacional e comunitária, que Regulamenta a Formação 

Profissional;  

• Enunciar as competências e capacidades necessárias à atividade de formador;  

• Discriminar as competências exigíveis ao formador no sistema de formação;  

• Identificar os conceitos e as principais teorias, modelos explicativos do processo de 

aprendizagem;  

• Identificar os principais fatores e as condições facilitadoras da aprendizagem;  

• Desenvolver um espírito crítico, criativo e empreendedor.  
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Manual do formador 

( 1 ) O FORMADOR E O CONTEXTO DA FORMAÇÃO  - Diversos artigos que respondem às 

perguntas: o que é a formação e o sistema de formação profissional? Como se relaciona com o 

mercado de emprego? Com interage com o sistema educativo? Qual o seu enquadramento 

legal? Qual o perfil necessário para desempenhar a atividade de formador? 

( 2 ) TEORIAS E FATORES DE APRENDIZAGEM  - Conceito e caraterísticas da aprendizagem. 

As diversas teorias, modelos, etapas e processos da aprendizagem. Quais são os métodos de 

motivação que melhor funcionam? 

( 3 ) MÉTODO E TÉCNICAS PEDAGÓGICAS  - Que métodos pedagógicos existem e como 

selecioná-los. Descrição de cada um dos métodos pedagógicos. As técnicas pedagógicas 

utilizadas na atividade de formação. 

( 4 ) RELAÇÃO PEDAGÓGICA - Artigos sobre dinâmica de grupos e estilos de liderança. A 

gestão da comunicação pedagógica. Os conflitos na relação pedagógica. 

( 5 ) DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS PEDAGÓGICOS - Diversos artigos sobre o tema dos 

objetivos da formação. Quais as suas funções? Quantos níveis de objetivos existem? Como 

definir cada um deles? 

( 6 ) RECURSOS DIDÁTICOS NA FORMAÇÃO - Conceber os recursos a utilizar nas sessões 

de formação. As novas tecnologias (TIC) e como integrá-las no nosso plano. Como selecionar os 

recursos didáticos? 

( 7 ) AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM - O que é a avaliação e para que serve? Que tipos 

avaliação existem? Que instrumentos de avaliação estão disponíveis? Como classificar? A 

subjetividade da avaliação. 

( 8 ) PLANIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO - Como esquematizar o Plano de Formação, que 

elementos devem constar, que questões devem ser consideradas. Exemplos de Planos de 

Sessão 

( 9 ) AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO - Avaliar e controlar o sistema de formação e seus sub-

sistemas, incluindo a avaliação do desempenho do formador. 
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O início deste manual começa por definir os principais conceitos relacionados com o 

tema Formação e descrever o papel do formador, assim como o seu enquadramento na 

legislação portuguesa. 

 

Conceito de formação profissional 

Podemos definir o conceito de Formação Profissional como o conjunto de atividades que 

visam a aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de comportamento 

exigidos para o exercício das funções próprias duma profissão ou grupo de profissões 

em qualquer ramo de atividade económica. 

 

Uma sociedade em permanente transformação 

O nosso tempo é caraterizado por um acelerado processo de transformações e de 

mudanças, algumas com profundas incidências sobre a existência e sobre o futuro da 

pessoa humana e das sociedades em contexto social. 

O conceito de mudança surge-nos, por toda a parte, como um conceito fundamental para 

a interpretação do mundo em que vivemos, mesmo correndo o risco de qualquer 

interpretação ou previsão, rapidamente caducar. De que mudanças falamos? Logo à 

partida, de mudanças no espaço que nos rodeia, cada vez menos rural e cada vez mais 

urbano, de mudanças no equilíbrio entre o trabalho e o lazer, de mudanças nos hábitos e 

nos modelos de comportamento, transformando e criando progressivamente novos 

estilos de vida. 
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À emergência deste novo mundo, quase sempre imprevisível, caótico por vezes, não 

seriam estranhas duas tendências de fundo, cuja necessidade de compreender e 

controlar se torna cada vez mais pertinente para assegurar o futuro das sociedades 

humanas. A primeira destas tendências refere-se ao quadro de mudanças que uma nova 

ordem científica e tecnológica estabeleceu no âmbito relacional e social.  

Rompendo com equilíbrios tradicionais, a eletrónica, a informática, a manipulação 

genética, a bioquímica instalaram no quotidiano descobertas e invenções, a um tempo 

fascinante, pelas possibilidades inteiramente novas que abrem, pelas consequências que 

dificilmente se adivinham. A outra tendência respeita ao conjunto de mutações políticas 

e económicas que o mundo contemporâneo enfrenta. 

 

Utilização de videoprojetor e Powerpoint (novas tecnologias)  

Responder à inovação constante que emana da atividade económica atual, às novas 

ideias e processos que a caraterizam, às novas tecnologias que transformam, segundo a 

segundo, as novas modalidades de produção e responder às permanentes alterações 

competitivas com mais eficácia, subentende uma evolução contínua das competências 

cognitivas dos recursos humanos, assim como uma maior agilidade empresarial.  

As organizações estão sujeitas a processos contínuos de mudança para se adaptarem 

às alterações do meio envolvente. Umas adaptam-se de forma pró-ativa, antecipando 
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integrando e liderando as mudanças, outras caem em posições reativas, que são causa 

de dificuldades e podem dar origem a crises estratégicas.  

O conhecimento numa organização está em atualização permanente e depende muito 

das políticas adotadas no domínio da formação e desenvolvimento dos recursos 

humanos. Com a dinâmica exigida é afastado o planeamento tradicional, burocratizado e 

é dado lugar a formas de planeamento mais flexíveis.  

A rapidez, a inovação, a informação e a comunicação passaram a constituir já há algum 

tempo armas estratégicas nos nossos dias. Nas organizações tem de existir 

«conhecimento» que estabeleça a ponte entre estes fatores e a ação eficaz.  

Os colaboradores das organizações têm de estar motivados e serem qualificados. Cada 

vez mais a qualidade dos recursos humanos constitui um fator crítico de sucesso. A 

formação profissional neste contexto de mudança e de competitividade deve ser 

encarada cada vez mais como um processo e não um acontecimento.  » necessário 

formular estratégias de formação que estejam integradas, subordinadas à estratégia 

global da organização e ao serviço desta.  

A formação abarca mais do que a instrução organizada em sala, seminários e 

conferências. Contempla uma variedade de meios de aprendizagem, mais ou menos 

formais, que contribuem para desenvolver as competências e melhoram a eficácia das 

pessoas no desempenho das suas funções e por acumulação e sinergia aumentam a 

eficácia das organizações. Atualmente, é dado como certo que o êxito das organizações 

depende da sua capacidade para gerir as mudanças das tecnologias, dos produtos, 

mercados, empregos e das formas de concorrência em geral. 

 

Recursos humanos qualificados 

Esta capacidade depende da disponibilidade de recursos humanos qualificados, 

equipados com os conhecimentos mais avançados nos domínios técnicos e de gestão. 

Como consequência, vimos assistindo ao crescimento dos investimentos das 

organizações na formação dos seus colaboradores de que resultam algumas vantagens 

evidentes: 
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 Aplicações inovadoras das novas tecnologias; 

 Implementação com maior rapidez; 

 Melhorias da qualidade; 

 Melhorias da produtividade; 

 Melhores resultados da aprendizagem; 

 Melhor relação custo - benefício das ações de formação; 

 Desenvolvimento dos recursos humanos e melhores oportunidades de carreira 

profissional. 

É conveniente referir que este interesse pela formação não resulta exclusivamente do 

interesse esclarecido dos dirigentes das nossas empresas. Desde os anos oitenta que 

na nossa sociedade têm emergido importantes forças económicas, políticas e sociais 

que se reforçam para fazer sentir às empresas a necessidade de definir estratég ias 

dinâmicas de formação, em sintonia com os seus objetivos estratégicos como condição 

de sobrevivência neste mundo de mudanças. Como síntese, podemos considerar que o 

atual interesse pela formação se deve fundamentalmente, à convergência das seguintes 

tendências: 

 Aumento da concorrência global; 

 Rápidas mudanças das tecnologias que provocam alterações das 

operações/processos/produtos/funções/fluxos/competências necessárias;  

 Fusões/aquisições e desinvestimento com realinhamento das estruturas e 

funções; 

 Aumento do nível educativo da força de trabalho acompanhado da melhoria da 

imagem que cada um faz de si próprio;  

 Declínio de certas profissões e funções com emergência e ascensão de outras 

novas induzidas pelas mudanças económicas, tecnológicas e sociais.  
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Sistema de formação profissional 

Podemos encarar a formação profissional como uma atividade que favorece a evolução 

global da personalidade do indivíduo, partindo dos conhecimentos adquiridos e de 

experiências vividas, permitindo obter elementos de realização mais completos de si 

próprio, e uma melhor adaptação ao meio de inserção, nomeadamente no plano sócio -

profissional. 

Neste sentido, a formação profissional pode ser considerada como um processo 

organizado de educação graças ao qual as pessoas enriquecem os seus conhecimentos, 

desenvolvem as suas capacidades e melhoram as suas atitudes ou comportamentos, 

aumentando, deste modo, as suas qualificações técnicas ou profissionais, com vista à 

felicidade e realização, bem como à participação no desenvolvimento  sócio-económico e 

cultural da sociedade. 

Trata-se, desta forma, de um processo global e permanente através do qual os jovens e 

adultos, a inserir ou inseridos no mercado de trabalho, se preparam para o exercício de 

uma atividade profissional, cuja síntese e integração possibilitam a adoção de 

comportamentos adequados ao desempenho da profissão.  

Neste contexto, um sistema de formação profissional define -se como: 

Conjunto de atividades que visa a aquisição de conhecimentos, «habilidades», atitudes e 

formas de comportamento exigidos para o exercício das funções próprias de uma 

atividade profissional, em que, complementarmente ao sistema educativo se procura 

dar/encontrar resposta às necessidades de desenvolvimento económico e social de uma 

determinada sociedade. 
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Os benefícios potenciais que a formação profissional acarreta não se restringem apenas 

às pessoas, nomeadamente através da aquisição de conhecimentos, aptidões técnicas e 

de relacionamento, pelo sentimento de pertença (a um grupo ou organização), pelo  

controle das tensões e conflitos existentes no dia-a-dia resultando na aquisição da 

autoconfiança, segurança e capacidade de tomar decisões, mas também nos benefícios 

potenciais que «auferem» as sociedades e organizações. Neste sentido, a formação 

profissional tem de ser vista a partir das necessidades da sociedade, das organizações e 

dos indivíduos. 

 

A intervenção das entidades formadoras no sistema 

Com a crescente importância da formação profissional para o país e, particularmente, 

para as organizações, a oferta de formação também cresceu e procura dar, cada vez 

mais, resposta às necessidades de formação existentes. As entidades são diversas e 

desempenham um papel mais ou menos abrangente no sistema de formação. Temos 

hoje em Portugal os centros de formação profissional, as associações empresariais, as 

associações culturais e profissionais, as empresas privadas, as escolas profissionais, 

entre outras. A entidade formadora pode intervir ativamente e de forma direta em todo o 

sistema de formação ou apenas em parte, isto é, numa determinada fase do sistema. De 

uma forma geral, as entidades formadoras iniciam a sua atividade após a deteção das 

necessidades de formação concebendo uma intervenção formativa que permita a 

satisfação das carências de formação detetadas. 

 

Tipologia dos sistemas de formação 

São diversas as formas de categorizar/classificar os tipos de formação profissional 

existentes. Consoante as necessidades do momento, enveredou-se por este ou aquele 

critério prático, produzindo-se classificações em função dos objetivos, público-alvo, 

metodologias e meios pedagógicos utilizados. Temos uma extensa e diversificada 

classificação. Destacam-se dos ditos sistemas de formação existentes: os sistemas de 

formação inicial com certificação escolar, os de formação inicial para a qualificação 

profissional e a formação profissional contínua.  
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 A formação profissional inicial com certificação escolar destina-se a jovens, tem 

por objetivos a obtenção de uma dupla certificação, escolar e profissional, 

visando a entrada no mercado do trabalho. A formação é feita em alternância, 

entre a escola e a empresa. 

 A formação inicial para a qualificação profissional destina-se a jovens ou adultos, 

tem por objetivos a obtenção de uma certificação profissional, a curto prazo, 

visando o ingresso no mercado de trabalho. A formação é implementada com 

componente de ordem teórica, simulações práticas e em contexto de trabalho.  

 A formação profissional contínua tem variantes «atualização, aperfeiçoamento, 

reconversão» que se destinam genericamente a adultos que já possuem uma 

qualificação profissional e que necessitam de adaptar os conhecimentos, o saber 

fazer e comportamentos às novas realidades e exigências de desempenho 

profissional. 

 

Pela sua importância e pelo que representa para os formadores, expomos uma 

classificação que se centra no processo pelo qual a formação é feita. Esta é a esfera 

específica de ação do formador. 

A formação que se faz, pouco difere pelo processo, eventualmente porque a intervenção 

da tecnicidade (a existir) dos formadores pouco ou nada se faz sentir, daí as poucas 

classificações existentes quanto ao processo. De acordo com esta classificação, toda a 

situação de produção da formação é um equilíbrio dinâmico entre três pólos: o 

aprendente, o saber ou matéria e o «ensinante». 
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Uma tecnologia/sistema de formação é um modo específico de organizar as relações 

entre os três pólos. A tecnologia/sistema pode valorizar ou desvalorizar um ou outro mas 

são os três em conjunto que determinam o campo de formação.  

Pode-se afirmar que existem algumas variáveis que têm a ver com a aptidão/inaptidão 

dos sistemas, por exemplo para lidar com certos tipos de objetivos de formação. São 

estes fatores que explicam que nenhuma família de sistemas se encontra ameaçada de 

desaparecer subitamente. No entanto, umas estão em perda e outras em ascensão.  

 

A formação profissional e o mercado de emprego 

Na nossa sociedade não podemos dissociar formação profissional de mercado de 

emprego. Ambas existem como fatores determinantes para o desenvolvimento  das 

organizações, da comunidade local, da sociedade em geral, do país e de um contexto 

mais global que no nosso caso é a União Europeia. Através do processo de formação 

profissional as pessoas enriquecem os seus conhecimentos, desenvolvem as suas 

capacidades e melhoram as suas atitudes ou comportamentos, aumentando desta forma 

as suas qualificações técnicas ou profissionais, com vista à sua felicidade e realização, 

bem como à sua participação no desenvolvimento das organizações e do tecido 

socioeconómico e cultural que é a nossa sociedade. 

«...o problema da qualificação profissional inscreve-se no âmbito da garantia da livre 

circulação de pessoas na União Europeia e desenvolvimento comum da política de 

formação, pelo que as qualificações e competências exig idas, a mobilidade dos 

indivíduos, as políticas de recrutamento e de gestão das empresas, o conteúdo e os 

custos das ações de formação deverão evoluir em função desta dimensão europeia do 

mercado das qualificações.» 

 



    

 

18 

O mercado de emprego é cada vez mais global e tenderá a ser mais exigente nas 

qualificações profissionais dos indivíduos. A formação profissional contínua e a 

certificação das qualificações representam fatores determinantes para o 

desenvolvimento dos países da União Europeia e são desafios complexos, 

particularmente a certificação. 

A política de formação profissional, de acordo com a convenção nº 142 da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho), é de certa forma uma componente de emprego, 

reforçando-a. 

Encontra-se nela a finalidade última da valorização dos recursos humanos, 

possibilitando às organizações uma mão-de-obra mais qualificada com reflexos 

importantes a nível de produtividade e competitividade contribuindo também para uma 

melhoria de inserção na vida ativa. Nesta perspetiva, a formação profissional é um 

agente de mudança fundamental no processo de ajustamento das qualificações 

profissionais e das competências dos indivíduos às exigências da sociedade/mercado de 

emprego e constitui, acima de tudo, uma medida estratégica capaz de potenciar 

transformações económicas, por via da pressão do mercado de trabalho sobre a 

economia. 

A formação profissional representa um instrumento estratégico, de política económica, 

social e de emprego: 

 Política Económica: Permite elevar o nível da atividade económica em 

quantidade e qualidade: 

 Política Social: Permite o desenvolvimento dos indivíduos numa perspetiva de 

formação contínua; 

 Política Emprego: Permite dinamizar o emprego numa perspetiva de 

desenvolvimento. 

É num contexto de determinação de necessidades de formação como etapa importante e 

primeira para o desenvolvimento de qualquer sistema de formação que estabelecemos a 

relação entre a formação profissional e o mercado de emprego ao nível macro, setorial, 

sócio-profissional e até empresarial e individual. 



    

 

19 

Em Portugal, atualmente, são muitos os exemplos de formação profissional inserida no 

mercado de emprego: 

 Cursos para profissionais sem qualificação específica;  

 Cursos para recém-licenciados; 

 Cursos para a reconversão de profissionais com profissões «obsoletas»; 

 Cursos para minorias desfavorecidas; 

 Cursos para profissionais qualificados visando a atualização e o 

aperfeiçoamento. 

 

Enquadramento Político da formação 

Ao analisarmos esta problemática Formação Profissional versus Mercado de Emprego, 

não podemos deixar de a situar num quadro político, económico e social em que as 

regras gerais são ditadas pelo poder instituído e em que a dependência financeira por 

parte dos agentes é muito significativa.  

 

Enquadramento político 

«O reforço da competitividade e o reforço da coesão social são dois objetivos 

estratégicos para o desenvolvimento do país. Mas só fazem, do meu ponto de vista, 

verdadeiro sentido se forem concretizados de forma estreitamente articulada. As 

questões do emprego e da formação são a este respeito absolutamente centrais. E são-

no ainda mais para Portugal, cujas carências em matéria de formação são sobejamente 

conhecidas e cujo mercado de trabalho se caracteriza tradicionalmente por níveis baixos 

de produtividade e de salários» características em parte reenviáveis, aliás às carências 

no Capítulo da formação» 
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(afirmações do Secretário de Estado do Trabalho e formação no manual sobre o 

Programa Operacional Emprego, formação e Desenvolvimento Social e Medidas 

Desconcentradas). 

A formação Profissional e Emprego é um dos Programas Operacionais do terceiro 

quadro comunitário de apoio que teve já início em 2000. Pretende-se que contribua para 

um desenvolvimento sustentado que deve gerar, até 2006, mais qualidade profissional 

para mais emprego, visando a produtividade e a coesão social. Este quadro representa 

uma aposta para que Portugal recupere o seu atraso estrutural nas questões do emprego 

e da formação. Portugal apresenta debilidade estrutural do seu perfil de habilitações e 

qualificações especialmente entre trabalhadores adultos e níveis elevados de assimetria 

social e pobreza. 

O Programa Operacional Emprego, formação e Desenvolvimento Social (POEFDS), 

destinado às questões do emprego, formação e desenvolvimento social, tem cinco eixos 

de desenvolvimento que permite a concretização dos objetivos atrás mencionados, e que 

são: 

 Promoção da formação qualificante e da transição para a vida ativa;  

 Formação ao longo da vida e adaptabilidade; 

 Qualificar para modernizar a administração públ ica; 

 Promover a equidade das políticas de emprego e formação;  

 Promoção do desenvolvimento social. 

Estes eixos subdividem-se em medidas, estas em tipologia de projetos e estes em ações 

- tipo. 

 

Enquadramento Legislativo da formação 

Pensar em formação profissional é também pensar no seu enquadramento legislativo, 

porque uma grande percentagem da formação profissional que se faz é financiada pelo 

FSE (Fundo Social Europeu). 

O Decreto regulamentar nº 12- A/2000 de 15 de Setembro de 2000, regula os apoios a 

conceder às ações a financiar pelo Fundo Social Europeu, designadamente no âmbito da 
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formação profissional, da inserção no mercado de trabalho e dos apoios ao emprego 

bem como dos processos tais como a promoção do acesso à qualificação, o 

acompanhamento da pós-formação e pós-colocação, o desenvolvimento dos recursos 

didáticos que, a montante e a jusante, possam contribuir para a consecução dos 

respetivos objetivos. 

As linhas de intervenção do Quadro Comunitário de Apoio para o período 2000 -2006, 

espelham o fundamental das orientações do PDR apresentado por Portugal na União 

Europeia. Refletem o conjunto das linhas diretrizes da política europeia e nacional para 

os recursos humanos e consequentemente a estreita articulação com o Plano Nacional 

de Emprego. 

Neste contexto, a intervenção do FSE em Portugal representa um vetor estratégico de 

investimento nas pessoas visando a elevação do nível de qualificação, a promoção do 

emprego e a coesão social. 

A Portaria nº 799-B/2000 de 20 de Setembro de 2000 - estabelece as normas 

procedimentais aplicáveis ao financiamento de ações com o apoio do Fundo Social 

Europeu. 

 

Elementos Informativos 

A - Quem pode aceder ao financiamento? 

Pessoas coletivas de direito público e privado. Pessoas singulares.  

B - Que figuras podem assumir as entidades candidatas ao financiamento? 

Entidade formadora - entidades dos setores público, cooperativo ou privado com ou 

sem fins lucrativos, acreditada nos domínios para os quais se candidata a financiamento 

e que desenvolva ações em favor de pessoas coletivas ou singulares que lhe sejam 

externas.  

Entidade beneficiária - entidade empregadora dos setores público, cooperativo ou 

privado com ou sem fins lucrativos que se candidate ao financiamento para promover 

ações em favor: dos trabalhadores ao seu serviço; de trabalhadores ao serviço das 
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empresas suas fornecedoras ou clientes; de desempregados ao abrigo de um processo 

de recrutamento desde que garantida a contratação de um número significativo.  

Outros operadores - entidades que não possuindo capacidade formativa própria 

reconhecida se candidatem ao financiamento para promover ações no âmbito das suas 

atribuições ou da sua vocação em favor de pessoas que lhes sejam externas: entidades 

públicas; entidades sem fins lucrativos que prossigam fins no âmbito do desenvolvimento 

e da economia social; associações empresariais, profissionais ou sindicais quando as 

ações se dirigem aos seus associados.  

C - Quais as modalidades de acesso ao financiamento? 

Plano de formação; Plano integrado de formação; Projeto não integrado em plano; 

Formação de iniciativa individual; Participações individuais de formação.  

 

A formação profissional e o sistema educativo 

Os sistemas educativos e de formação estabelecem com a sociedade e organizações 

uma relação bidirecional recebendo, por um lado, as suas necessidades e assegurando 

a sua satisfação e por outro, fazendo chegar-lhes os resultados das suas reflexões e 

prática pedagógica, estabelecendo assim uma relação dialética entre escola e a 

sociedade/organização. Através desta relação os sistemas educativos sofreram as 

influências do meio envolvente, económico e sociocultural, mas ao mesmo tempo são 

também um fator de transformação desse mesmo meio.  
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Em Portugal a formação profissional inserida no sistema educativo tem sofrido 

alterações ao longo do tempo de acordo com a realidade política, económica e social de 

cada período. Antes da revolução de Abril de 74, a formação profissional no sistema 

educativo era fundamentalmente implementada através dos cursos comerciais e 

industriais ao nível do atual 3º ciclo do ensino básico. Estes alunos terminavam os 

cursos com qualificações específicas que lhes permitiam a colocação imediata no 

mercado de trabalho que os aceitava porque tinham uma formação de base muito 

próxima da realidade empresarial. 

Com as sucessivas reestruturações do sistema educativo, estes cursos desapareceram e 

só muito mais tarde surgem outras variantes com o mesmo objetivo, ou seja, 

proporcionar uma formação profissional qualificante inserida no sistema educat ivo ou 

que permita a sua equiparação. Com os centros de formação profissional de gestão 

direta e protocolares e escolas profissionais emergem e implementam-se muitos cursos 

que tentam proporcionar uma formação qualificante inicial.  

Nas escolas denominadas de ensino formal também se desenvolvem cursos que 

permitem uma aproximação mais prática à formação profissional.  

Atualmente as práticas que conferem uma dupla certificação escolar e profissional são 

diversas. Indicamos as mais representativas:  

 Cursos do sistema aprendizagem em que os estudantes para além de obterem 

um certificado de aptidão profissional numa determinada profissão, também 

obtêm uma equivalência formal a um determinado grau inserido no sistema 

educativo (por ex.: o 9º ano e o 12º ano). Estes cursos são complementados por 

um estágio em contexto real de trabalho. Geralmente, são implementados pelos 

centros de formação profissional e pelas escolas profissionais e denominam-se, 

quanto à tipologia, de projeto de formação em alternância.  

 Cursos de educação e formação profissional inicial em que os estudantes que já 

possuam o 9º ano de escolaridade ou equivalente, sem qualquer qualificação 

profissional, podem ter um ano de formação profissional que lhes garante a 

obtenção de um certificado de qualificação profissional de nível II. Estes cursos 

decorrem nas escolas cuja a proposta de desenvolvimento e organização dos 

cursos é da iniciativa das escolas. 
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 Cursos que proporcionam formação inicial com dupla certificação, fora do regime 

de alternância. Destinam-se a jovens que abandonaram precocemente o sistema 

educativo sem terem completado o 1º e 2º ciclo. Esta modalidade confere -lhes 

uma qualificação profissional de nível I e II e uma equivalência aos 1º e 2º ciclos 

do ensino básico. 

 

Contextos de formação profissional e ensino 

A maior parte dos estudos que fundamentam a distinção entre pedagogia e andragogia 

(pedagogia para adultos) partem, sobretudo, de dois pressupostos: o primeiro, resulta da 

dicotomia entre ensino e formação, entre métodos diretivos (centrados no professor e no 

poder de transmissão de saber) e ativos (centrados no formando e na dialética 

formando/formador), entre metodologias tradicionais e novas metodologias; o segundo, 

resulta da crença na existência de especificidades próprias nas crianças e jovens, 

diferentes das especificidades dos adultos.  

No que toca à realidade portuguesa constata-se, com demasiada frequência, que o 

quadro referencial para muitos formadores (e formandos) é ainda o ensino tradicional 

ministrado nas escolas, caraterizado por uma postura do professor como detentor do 

saber, a desempenhar o poderoso papel de transmissor de conhecimentos e por uma 

postura passiva do aluno, encarado como mero recetáculo dos saberes transmitidos. 

Digamos que ainda se verifica, com bastante frequência, a reprodução daqueles modelos 

tradicionais (de algum modo já ultrapassados no próprio ensino escolar) nos cursos de 

formação profissional. 

A oposição entre ensino e formação alerta para a necessidade de:  

 se ultrapassar a reprodução dos modelos tradicionais de ensino escolar;  

 dar novos contornos às situações de formação em contexto organizacional.  

Existe uma grande distância entre uma sessão de formação e uma aula, diferença essa 

que se prende com fatores vários, dos quais destacamos os de ordem: 

 Espacial - as salas de formação, onde a própria disposição das mesas deve ser 

diferente: em «U» em vez das tradicionais fileiras sucessivas, ou de anfiteatro;  
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 Temporal - as ações de formação decorrem num período bem mais curto do que 

o período escolar e em simultâneo, com maior densidade e concentração de 

conteúdo no primeiro caso em relação ao segundo 

 Pessoal e profissional - adultos em processo de socialização organizacional e 

profissional, portadores de uma história de vida e de experiências acumuladas, 

que são agentes sociais e que, por outro lado, estabelecem relações 

interpessoais informais, durante os cursos de formação, com os outros 

participantes, que acabam por ter repercussão na vida intra e inter -

organizacional, em oposição a crianças, jovens ou adultos em processo de 

socialização de cariz mais amplo; 

 Organizacional - o referente de formação reporta-se às realidades empresariais, 

organizacionais ou institucionais, em oposição a um referente no ambiente 

escolar que se posiciona na própria escola ou na sociedade. 

Segundo Gerard Malglaive, a formação profissional deverá dar resposta a necessidades 

organizacionais e, por consequência, estar orientada para finalidades (os problemas que 

a organização resolverá, ou contribuirá para resolver). Espera-se desta forma que, no 

seio das empresas e das organizações, a formação profissional direta ou indiretamente e 

quantitativa ou qualitativamente, conduza a novas práticas profissionais e culturais.  

A oposição anteriormente referida, entre ensino e formação, manifesta-se igualmente ao 

nível dos objetivos: 

no ambiente escolar - situam-se essencialmente, na valência da aquisição de 

conhecimentos globalizantes e diversificados «centrada nos conteúdos» sem 

necessidade de aplicação e de integração imediata em «campos» sociais e 

organizacionais; 

no ambiente da formação profissional  - situam-se a três níveis: 

 na aquisição, ou desenvolvimento, de competências técnicas (saberfazer) 

associados à função, à equipa de trabalho e ao comportamento pessoal e 

profissional; 
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 na aquisição, ou desenvolvimento, de conteúdos ao nível dos sabersaber 

«centrada nos problemas e nas suas atividades» razão pela qual têm que sentir e 

perceber a utilidade desses saberes para a sua vivência;  

 na aquisição, ou desenvolvimento, de aptidões sociais, competências e atitudes, 

(saber-ser/saber-estar) relacionadas com as capacidades relacionais, com o 

ambiente no trabalho e com o nível de responsabilidade do cargo ou categoria, 

que facilitem a adaptação, o ajustamento ou a integração na cultura da 

organização. 

Essa diferença manifesta-se, em última instância, na terminologia utilizada por 

professores e alunos no primeiro, e formadores ou monitores e formandos ou 

participantes no segundo. Por outro lado, em situação de formação, deve falar-se em 

curso, ação ou sessão de formação em vez de aula; em formadores e formandos em vez 

de professores e alunos. 

Os adultos em situação de formação profissional rejeitam a ideia de serem equiparados 

a meros alunos, que ao nível do imaginário os remete para os bancos da escola e para a 

necessidade de estudar, querendo, de outro modo, ver reconhecida a sua auto -imagem 

enquanto agentes sociais nas organizações, tal como pretendem ver reconhecida e 

«trabalhada» a sua própria experiência e o seu valor enquanto profissionais e atores 

organizacionais. 

Ensino e Aprendizagem 

Uma das grandes questões que se colocam a nível pedagógico, em formação 

profissional, situa-se na relação entre as duas principais vertentes em jogo no processo 

formativo: a vertente ensino e a vertente aprendizagem. 

Do ponto de vista estritamente pedagógico, o formador deve ter consciência que, em 

qualquer situação de formação, estão em jogo duas atividades inseparáveis: as de 

aprendizagem e as de ensino. 

Regra geral, os formadores são selecionados ou convidados para assegurar uma ação 

de formação em função das suas competências técnico-profissionais, ou da sua 

experiência na matéria, o que lhes confere, à partida, uma superioridade técnico -

profissional em relação aos formandos. Essa mesma superioridade, só terá valor 
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pedagógico se, do ponto de vista da aprendizagem, o formador conseguir conceber uma 

arquitetura do processo formativo de ensino que organize e conduza a atividade de 

aprendizagem aos objetivos gerais e operativos definidos para  a Ação. Daí que todo o 

esforço pedagógico do formador, deva ser orientado para a satisfação adequada das 

expectativas existentes, tentando ajustar os vários interesses em jogo.  

O formador é uma figura central em todo este processo, o que significa que nes tas 

circunstâncias deve: 

 adaptar a ação de formação ao contexto;  

 subordinar toda a sua prática pedagógica aos objetivos da organização, da 

formação e da aprendizagem; 

 encarar a sua função como um conjunto organizado de atos pedagógicos.  

Ainda que o saber-saber, a experiência e a prática sejam indispensáveis ao exercício da 

função formador, este deve centrar-se sobre: 

 o perfil dos formandos - o que os formandos já sabem e praticam; 

 as necessidades de aprendizagem - o que precisam de ficar a saber ou fazer - 

valor acrescentado da formação; 

 as estratégias pedagógicas - qual a melhor forma de os levar a fazer essas 

aquisições (organização e estruturação de conteúdos, o plano de sessão, os 

métodos, as técnicas e os meios pedagógicos a que deve recorrer, a relação  que 

deve estabelecer, etc). 
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Ideias base a reter: 

 Os sistemas educativos e de formação estabelecem com a sociedade e as 

organizações uma relação bidirecional recebendo, por um lado, as suas 

necessidades e assegurando a sua satisfação e, por outro, fazendo chegar-lhes 

os resultados das suas reflexões e prática pedagógica, estabelecendo assim uma 

relação dialética entre Escola e Organização:  

 Atualmente as práticas que conferem uma dupla certificação escolar e 

profissional são diversas; 

 O contexto formação profissional e o contexto ensino são diferenciados nas 

caraterísticas, nos objetivos e nas finalidades;  

 Na formação profissional os objetivos situam-se a três níveis: saber-saber, saber-

fazer e saber-estar. 
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 O formador é uma figura central no processo pedagógico, devendo centrar-se 

sobre o perfil dos formandos, as necessidades de aprendizagem e as estratégias 

pedagógicas. 

 

Enquadramento legal da atividade de formador 

A aposta, indispensável e necessária, na melhoria da qualidade da formação 

Profissional, implica uma maior exigência na qualidade da formação dos formadores e a 

regulamentação das condições do exercício da atividade dos formadores. Por outro lado, 

passa a ser reconhecida à formação Profissional uma importância estratégica, enquanto 

espaço privilegiado para a aquisição de conhecimentos, exigidos para o exercício das 

funções próprias de uma profissão ou grupo de profissões e capazes de assegurar a 

mobilidade e a capacidade de adaptação a novas organizações de trabalho e a novas 

profissões.  

Neste processo a qualidade dos formadores é, unanimemente, considerada um pilar 

fundamental no desenvolvimento da formação.  

No enquadramento jurídico atual, para ser formador é necessário um conjunto de 

requisitos cumulativos que incluem a preparação psicossocial do indivíduo, a formação 

científica e técnica e, ainda, a preparação ou formação pedagógica, adaptadas ao nível 

e contexto em que se desenvolve a formação. A certificação dos formadores, para além 

da preparação psicossocial do indivíduo, envolve, assim, duas vertentes intrinsecamente 

ligadas e determinadas para a qualidade do processo formativo:  

 Certificação da aptidão pedagógica; 

 Reconhecimento da capacidade técnica. 

O Instituto do Emprego e formação Profissional (IEFP) foi designado entidade 

certificadora responsável pela certificação de formadores. Nesta qualidade, o IEFP 

iniciou o processo de certificação da aptidão pedagógica dos formadores, cabendo, 

complementarmente à entidade formadora, verificar se as competências técnicas dos 

seus formadores são adequadas aos conteúdos e ao nível de formação, das ações que 

desenvolvem. 
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Cabe ainda ao IEFP gerir uma Bolsa Nacional de Formadores. Assim, todos os 

formadores devidamente certificados podem solicitar a sua integração na bolsa de 

formadores, a qual estará disponível para as entidades gestoras, formadoras e 

beneficiárias de formação. 

O Decreto Regulamentar nº 66/94, de 18 de Novembro, e de acordo com o estabelecido 

nos Decretos-Lei nº 401/91 e 405/91, ambos de 16 de Outubro, procura regulamentar o 

exercício da atividade de formador no âmbito da formação inserida no mercado de 

emprego, sabendo-se que a qualidade da formação deve ser alicerçada na consolidação 

e dignificação da função de formador. É neste Decreto que encontramos claramente 

definido o que legalmente se entende por Formador:  

«(...) o profissional que, na realização de uma ação de formação, estabelece uma 

relação pedagógica com os formandos, favorecendo a aquisição de conhecimentos e 

competências, bem como o desenvolvimento de atitudes e formas de comportamento, 

adequados ao desempenho profissional»• (nº 1 do Artº 2º) 

Ideias base a reter: 

 A certificação dos formadores envolve duas vertentes intrinsecamente ligadas: a 

certificação da aptidão pedagógica e o reconhecimento da capacidade técnica; 

 O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) é a entidade certificadora 

responsável pela certificação de formadores.  

 

Perfil do formador 

Competências e capacidades necessárias à atividade de formador 

Todos nós, ao longo da vida, desempenhamos em maior ou menor frequência, mais ou 

menos conscientemente, a função de «formador». Seja de forma perfeitamente 

consciente ou simplesmente no contacto ou convívio com as pessoas com quem 

interagimos, procuramos com as nossas palavras e ações influenciar, num certo sentido, 

as ações dos outros, procurando ajustá-las aos nossos próprios padrões, seja de 

pensamento ou de comportamento, que consideramos, inevitavelmente, os mais 

corretos. 
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Contudo, se as nossas tentativas de influência consistirem na explicação das nossas 

razões e maneiras de pensar apelando à compreensão e reflexão dando, no entanto, a 

liberdade de escolha, ajustada ao modo de ser e de estar de cada um, esse é um 

comportamento formativo no sentido próprio do termo: isto  é, proporcionar e facilitar o 

desenvolvimento pessoal, a capacidade de iniciativa, discernimento e decisão, através 

do fornecimento de elementos e de instrumentos que possibilitem uma análise pessoal e 

uma escolha consciente. Só assim desenvolveremos uma atividade verdadeiramente 

formativa. 

Durante muito tempo, um formador era visto antes de mais como um especialista dos 

conteúdos, que lhe conferia um determinado carisma, que devia possuir talentos de 

orador. Esta conceção tem evoluído significativamente nos nossos dias, embora não 

tenha desaparecido completamente. 

Formar é um trabalho de profissional que apesar de acarretar consigo uma certa parte 

de intuição e arte, também exige, para ser eficaz, competências específicas. Formar é 

uma profissão que assenta em atos técnicos, compreendendo uma parte que pode ser 

descrita, operacionalizada e aprendida. 

Cada vez mais, a variedade e complexidade das situações de formação exigem do 

formador uma grande capacidade de adaptação, dando-lhe a possibilidade de explorar 

as suas especificidades através de decisões adaptadas.  

O formador, quer exerça essa atividade a tempo inteiro ou não, desempenha e regula o 

processo de aprendizagem de uma forma sistemática, visando proporcionar com esse 

exercício a transmissão e aquisição de competências profissionais que confiram, aos 

indivíduos em formação, o domínio de um conjunto de técnicas fundamentais, que lhes 
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permitam o seu sucesso num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, num 

mundo tecnológico em permanente mudança. 

 

As competências do formador 

O formador deve, possuir competências a nível «humano», técnico/profissional e 

pedagógico. 

Ao formador cabe a responsabilidade direta de proporcionar a aquisição de 

conhecimentos, habilidades e atitudes correspondentes ao eficaz desempenho de uma 

profissão, mantendo-se alerta, atento e interessado, de forma a permanecer atualizado, 

nunca dando por concluído o seu processo formativo. O formador deve ser capaz de 

questionar sistematicamente os seus próprios conhecimentos, para que possa existir 

uma constante reestruturação da sua «bagagem» profissional.  

O formador deve informar (transmitir conhecimentos), instruir (desenvolver 

competências) e incentivar (fomentar atitudes) facilitando, desta forma, a aprendizagem.  

 

O formador deverá ser, ao mesmo tempo, especialista e generalista, permitindo -lhe 

fornecer visões globais e abrangentes, respondendo eficazmente aos desafios que lhe 

surgem. 

Ser formador significa ser um dinamizador das atividades dos formandos, promovendo o 

seu gosto pela pesquisa individual e auto-formação, e pelo trabalho em grupos, 
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incentivando e valorizando as suas iniciativas, discutindo as suas propostas, 

colaborando no planeamento e no acompanhamento criativo da execução das atividades.  

Estes fatores implicam um elevado dinamismo e criatividade do formador que, através do 

seu próprio entusiasmo e espírito de iniciativa, poderá contagiar os grupos em formação 

e promover a sua autonomia e espírito inventivo.  

O formador , como agente de mudança, deve encontrar -se atento ao mundo que o 

rodeia, pois no seu dia-a-dia terá de conviver com formandos oriundos das mais diversas 

regiões geográficas e com as mais díspares visões do mundo e das coisas.  

A abertura social é, verdadeiramente, indispensável para que o formador se encontre em 

condições de aceitar e compreender a diversidade concretizada pelos seus formandos.  

O formador deve reconhecer as particularidades individuais e respeitar os valores de 

cada um, não menosprezando ass especificidades. Cada formando tem o seu percurso 

existencial próprio que determina, em última análise, as suas motivações e o seu 

desempenho. 

Resumindo, podemos dividir as competências do formador em dois tipos:  competências 

psicossociais e competências técnicas. 

 

Competências Psicossociais 

A) Saber-estar em situação profissional no posto de trabalho, na empresa ou 

organização, no mercado de trabalho, implicando nomeadamente:  

 Assiduidade; 

 Pontualidade; 

 Postura pessoal e profissional;  

 Aplicação ao trabalho; 

 Co-responsabilidade e autonomia; 

 Boas relações de trabalho; 
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 Capacidade de negociação; 

 Espírito de equipa. 

B) Possuir capacidade de relacionamento com os outros e consigo próprio, implicando 

nomeadamente: 

 Comunicação interpessoal; 

 Liderança; 

 Estabilidade emocional; 

 Tolerância; 

 Resistência à frustração; 

 Autoconfiança; 

 Autocrítica; 

 Sentido ético pessoal e profissional.  

C) Ter capacidade de relacionamento com o objeto de trabalho, implicando 

nomeadamente: 

 Capacidade de análise e de síntese; 

 Capacidade de planificação e de organização;  

 Capacidade de resolução de problemas; 

 Capacidade de tomada de decisão; 

 Criatividade; 

 Flexibilidade; 

 Espírito de iniciativa e abertura à mudança.  
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Competências Técnicas 

A) Ser capaz de compreender e integrar-se no contexto técnico em que exerce a sua 

atividade: a população ativa; o mundo do trabalho e os sistemas de formação; o domínio 

técnico-ciêntifico e pedagógico, objeto da formação; a família profissional da formação; o 

papel e perfil do formador; os processos de aprendizagem e a relação pedagógica; a 

conceção e a organização de cursos ou ações de formação.  

B) Ser capaz de adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a diferentes grupos 

de formandos. 

C) Ser capaz de planificar e preparar as sessões de formação, nomeadamente:  

 analisar o contexto específico das sessões - objetivos, programa, perfis de 

entrada e de saída, condições de realização da ação;  

 conceber planos das sessões; 

 definir objetivos pedagógicos; 

 analisar e estruturar os conteúdos de formação;  

 selecionar os métodos e as técnicas pedagógicas;  

 conceber e elaborar os suportes didáticos; 

 conceber e elaborar os instrumentos de avaliação.  

D) Ser capaz de conduzir ou mediar o processo de aprendizagem no grupo de formação, 

nomeadamente: 

 desenvolver os conteúdos de formação; 

 desenvolver a comunicação no grupo; 

 motivar os formandos; 

 gerir os fenómenos de relacionamento interpessoal e de dinâmica de grupo;  

 gerir os tempos e os meios materiais necessários à formação;  
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 utilizar os métodos, as técnicas, os instrumentos e os auxiliares didáticos.  

E) Ser capaz de gerir a progressão na aprendizagem dos formandos, nomeadamente:  

 efetuar a avaliação formativa informal;  

 efetuar a avaliação formativa formal;  

 efetuar a avaliação final ou sumativa.  

F) Ser capaz de avaliar a eficiência da formação, nomeadamente:  

 avaliar o processo formativo; 

 participar na avaliação do impacto da formação nos desempenhos profissionais.  

Ideias base a reter: 

 O formador é um facilitador da aprendizagem; 

 O formador é um animador, isto é, um líder e gestor da dinâmica formativa;  

 O formador deverá: centrar-se nas pessoas e no grupo; criar uma dinâmica de 

grupo; provocar a discussão, o trabalho individual e o trabalho em equipa; criar 

um clima de confiança sem competitividade; utilizar a pedagogia do sucesso e 

não as práticas do erro; valorizar as experiências e os desempenhos; ter 

conhecimento e poder agir nas diversas fases do sistema de formação.  

Referências: 

 «Formação Pedagógica de Formadores», Luís Ferrão e Manuela Rodrigues, in 

Manuel Prático LIDEL 
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TEORIAS E FATORES DE APRENDIZAGEM 

  

http://formacao.fikaki.com/manual/teorias-factores-aprendizagem/
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Os seguintes artigos irão permitir compreender o conceito de aprendizagem partindo da 

análise das diversas teorias conhecidas, nomeadamente comportamentalista, cognitivista 

e humanista. 

São identificados os principais fatores e as condições facilitadoras no processo de 

aprendizagem. Finalmente, são identificadas as estratégias possíveis de motivação dos 

formandos. 

 Conceito e caraterísticas da aprendizagem 

 Teorias e modelos de aprendizagem 

 Processos e etapas da aprendizagem 

 Métodos de motivação 

 

O conceito e caraterísticas de aprendizagem 

O formador é um facilitador de aprendizagem por isso tem como tarefa principal levar os 

formandos a aprender. Isto quer dizer que deve ser capaz de criar situações que 

favoreçam a aprendizagem. A aprendizagem é a capacidade de que quotidianamente 

necessitamos para responder adequadamente às diferentes solicitações e desafios que  

se nos colocam na nossa interação com o meio. 

Será que existe um único tipo de aprendizagem, ou seja, aprende-se sempre da mesma 

maneira, independentemente do objetivo da aprendizagem? 

Por exemplo, durante um curso de formação quando se solicita aos formandos:  

 que reproduzam um determinado conceito teórico;  

 que a partir dos conceitos teóricos transmitidos resolvam um problema; 

 que façam uma demonstração prática. 

Será que nas três situações apresentadas está presente o mesmo tipo de aprendizagem 

e serão os mesmos os processos cognitivos (mentais) em jogo?  

http://formacao.fikaki.com/manual/teorias-factores-aprendizagem/conceito-carateristicas/
http://formacao.fikaki.com/manual/teorias-factores-aprendizagem/teorias-modelos/
http://formacao.fikaki.com/manual/teorias-factores-aprendizagem/processos-etapas/
http://formacao.fikaki.com/manual/teorias-factores-aprendizagem/metodos-motivacao/
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Para se conseguir realizar as diferentes tarefas constatamos que, provavelmente, 

existem vários tipos de aprendizagem e diferentes processos cognitivos.  

Para que o formador consiga cumprir a sua tarefa de facilitador de aprendizagem é 

necessário que compreenda o que se passa na cabeça do «sujeito que aprende».  

Esta análise pode ajudá-lo a planificar a formação de modo a rentabilizar os processos 

internos intervenientes na aprendizagem. Com o intuito de auxiliar os utilizadores ou 

futuros formadores a atingirem estes objetivos, o presente artigo vai abordar um conjunt o 

de conceitos e reflexões sobre: 

 conceitos e caraterísticas da aprendizagem; 

 teorias, modos/modelos/mecanismos de aprendizagem;  

 processos, etapas e fatores psicológicos da aprendizagem;  

 fontes e métodos de motivação. 

 

Conceito de aprendizagem 

A aprendizagem no seu todo encarada como ação educativa, tem como finalidade ajudar 

a desenvolver nos indivíduos as capacidades que os tornem capazes de estabelecer 

uma relação pessoal com o meio em que vivem (físico e humano), servindo -se para este 

efeito, das suas estruturas sensório-motoras, cognitivas, afetivas e linguísticas. 

A aprendizagem está inevitavelmente ligada à História do Homem, à sua construção 

enquanto ser social com capacidade de adaptação a novas situações. Desde sempre se 
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ensinou e aprendeu, de forma mais ou menos elaborada e organizada, já antes do início 

deste século existiam explicações para a aprendizagem, mas o seu estudo está 

intimamente ligado ao desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência. Contudo, este 

estudo não se processou de forma uniforme e concordante. 

O estudo da aprendizagem centrou-se em aspetos diferentes, de acordo com as diversas 

correntes da Psicologia, e com as diferentes perspetivas que cada uma defendia.  

Destas teorias as que adquiriram maior relevo foram:  

 as comportamentalistas (behavioristas) - a aprendizagem é vista como a 

aquisição de comportamentos expressos, através de relações mais ou menos 

mecânicas entre um estímulo e uma resposta, sendo o sujeito relativamente 

passivo neste processo; 

 as cognitivistas - a aprendizagem é entendida como um processo dinâmico de 

codificação, processamento e recodificação da informação. O estudo da 

aprendizagem centra-se nos processos cognitivos que permitem estas operações 

e nas condições contextuais que as facilitam. O indivíduo é visto  como um ser 

que interage com o meio e é graças a essa interação que aprende;  

 as humanistas - a aprendizagem baseia-se essencialmente no carácter único e 

pessoal do sujeito que aprende, em função das suas experiências únicas e 

pessoais. O sujeito que aprende tem um papel ativo neste processo, mas a 

aprendizagem é vista muitas vezes como algo espontâneo.  
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Estas diferentes perspetivas sobre a aprendizagem conduziram a diferentes abordagens 

e conceitos. No entanto, estas diferenças não devem ser encaradas como um problema, 

mas antes como uma vantagem, já que possibilita uma visão mais abrangente, não 

reduzindo a explicação da diversidade deste processo a uma única teoria.  

Atualmente a aprendizagem é vista como um processo dinâmico e ativo, em que os 

indivíduos não são simples recetores passivos, mas sim processadores ativos da 

informação. Todos os indivíduos à sua maneira e tendo em conta as suas caraterísticas 

pessoais são capazes de «aprender a aprender», isto é, capazes de encontrar respostas 

para situações ou problemas, quer mobilizando conhecimentos de experiências 

anteriores em situações idênticas, quer projetando no futuro uma «ideia» ou «solução» 

que temos no presente, interagimos com os estímulos (situações e problemas) de uma 

forma pessoal. 

Podemos definir aprendizagem com: 

A aprendizagem é um processo de construção pessoal, dinâmico, interativo, de 

aquisição de conhecimentos, que apela às experiências passadas, condiciona a 

atuação no presente e possibilita ao indivíduo reestruturações cognitivas sociais e 

afetivas. 

Ao considerar-se a aprendizagem como um processo, o que se pretende dizer é que a 

ação de aprender não é fugaz nem momentânea, mas que se realiza num tempo que 

pode ser mais ou menos longo. É uma construção pessoal, porque se considera que 

nada se aprende verdadeiramente, se o que se pretende aprender não passar pela 

experiência pessoal de quem aprende, numa procura de equilíbrio entre o adquirido e o 

que falta adquirir. 

Carateriza-se ainda por ser um processo: 

 intencional - é necessário existir predisposição do indivíduo para aprender;  

 contínuo - em cada momento acrescentamos algo ao que já conhecemos;  

 dinâmico - só há aprendizagem quando os participantes atuam e interagem;  
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 subjetivo - depende das caraterísticas do indivíduo que aprende, da sua 

experiência pessoal, dos conhecimentos anteriores, das expectativas, crenças, 

valores... da sua personalidade; 

 gradativo - aprende-se do simples para o complexo; 

 cumulativo - o saber e as atividades associam-se no sentido da aquisição de 

novos comportamentos. 

Ideias a reter: 

 A aprendizagem tem um caráter pessoal;  

 A aprendizagem não se vê em si mesma, mas apenas nos seus efeitos, ou seja, 

nas modificações que opera no comportamento exterior, observável do sujeito;  

 A contrapartida exterior da aprendizagem, traduz-se em ações que o sujeito não 

era capaz de realizar antes, e que passa a conseguir realizar após o período de 

aprendizagem; 

 É através das manifestações exteriores que se vê se o sujeito aprendeu, mas 

estas só se revelam se no interior do sujeito tiver ocorrido um processo de 

transformação. 

 

Teorias e modelos de aprendizagem 

Teorias, Modos, Modelos e Mecanismos de Aprendizagem 

As correntes da psicologia não foram consensuais no que concerne ao estudo da 

aprendizagem. As teorias Comportamentalistas, focaram sobretudo a relação Estímulo -

Resposta, e procuraram saber quais as leis que presidiam ao estabelecimento desta 

relação. 

As teorias Humanistas acentuaram sobretudo o caráter único da experiência de cada um, 

tendo por isso dificuldade em estabelecer leis gerais. As teorias Cognitivistas dirigiram a 

sua atenção para os processos cognitivos, isto é, para o que se passa na cabeça do 

sujeito entre a receção de um estímulo e a execução de uma resposta.  

http://formacao.fikaki.com/manual/teorias-factores-aprendizagem/teorias-modelos/
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Destas diferentes perspetivas surgem os princípios psicopedagógicos, e as técnicas de 

ensino que cada corrente considerou adequadas tendo em vista a eficácia da 

aprendizagem: 

 

Teorias Comportamentalistas 

Princípios Psicopedagógicos  

 Definir com maior exatidão possível os objetivos finais da aprendizagem;  

 Análise cuidada da estrutura das tarefas, de modo a determinar os objetivos do 

percurso; 

 Apresentação da matéria em sequências curtas de forma a permitir um melhor 

condicionamento do sujeito, conduzindo-o através de experiências positivas de 

aprendizagem; 

 Apresentar estímulos capazes de suscitar as reações adequadas às 

aprendizagens desejadas; 

 Reforçar as reações desejadas; 

 Proporcionar o conhecimento dos resultados da aprendizagem como forma de 

retroalimentação do processo; 



    

 

44 

 Recompensar, retirar a recompensa ou punir, em função da relação entre o 

comportamento expresso e a aprendizagem desejada;  

 Exercitar os comportamentos aprendidos.  

Técnicas de Ensino 

 Exercícios de repetição; 

 Ensino individualizado, tipo programado; 

 Demonstrações para imitação; 

 Memorização. 

 

Teorias Cognitivistas 

Princípios Psicopedagógicos  

 Motivação, motivar o sujeito para aprendizagem, relacionando as suas 

necessidades pessoais com os objetivos da própria aprendizagem;  

 Valorização da experiência anterior, reconhecer que a estrutura cognitiva do 

sujeito depende da sua visão do mundo e das suas experiências anteriores;  

 Estratégias de ensino adaptadas ao nível de desenvolvimento dos sujeitos; 

 Relacionar o novo com o adquirido, ajudar os sujeitos a relacionar 

conhecimentos e habilidades novos com conhecimentos e habilidades 

anteriormente adquiridos; 

 Valorização da compreensão em detrimento da memorização;  

 Fornecer informações, indicar factos, fornecer pistas que facilitem a 

compreensão, organização e retenção dos conhecimentos;  

 Valorizar a prática, a experimentação de novos conhecimentos, não equacionar a 

prática como repetição, mas concebê-la como uma série de tentativas sucessivas 

e variadas, que facilitem a transferência de habilidades e conhecimentos para 

novas situações; 
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 Sistematização: iniciar cada unidade de ensino apresentando conjuntos 

significativos e descer gradualmente ao pormenor.  

Técnicas de Ensino 

 Ensino pela descoberta; 

 Apresentação dos objetivos; 

 Introduções; 

 Sumários; 

 Questionários orientados para a compreensão;  

 Esquemas; 

 Debates; 

 Discussões; 

 Estudo de casos. 

 

Teorias Humanistas 

Princípios Psicopedagógicos  

 A preocupação central não deve ser com o ensino, mas sim com a aprendizagem 

numa perspetiva de desenvolvimento da pessoa humana;  

 Centrar a aprendizagem no sujeito e nas suas necessidades, na sua vontade e 

nos seus sentimentos; 

 Desenvolver no indivíduo a responsabilidade pela auto-aprendizagem e incutir-

lhe o espírito de auto-avaliação; 

 Centrar a aprendizagem em atividades e experiências significativas para o 

educando; 

 Desenvolver no seio do grupo relações interpessoais baseadas na empatia;  
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 Ensinar também a sentir e não apenas a pensar;  

 Ensinar a aprender; 

 Criar no seio do grupo uma atmosfera emocional positiva, que ajude o educando 

a integrar novas experiências e novas ideias;  

 Promover a aprendizagem ativa, orientada para processos de descoberta, 

autónomos e refletidos. 

Técnicas de Ensino 

 Ensino individualizado; 

 Discussões; 

 Debates; 

 Painéis; 

 Simulações; 

 Jogos de Papéis; 

 Resolução de Problemas. 

 

Modos e modelos de aprendizagem 

No que concerne ao estudo da aprendizagem, é sabido existirem diferentes correntes 

teóricas subjacentes aos modelos explicativos com repercussões no desenvolvimento 

das práticas pedagógicas. As teorias cognitivistas, estudaram primordialmente os 

processos cognitivos, as estruturas do conhecimento, as estratégias de ensino, 

nomeadamente em termos da resolução de problemas, de processamento da 

informação, transferência da aprendizagem a novas situações.  

Assim, com o objetivo de desenvolver métodos de ensino eficazes, alguns autores desta 

corrente preocuparam-se em estudar a aprendizagem escolar, analisando as implicações 

da sua teorização, apresentando propostas de tipos e modelos de aprendizagem.  
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Não se pretende uma abordagem exaustiva desta questão, não porque ela não seja 

importante, mas porque neste contexto não se justifica, devido não só à sua extensão, 

mas também à especificidade de alguns conceitos. 

Vamos abordar os tipos e modelos que adquiriram maior importância pela contribuição, 

quer para a eficácia da formação, quer para o papel do formador enquanto facilitador 

(entre o saber já existente e as novas aquisições).  

 

Modelo do processamento da informação 

Este modelo integra diversas linhas de trabalho sobre a aprendizagem e visa chamar a 

atenção dos formadores para algumas questões importantes.  

Numa primeira fase, deve atender-se à importância da motivação, e de como esta está 

diretamente ligada com as expetativas, isto é, com o que os formandos esperam da 

formação, "estou aqui para aprender o quê?", "para é que isto me serve?".  

Numa segunda fase, para que a apreensão dos conhecimentos se processe, são 

necessárias duas condições: a atenção e a perceção. 

 

Atenção e perceção 

O formador deve saber que: 

 a atenção é descontínua, isto é, vai alternado entre momentos de alta e de baixa;  
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 a perceção é seletiva, isto é, o indivíduo perceciona o meio de acordo com as 

suas caraterísticas de personalidade, as suas experiências de vida, os seus 

valores, as suas crenças, etc. Por isso, o formador deve estar consciente que 

aquilo que diga ou faça está sujeito a diferentes interpretações.  

As fases seguintes, estão relacionadas com a capacidade de memorização, isto é, a 

capacidade de armazenar informação - na memória a curto e longo tempo - e de 

recuperação dessa mesma informação. O formando memoriza melhor o que está 

relacionado com as suas necessidades, com os seus interesses e as suas experiências. 

Nas últimas fases, durante a execução da resposta, ou após o seu termo é quando o 

formando pode observar a sua ação e estabelecer o processo de feed-back, obtendo 

informações sobre as suas capacidades e a sua aprendizagem, o que é muito importante 

para futuras aprendizagens. 

Fases do processamento da aprendizagem 

 Fase da motivação - expetativas. 

 Fase da apreensão - atenção, perceção seletiva. 

 Fase da aquisição - codificação, armazenamento/ entrada (MCT).  

 Fase da retenção - armazenamento / memória (MLT). 

 Fase da recuperação - recuperação (MCT - MLT). 

 Fase da generalização - transfer (gerador de resposta), 

 Fase da performance - resposta. 

 Fase do feed-back - reforço. 

  

Modelo do processamento da informação 

Ausubel é um representante das teorias cognitivistas, que discorda da opinião bastante 

generalizada de que o ensino tipo expositivo se associa a uma aprendizagem recetiva, 

memorizada ou mecânica, enquanto que o ensino pela descoberta corresponde a uma 
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aprendizagem dinâmica, significativa e compreendida, chegando assim à identificação de 

dois modos ou tipos de aprendizagem - aprendizagem por receção e aprendizagem 

por descoberta. 

Na aprendizagem por receção (que tanto pode ser automática como significativa),  todo 

o conteúdo que vai ser aprendido é apresentado ao aluno/formando sob forma final. 

Deste modo, dele não se espera qualquer descoberta independente. Espera -se somente 

que interiorize ou incorpore o novo material. Este deve ser apresentado de forma a 

tornar-se compreensível e acessível em utilizações futuras.  

Para que a aprendizagem por receção se torne significativa o formador deve:  

 organizar a matéria a ensinar de uma forma lógica;  

 ao apresentá-la ao formando, deve relacioná-la com os conhecimentos que este 

já possuí de modo que ele possa perceber o que está a aprender e a integrar os 

novos conhecimentos, tornando-os assim significativos. 

No caso da aprendizagem recetiva automática o formador não tem a preocupação 

de a tornar significativa: 

 apresenta a matéria de tal forma que o formando só tem de a decorar.  

Ambos os tipos de aprendizagem podem ocorrer em conjunto ou em alternância na 

mesma tarefa de aprendizagem. 

A característica essencial da aprendizagem por descoberta é que:  

 o conteúdo essencial do que vai ser aprendido, não é dado, mas descoberto pelo 

formando antes de ser significativamente incorporado na sua estrutura cognitiva;  

 o formando descobre o conhecimento por si próprio, chega à solução de um 

problema. 

Em geral, grande parte da aprendizagem realizada em contextos formais é recetiva, 

enquanto que os problemas do quotidiano são na sua maioria solucionados através da 

aprendizagem por descoberta. 
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Tanto a aprendizagem recetiva como a por descoberta podem ser automáticas ou 

significativas, dependendo das condições em que ocorrem. 

 

Aprendizagem recetiva 

Ideias a reter: 

 As Teorias Comportamentalistas preocupam-se essencialmente com a 

operacionalização dos objetivos e com as metodologias de ensino. Todo o 

comportamento pode ser aprendido. A aprendizagem resulta na modificação 

observável e mensurável do comportamento do sujeito, produzido pela ação 

educativa; 

 As Teorias Humanistas preocupam-se essencialmente em criar um clima de 

aprendizagem, baseado nas relações empáticas que conduzem ao 

desenvolvimento integral da pessoa humana. A aprendizagem é essencialmente 

um processo de descoberta do significado pessoal do conhecimento.  

 As Teorias Cognitivistas preocupam-se sobretudo em tornar a aprendizagem 

significativa, valorizando a compreensão em detrimento da memorização tendo 

em conta as caraterísticas do sujeito, as suas experiências anteriores e as suas 

motivações. A aprendizagem é um processo dinâmico de codificação, 
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processamento e recodificação da informação. É essencial conhecer os 

processos cognitivos que possibilitam estas operações e as condições 

contextuais que as facilitam. O indivíduo interage com o meio e é essa interação 

que lhe permite aprender. 

 

Processos e etapas de aprendizagem 

Pretende-se que, ao ler esta secção, fique apto a identificar os principais fatores e as 

condições facilitadoras no processo de aprendizagem.  

 

Processos de aprendizagem 

A função de qualquer teoria de ensino/formação é dar a conhecer que diferentes tipos de 

aprendizagem: 

 implicam diferentes processos cognitivos;  

 pressupõem diferentes capacidades; 

 exigem níveis de resposta diferenciados.  

Estes constituem aspetos facilitadores ou inibidores das aprendizagens em jogo. 
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O formador é, antes de mais, um facilitador de aprendizagem funcionando como 

mediador entre os saberes que o formando já tem e os que necessita de adquirir. O 

conhecimento dos processos cognitivos envolvidos na resolução das diferentes taref as 

de aprendizagem, ajuda quer o formando, quer o formador a otimizarem o seu trabalho.  

Para o formando, conhecer os processos cognitivos, ajuda-o a encontrar as estratégias e 

as soluções adequadas às diferentes tarefas de aprendizagem; ao formador, ajuda -o a 

escolher os tipos de aprendizagem mais úteis e ajustados aos objetivos pretendidos e a 

criar condições de aprendizagem que facilitem a realização destas mesmas tarefas.  

Como se constata no quadro seguinte, aprendemos de várias formas, e as diferentes 

formas como aprendemos, implicam processos de aprendizagem diferentes.  
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Objetivos e domínios da aprendizagem 

Como já foi referido, as tarefas de aprendizagem são múltiplas. Apesar desta 

multiplicidade podemos dividi-las em três grandes grupos ou domínios de aprendizagem 

(divisão proposta B. Bloom). 

Contudo, esta divisão não significa que estes domínios se excluam, antes pelo contrário, 

o desenvolvimento de cada um pressupõe o desenvolvimento dos outros. Ela justifica -se 

por uma questão de sistematização e, ainda, porque é importante para o formador saber 

qual é o domínio predominantemente visado pelos objetivos de aprendizagem, para 

adotar os procedimentos adequados e criar as condições necessárias à realização das 

tarefas propostas: 

 domínio psicomotor (saber-fazer) - domínio das atividades motoras ou 

manipulativas. Conduzem ao desenvolvimento e aplicação das atividades 

motoras; 

 domínio cognitivo (saber-saber) - domínio da atividade mental ou intelectual. Diz 

respeito à aquisição de informações, ao desenvolv imento de capacidades e 

estratégias cognitivas e à sua aplicação a situações novas;  

 domínio afetivo (saber-estar/ser/atitudes) - domínio dos fenómenos da 

sensibilidade; envolvem interesses, atitudes e valores.  

Como se pode ver no quadro resumo seguinte, os processos implicados na 

aprendizagem variam consoante os objetivos de aprendizagem visados:  
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Fatores que influenciam a aprendizagem 

Uma das preocupações que o formador deve ter quando planifica sessões de formação, 

é criar situações que favoreçam a aprendizagem, tendo em conta três variáveis:  

 o que vai ensinar (objetivos e domínios da aprendizagem);  

 como ensinar (estratégias); 

 a quem ensinar (público alvo). 

A 

aprendizagem é condicionada por diversos fatores 

 

Existem fatores internos e externos ao próprio indivíduo, que podem facilitar ou inibir o 

processo da aprendizagem. 

Alguns destes fatores estão relacionados com caraterísticas das pessoas a quem se 

destina a formação. 

O público alvo da formação profissional é, normalmente, constituído por adultos, o q ue 

implica procedimentos necessariamente diferenciados, na medida em que a 

aprendizagem adulta é substancialmente diferente da aprendizagem da criança e, por 

isso, o formador não pode ter o mesmo tipo de abordagem perante estes dois públicos 

distintos. 
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A investigação em Pedagogia de Adultos tem vindo a demonstrar que, ao contrário da 

crença generalizada de que "Burro velho não aprende línguas", os adultos aprendem 

também com facilidade desde que motivados e ativos. As diversas metodologias de 

«transmissão» de informação numa situação de ensino ou aprendizagem possuem 

resultados distintos na aprendizagem de adultos.  

As diferenças entre as crianças e os adultos implicam alguns cuidados, que o 

formador deve ter, para evitar situações de insucesso e frustração , pois os adultos 

possuem uma fraca resistência ao fracasso em situações de ensino -aprendizagem. 

Possuem uma dada experiência de vida, crenças e valores acerca do mundo e dos 

outros, e pôr em causa os seus desempenhos, é pô-los em causa a eles enquanto 

pessoas. 

Tanto as crianças como os adultos esquecem facilmente aquilo que ouvem, ou que lêem. 

Mais ainda, após os 30 anos de idade, as nossas capacidades de memorização decaem. 

Obrigar adultos a dependerem essencialmente da memória, auditiva ou visual, é fazer 

uma opção pedagógica incorreta. 

Os indivíduos em formação compreendem aquilo que está a ser dito; mais tarde, serão 

confrontados com a surpresa desagradável de não conseguirem reproduzir essa mesma 

informação. Este facto, ao ser interpretado como falta de capacidades para aprender, 

poderá conduzir a uma perda de autoconfiança, a frustração e desmotivação face a 

futuras aprendizagens. 

Assim, para que a prática pedagógica conduza ao sucesso da aprendizagem, o formador 

deve ter em conta o seguinte: 

 o nível de dificuldade das atividades propostas, deve estar ao alcance de todos;  

 o formador deve garantir a resolução mínima dos exercícios por todos os 

participantes; 

 as correções necessárias não devem assumir a forma de crítica destrutiva, mas 

devem ser feitas em forma de sugestão, ou de incentivo ao debate, conduzindo à 

auto-descoberta e à auto-transformação; 
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 é muito importante a informação sobre os resultados obtidos e reforçar 

positivamente (reduz a insegurança).  

Outro tipo de fatores que podem condicionar a aprendizagem são os internos ao próprio 

indivíduo, que fazem parte quer das suas caraterísticas de personalidade, quer das suas 

caraterísticas físicas: 

 

Existem também fatores externos ao próprio indivíduo, que podem facilitar o processo da 

aprendizagem (são da responsabilidade do formador):  

 definir objetivos e dá-los a conhecer; 

 avaliar pré-requisitos; 

 explicitar as estratégias; 

 motivação (situar num contexto); 

 manter o grupo ativo e participante (proporcionar trabalhos de grupo e de 

investigação); 

 utilizar os meios técnicos e práticos disponíveis (vídeo, videoprojetor e outros);  

 fazer sínteses parcelares e conclusões; 
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 exercícios práticos; 

 fazer a avaliação da aprendizagem; 

 discussão dos resultados. 

A aprendizagem significativa, é favorecida pelos processos interativos que se 

estabelecem, em relação aos quais o formador tem um papel importante, na medida em 

que depende dele o «clima», o «estilo» de relações psicossociais que se estabelecem 

durante a formação, assim: 

 a aprendizagem deve processar-se num clima de confiança e abertura que 

propicie a partilha de experiências e vivências, visando um enriquecimento 

mútuo; 

 a aprendizagem não deve ser estanque mas negociada, os objetivos devem ser 

explícitos e partilhados; 

 a aprendizagem deve situar-se relativamente a um quadro de referência, apelo 

às experiências e vivências dos formandos, no sentido de os motivar e implicar;  

 a aprendizagem deverá ser dirigida para o aqui e agora dos acontecimentos, as 

finalidades devem ser explícitas. 

Ideias a reter: 

 A aprendizagem em adultos é diferente da aprendizagem em crianças;  

 As diferentes formas de aprender implicam processo diferentes de aprendizagem;  

 Os processos cognitivos presentes na realização das tarefas de aprendizagem 

dependem da natureza dessa mesma tarefa, isto é, do domínio visado pelos 

objetivos; 

 O formador deve criar situações que favoreçam a aprendizagem, devendo 

conhecer diversos fatores facilitadores da aprendizagem.  
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Métodos de motivação 

Conceitos e características da motivação 

Ao comportamento humano estão inerentes múltiplas e diferenciadas atividades, que 

todas as pessoas desenvolvem no seu quotidiano, como por exemplo, andar, conversar, 

dormir, trabalhar, etc. É possível mesmo realizar várias atividades em simultâneo.  

Será que o indivíduo tem sempre consciência daquilo que o leva a agir?  

O que leva os indivíduos a envolverem-se mais numas atividades do que noutras?  

PORQUE 

 Todo o comportamento é uma atividade dirigida 

 Todo o comportamento tende para a realização de objetivos  

Motivação Humana é a força geradora do comportamento, é o que predispõe o 

indivíduo para uma determinada atividade.  

 

A motivação de cada sujeito pode ser condicionada por três fatores:  

 Expectativas - antecipação subjetiva do que irá acontecer;  

 Valências - cada indivíduo revela tendências para valorizar um determinado tipo 

de resultados. Depende do objetivo e do valor que cada sujeito atribuí ao 

resultado final e à satisfação proporcionada;  

http://formacao.fikaki.com/manual/teorias-factores-aprendizagem/metodos-motivacao/
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 Instrumentalidade - é a relação causal entre o esforço intermediário e o 

resultado final (se o sujeito verificar que o resultado final não depende do esforço 

a fazer, pode optar por não se esforçar).  

Há muitos indivíduos que apesar de revelarem uma boa capacidade intelectual e de 

aprendizagem, obtêm resultados muito baixos no seu desempenho escolar. O que falta a 

estes indivíduos não é a capacidade, mas a motivação. A relação entre a motivação e a 

aprendizagem é evidente, pois sem motivação não há aprendizagem, o que equivale a 

dizer, que a motivação é condição necessária para haver aprendizagem.  

A aprendizagem acontece quando o indivíduo está realmente interessado em aprender; 

aprende-se aquilo que corresponde a uma necessidade ou a um interesse.  

A motivação desempenha três funções no processo de aprendizagem:  

 Função Seletiva: a atenção da pessoa centra-se no campo específico do 

interesse dominante; 

 Função Energética: a pessoa intensifica a sua atividade, aumentando a sua 

energia e poder de concentração, para atingir os fins a que se propõem;  

 Função Direcional: a pessoa orienta os seus atos em direção à meta que 

pretende atingir. 

Neste contexto pode-se afirmar que os incentivos têm um valor motivacional relativo. É o 

mesmo que dizer que um mesmo incentivo pode provocar respostas distintas ou nem 

sequer encontrar eco em alguns formandos.  

 

Estratégias de Motivação 

O formador deverá ter sempre em conta que, para que a aprendizagem seja significativa, 

o formando deverá ter uma atitude positiva e favorável, ou seja, tem de estar motivado 

para acrescentar o que está a aprender ao que já conhece. É desta forma que se 

modificam as estruturas cognitivas já existentes.  

Num curso de formação podem surgir três tipos de formandos:  
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 os que estão motivados 

 aqueles cuja motivação é nula 

 e ainda os desmotivados (que é sinónimo de estarem contra a formação).  

Motivar é: 

 crair vontade de... 

 predispor para... 

 chamar a atenção para... 

Para os que estão motivados o formador tem que arranjar estratégias para os manter 

motivados, para os outros, terá de encontrar estratégias que os motivem para a 

aprendizagem. 

Como se motivam os adultos para a aprendizagem? 

Algumas sugestões: 

 Motivação inicial - mostrar interesse pelos motivos que levaram os formandos a 

frequentarem aquele curso, saber o que esperam aprender, saber das suas 

experiências anteriores...; 

 Estar motivado - ninguém consegue motivar se não estiver motivado, isto 

implica: mostrar domínio do assunto (autoconfiança e segurança);  

 Ser expressivo - capacidade de comunicação, haver sintonia entre a expressão 

verbal e a não verbal (palavras e gestos), a voz com inflexão;  

 Distribuir o olhar por todos os participantes (troca de olhares) - o olhar não 

deve ser nem persistente nem fugidio, deve olhar mostrando mais interesse na 

pessoa do que no que ela diz; 

 Apelo à participação - implica e responsabiliza os formandos pela sua própria 

aprendizagem, ao mesmo tempo que demonstra interesse por saber o que 

pensam ou sabem sobre o assunto; 
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 A linguagem usada deve ser adequada aos destinatários - se o grau de 

escolaridade for baixo, a linguagem deve ser simples e com alguns cuidados no 

uso de siglas, estrangeirismos ou expressões muito técnicas; se pelo contrário o 

grau de escolaridade for elevado, a linguagem deve ser técnica;  

 Usar o humor - desde que usado moderadamente e devidamente 

contextualizado, facilita a evocação do assunto que estava a ser tratado.  

Para além disto, começam agora a emergir teorias de ensino-aprendizagem baseadas 

não só no conhecimento de que estes dois processos estão intimamente ligados, mas 

também dos mecanismos neles intervenientes.  

As novas perspetivas sintetizam uma série de princípios psicopedagógicos comuns a 

todas as tarefas de ensino-aprendizagem e chamam a atenção para a existência de 

diferentes tipos de aprendizagem consoante a natureza da tarefa a aprender.  

Estes princípios básicos são um esforço de conciliação entre as várias teorias, 

funcionando também como estratégias de motivação dos formandos:  

 Estabelecer a ideia de conjunto da tarefa a aprender;  

 Relacionar os conhecimentos e as habilidades a adquirir com os já adquiridos;  

 Orientar a atenção dos formandos para os elementos novos da tarefa a aprender;  

 Fomentar a participação dos formandos; 

 Nos primeiros momentos da aprendizagem orientar os formandos, mas retirar 

progressivamente essa orientação, a fim de permitir que se responsabilizem pela 

sua própria aprendizagem; 

 Criar condições que desenvolvam a capacidade de transferência de 

conhecimentos e habilidades a novas situações;  

 Dar feedback desenvolvendo nos formandos a capacidade de se auto-avaliarem; 

 Criar um clima afetivo conducente à aprendizagem;  
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 Avaliar as aprendizagens dos formandos e a eficácia do desempenho do 

formador. 

Assim, para aumentar o grau de motivação dos formandos, existem alguns princípios  que 

devem nortear a planificação das sessões de formação:  

 Definir os objetivos gerais de aprendizagem. Esta definição deve ser 

suficientemente flexível de modo a permitir a ocorrência de aprendizagens não 

previstas nos objetivos; 

 Desdobrar os objetivos gerais em objetivos específicos, tendo em conta a 

estrutura do sujeito, a estrutura da tarefa e o tipo de aprendizagem exigida por 

estes dois fatores; 

 Decidir quais os conhecimentos ou habilidades de base que os sujeitos já devem 

possuir para poderem iniciar a tarefa de aprendizagem; 

 Sequenciar a aprendizagem de forma a que os sujeitos sintam que estão a fazer 

progressos; 

 Pensar em algumas atividades que formador e formando possam desenvolver no 

decurso da sessão. 

Ideias a reter: 

 A motivação é condição necessária para haver aprendizagem. 

 

  



    

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 
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Abordamos os diferentes métodos e técnicas que poderão ser utilizados nas sessões de 

formação de acordo com o tipo de ação de formação, o público -alvo, as condições 

físicas e psicológicas, etc. 

 Tipificação e seleção dos métodos pedagógicos 

 Método expositivo 

 Método demonstrativo 

 Método interrogativo 

 Métodos ativos em formação 

 Tipificação e caraterização das técnicas pedagógicas 

 

Tipificação e seleção dos métodos pedagógicos 

Um método pedagógico constitui a totalidade de momentos, situações e técnicas de 

aprendizagem coordenados de forma lógica com o fim de alcançar os objetivos concretos 

previamente definidos. 

O formador não se torna escravo de um método, antes adequa e experimenta vários 

métodos e seleciona-os de acordo com todas as condicionantes do processo de 

formação. 

Podemos referir a classificação de métodos gerais pedagógicos assente no papel do 

formador e formando e no tipo de objetivos educacionais.  

Atende-se nesta tipologia a critérios como: 

 Papel do formador no processo de formação;  

 Papel dos formandos nesse processo; 

 Grau de autonomia dos formandos; 

 Tipo de objetivos; 

http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/tipificacao-metodos/
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/expositivo/
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/demonstrativo/
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/interrogativo/
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/activos/
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/tipificacao-tecnicas/
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 Tipo de aptidões/competências a adquirir. 

São quatro os métodos pedagógicos mais utilizados na formação:  

 Método Expositivo 

 Método Demonstrativo 

 Método Interrogativo 

 Métodos Ativos 

 

Critério de seleção dos métodos pedagógicos 

 

Os princípios da Pedagogia de Adultos são fatores essenciais na escolha dos métodos 

de formação: 

 Definição rigorosa do objetivo concreto;  

 Caraterização do comportamento prático a atingir;  

 Organização metódica da formação nos seus aspetos práticos;  

 Responsabilização dos formandos; 

 Modificação das relações formando-formador; 

http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/expositivo/
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/demonstrativo/
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/interrogativo/
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/activos/
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 Fomentação do trabalho de grupo. 

Estes fatores articulam-se com os fatores intrínsecos do Processo de Ensino- 

Aprendizagem. 

Do ponto de vista do planeamento o formador deve orientar-se pelos seguintes 

princípios: 

 Coerência com as orientações curriculares e de conteúdo que se estabeleceram, 

nomeadamente no que se refere a conceitos de sujeito e processo de 

aprendizagem, papel do formador e ambiente, de modo a obter unidade no plano; 

 Adequação dos objetivos definidos aos vários níveis e tipologias;  

 Adequação à análise e sequência de tarefas de aprendizagem a realizar ou de 

competências a adquirir pelos formandos, ou seja, os comportamentos finais; 

 Coerência com os conteúdos (factos, conceitos, processos, princípios) dado que 

eles condicionam o tipo de método e as atividades;  

 Adequação ao nível de entrada dos formandos;  

 Diversificação de modos e meios de aprendizagem, visando a variabilidade de 

experiências e adaptação individual de cada formando;  

 Especificação de métodos relativamente à sua função e caraterísticas;  

 Viabilidade de execução nas situações concretas de formação.  

 

A escolha de um método de formação 

Um método pedagógico articula-se, de forma consciente, ou não, a um modelo ou teoria 

da aprendizagem. Os formadores podem sempre optar por um método e não assumirem 

o modelo de aprendizagem subjacente a esse método. Está neste caso a utilização 

esporádica de métodos expositivos ou demonstrativos. 
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A escolha pode decorrer de variados fatores que influenciam a formação. Na análise de 

uma situação de formação, o formador tem de considerar os objetivos, os conteúdos, os 

formandos e o contexto. 

Os objetivos da formação 

O tipo de objetivos que se seleciona para um módulo ou sessão de formação determina 

uma estratégia de formação. Logo, o formador tem de optar pelo método que melhor se 

adequa aos objetivos. O método consubstancia, como se afirmou antes, uma situação 

pedagógica determinada. 

A complexidade dos objetivos influencia as atividades a desenvolver. Os objetivos de 

transferência ou de expressão, apenas atingíveis a médio prazo, resultam de atividades 

de aprendizagem complexas, implicam situações da aprendizagem pouco diretivas, 

centradas no formando ou no grupo. 

Os conteúdos 

A transmissão de conhecimentos ou de tecnologias exige o estudo, pelo formador, da 

estrutura interna dos conceitos e do seu grau de complexidade. A compreensão de que 

cada campo do conhecimento tem formas adequadas de aprendizagem pode facilitar a 

adoção das metodologias corretas. Afirma-se hoje que "quem sabe executa, quem 

compreende ensina". 

Os formandos 

As relações estabelecidas entre formandos e formador e entre aqueles e os saberes, 

durante a formação, são determinantes para o sucesso desta. O conhecimento de quem 

são os sujeitos da aprendizagem, o seu ponto de partida, as suas motivações, os seus 

interesses e o seu estatuto profissional, permite ao formador escolher acertadamente o 

método. 

As realidades apercebidas durante a formação podem modificar as relações pedagógicas 

e pode impor-se uma mudança de método. O estilo cognitivo de cada sujeito é outra das 

variáveis da situação pedagógica. não é possível escolher uma atividade que respeite, 

ao mesmo tempo, cada um e todos os estilos cognitivos dos formandos.  
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Mas o formador, variando as técnicas e as formas de apresentação dos conteúdos, irá 

ao encontro dessa diversidade. 

O contexto 

O exercício da formação depende de condicionalismos variados. As condições materiais, 

os recursos disponíveis e a própria natureza do curso ou ação de formação, devem ser 

fatores a considerar na escolha das atividades de formação e, logo, do método 

pedagógico. Os recursos podem sempre ser reinventados ou construídos pelo formador 

ou pelas instituições. 

Optar por uma metodologia que exige muitos recursos, em que a maior parte dos quais 

pode estar indisponível no momento, irá pôr em risco a eficácia da formação. A título de 

exemplo, se a sala e os equipamentos não propiciam uma atividade de simulação (os 

formandos precisam de espaço, de liberdade de movimentos, de material) não será útil 

prevê-la. 

Será melhor planear uma outra atividade mais apropriada ao espaço, ou mudar de 

espaço se tal for possível. Não é aconselhável prever uma simulação que, pelo tipo de 

equipamento ou atividade, ponha em perigo a segurança dos formandos.  

O formador 

As competências de cada formador e a sua experiência acabam por ser uma 

componente das situações de aprendizagem. Mas o desenvolvimento de competência s e 

a auto-formação fazem parte do seu trabalho como formador.  

Se um formador não tem muita experiência em determinada metodologia, será preferível 

treinar previamente a sua aplicação com os seus pares. A estrutura da instituição de 

formação, os progressos científicos e as exigências pessoais de aperfeiçoamento podem 

suscitar a necessidade de inovações nas metodologias.  
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Método Expositivo 

Traduz-se na transmissão oral pelo formador de informação e conhecimentos ou 

conteúdos em que a participação do formando é diminuta. A estrutura, a sequência dos 

conhecimentos e o tipo dos conteúdos são definidos pelo formador.  

 

Quando utilizar o método expositivo  

Este método é por vezes útil em determinadas circunstâncias e a solução mais adequada 

aos objetivos de formação. A sua utilização pode verificar-se quando: 

 O formador tem necessidade de expor as suas ideias ao grupo;  

 A sessão expositiva é o meio mais prático e menos oneroso de fornecer a 

informação; 

 Os conceitos devem ser explicados de maneira indutiva e o formador é o único a 

poder responder às questões dos formandos;  

 Num curso cuja metodologia não assente neste método, breves sessões 

expositivas podem alterar o ritmo e despertar maior interesse dos participantes;  

 A sessão expositiva for a única forma de responder a questionários ou dúvidas 

dos formandos e ainda acrescentar informação;  

 O método for adequado aos seguintes objetivos: motivação do auditório para um 

tema novo, aquisição de conceitos, diretrizes para a execução de uma atividade, 

reforço de informação; 
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 A informação e os conhecimentos sobre um tema podem mudar tão rapidamente 

que a atualização para os potenciais formandos é mais eficaz se recorrermos a 

uma exposição oral. 

 

Como organizar uma sessão expositiva 

Preparar a Sessão 

O formador deve ter em conta o público alvo, os seus conhecimentos sobre o tema, 

motivações e capacidades. 

Um outro aspeto refere-se às condições materiais: 

 a sala; 

 o ambiente; 

 o equipamento; 

 o mobiliário. 

Finalmente, ter-se-á de prever os recursos didáticos auxiliares disponíveis. 

Na posse de todas estas informações cabe ao formador preparar a exposição:  

 selecionando as informações a transmitir;  

 organizando a sequência de ideias; 

 identificando e criando exemplos; 

 sumariando os tópicos da exposição. 

A exposição 

Os cognitivistas propõem-nos um modelo eficaz para desenvolver uma exposição:  

A introdução 
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Na introdução, o formador esclarece os objetivos a atingir, cria os estímulos adequados 

à audição através de conselhos ou exemplos e, fundamentalmente, expõe o conteúdo 

mediante os "organizadores prévios". 

Os "organizadores prévios" (Ausubel fala de "advance organizers") consistem em 

informações amplas e genéricas que servirão de pontos de ancoragem para ideias mais 

específicas que virão no decorrer da exposição.   

Assim, a aprendizagem significativa existe sempre que haja um relacionamento do novo 

material com os elementos já estáveis da estrutura cognitiva, pois o processo de 

aprendizagem faz-se pela integração de novos conceitos em outros conceitos 

abrangentes. Introduzindo os "organizadores prévios", antes do conteúdo essencial, 

usando uma linguagem familiar, o formador facilita ao «auditório» • as novas 

aprendizagens. 

O corpo da exposição 

A sequência da exposição deve seguir os seguintes princípios:  

A diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa  

 o princípio da diferenciação progressiva propõe que se inicie a exposição pelos 

conceitos ou ideias mais gerais, os quais vão sendo diferenciados e 

especificados por ordem de complexidade. Na Psicologia Cognitiva, a aplicação 

desta ordem de princípios justifica-se por corresponder à maneira como o ser 

humano apreende factos não-familiares e representa o conhecimento. Além 

disso, o homem organiza o conhecimento de forma hierárquica, do mais inclusivo 

para o menos inclusivo. O Princípio da Reconciliação Integrativa consiste em 

explicitar as diferenças e semelhanças entre ideias e conceitos em contextos 

diferentes. Assim, previne-se o uso inadequado de termos múltiplos em 

realidades diversas ou a retenção de conceitos diferentes como idênticos. 

Relações sequenciais, encadeamento e relações transitivas  

O formador pode apresentar o conteúdo de modo sequencial:  

 Enunciação de uma série de factos. 
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 Afirmação e definição do problema. 

 Critérios de resolução do problema. 

 Avaliação das soluções. 

 Decisão por uma solução. 

 Considerações acerca de outras soluções.  

Outra maneira de apresentar o princípio das relações sequenciais consiste em o 

formador identificar uma ideia central e unificadora e depois excluir as ideias 

inconsistentes e de menor importância. O formador pode aplicar na sua exposição um 

outro princípio, o das relações transitivas.  

O objetivo da exposição consiste em pôr a descoberto a estrutura de organização dos 

conceitos, de modo a que os interlocutores tomem consciência dessa estrutura. O 

processo completa-se com a utilização de frases-chave que resumam as componentes 

da ideia ou conceito. 

A exposição participativa 

É desejável implicar os participantes na exposição e propor-lhes trabalho em grupo 

durante ou após o curso magistral, ou seja, a exposição. 

Sugerimos uma série de técnicas que tornarão o uso do método expositivo mais 

interessante e eficaz: 

 pode utilizar um filme, como prelúdio ou durante a exposição, e pedir aos grupos 

de formandos que analisem as informações adquiridas;  

 distribua aos grupos uma lista de problemas ou questões-desafio, para que no 

final possam classificá-los pela importância ou acuidade; 

 proponha aos formandos que formulem um problema, uma questão ou um 

comentário sugeridos pela exposição. A discussão que se segue servirá de 

feedback; 
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 utilize adequadamente o momento das Perguntas-Resposta. Permitir-lhe-á 

verificar a memorização e a compreensão dos conceitos, corrigir os erros de 

compreensão e colmatar as lacunas. Uma das funções mais importantes desta 

técnica é permitir discutir novos conhecimentos e aplicá-los. 

A conclusão 

A conclusão servirá para resumir as ideias essenciais, pedir aos formandos que 

resumam o conteúdo, responder a dúvidas, indicar bibliografia ou restabelecer o 

conteúdo da exposição com os temas já abordados e novos. 

Pensamos ser útil acrescentar algumas instruções para facilitar ao formador a 

apresentação do método: 

 utilize audiovisuais e policopiados para sublinhar ou ilustrar a exposição;  

 treine a sua dicção e o modo de se apresentar em público. O vídeo e o gravador 

são auxiliares preciosos para a melhoria das suas capacidades de comunicação;  

 durante a exposição não leia nunca as suas notas, não perca o contacto visual 

com o auditório, não repita expressões idiomáticas;  

 seja entusiasta e enérgico e adeqúe a sua linguagem aos participantes mesmo 

que o assunto seja eminentemente técnico.  

 

Análise crítica do método expositivo 

O método expositivo é o que mais longamente tem sido usado para ensinar, apesar de 

todas as críticas. 

Tentemos, por isso, analisar as suas vantagens e os seus limites:  

 A técnica expositiva é económica para formar grandes grupos;  

 Esta técnica é flexível para diferentes auditórios desde que adaptada;  

 Permite o reforço não disponível com outros recursos educativos;  
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 Formador e formandos podem ser recompensados, aquele pela atenção recebida 

e estes pelo calor humano e entusiasmo demonstrados pelo expositor;  

 É também um meio rápido para transmitir um conjunto vasto de informações, 

quando os objetivos são de aquisição e compreensão de conceitos. 

 

O método expositivo não deve nem pode ser o método privilegiado de processos de 

aprendizagem. Baseia-se numa pedagogia autoritária e numa conceção "bancária do 

saber" (Paulo Freire). 

Nesta conceção de aprender, o educando é sempre o educado, o educador, porque sabe 

mais sobre um assunto é quem disciplina, escolhe os conteúdos e quem fala.  

O educador é o sujeito do processo e o educando o objeto. Assim, o processo de 

aprendizagem é assumido como um acrescentar conhecimentos e não um desenvolver 

de competências ou capacidades. 

O formador deve, pois, estar atento à conceção pedagógica subjacente: o homem 

enquanto objeto e não como sujeito do seu próprio desenvolvimento.  

Partindo destas considerações conclui-se que o método expositivo não deve ser nunca 

usado? Responder sim, seria demasiado simplista. Como vimos há circunstâncias que o 

recomendam. Mas o seu uso deve servir como um meio para suscitar novas experiências 

de formação e nunca como um fim em si mesmo. 

 

Método Demonstrativo  

O método demonstrativo baseia-se no conhecimento técnico ou prático do formador e na 

sua competência para exemplificar uma determinada operação técnica ou prática que se 

deseja repetida e depois aprendida. 

 

Como organizar uma sessão demonstrativa 

O formando deve realizá-la primeiro sob orientação e depois sozinho.  
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A natureza da informação recebida pelo formando é homoforma da emitida pelo mestre. 

O formador emite um saber (demonstração dum teorema, ou mesmo o exemplo duma 

reunião-discussão) e só esse saber será recebido. 

Se o formador emite um saber-fazer (virar uma peça ou uma conduta experimentada) é 

um saber-fazer que será recebido. Mas como não é suficiente explicar por palavras o 

que se pretende que se aprenda, é necessário mostrar.  

É preciso simultaneamente explicar e mostrar, associar explicação, demonstração e até 

ilustração, é nisto que basicamente consiste o método demonstrativo.  

Motivar o interessado e prepará-lo: 

 Pô-lo à vontade; 

 Definir o trabalho e saber que o formando já conhece;  

 Requerer o seu interesse pelo trabalho (tarefa, posto de trabalho,...)  

Apresentar o trabalho: 

 explicar, mostrar, ilustrar, só uma fase importante de cada vez, numerando -as; 

 a instrução tem de ser feita lentamente, salientando-se os pontos-chave. 

Ordenar tentativas de execução: 

 obter, através de repetições sucessivas, a realização correta da tarefa proposta.  

Automatizar o formando na tarefa:  



    

 

77 

 o formando realiza a tarefa ou atividade sozinho, sabendo que pode solicitar 

ajuda ou esclarecimentos; 

 o formador deve, nesta fase, solicitar perguntas ao formando, controlando o seu 

desempenho, mas intervindo cada vez menos.  

A utilização deste método é por vezes indispensável em certas aprendizagens de 

carácter técnico. 

 

Análise crítica ao método demonstrativo 

Este método exige participação e responsabilização dos formandos. Permite 

complementaridade de outras técnicas e métodos pedagógicos.  

A aprendizagem requer tempo elevado, não há muito controlo sobre o seu processo o 

que poderá levar o formando a conclusões erradas. 

A sua principal exigência é a de grande flexibilidade por parte do formador na aplicação 

das técnicas pedagógicas e na análise dos seus conhecimentos e ainda uma elevada 

competência de comunicação. 

 

Método Interrogativo 

O método interrogativo consiste num processo de interações verbais, dirigidas pelo 

formador, normalmente de tipo pergunta-resposta. O objetivo é a descoberta pelo 

formando dos conceitos ou conhecimentos a memorizar.  
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Caraterísticas do método interrogativo 

O método interrogativo baseia-se no princípio de que se aprende por aprender, mas só 

se aprende bem o que se compreendeu. Continuamos no campo das pedagogias 

autoritárias, mas a exigência de eficácia conduz à motivação dos formandos. A 

interrogação tanto pode ser utilizada na aprendizagem de saber-fazer como na de 

conceitos. 

Aplica-se ao conteúdo de uma exposição ou demonstração. Assumem um papel 

particular no método interrogativo a competência na elaboração de perguntas, os 

processos de raciocínio indutivo e ainda o modo como se organiza a aprendizage m por 

descoberta. 

 

Como aplicar o método interrogativo 

A observação espontânea é substituída pela observação planificada e refletida, 

orientada por uma sequência de perguntas.  

As perguntas encadeiam-se por uma ordem lógica e rigorosa, incidindo cada pergunta 

sobre um ponto preciso. 

O interrogatório 

Baseia a sua tática na deteção instantânea da realidade da sessão, através de 

perguntas emitidas pelo formador no sentido de fazer progredir a aquisição de 

conhecimentos. 

A argumentação 

A atividade é conduzida pelo formador que determina os objetivos e os temas da 

argumentação. 

Faz uma explicação sumária do conteúdo e proporciona os meios de informação para o 

estudo do tema ou do problema. Os formandos terão de encontrar argumentos para 

discutir com o formador. 

O diálogo 
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Nesta modalidade foca-se geralmente um único tema. O formador lança o diálogo 

desfocando ou escamoteando a problemática ou o conteúdo.  

Solicita ao grupo em formação que analise ou dê opiniões sobre o tema exposto. Ao 

formador cabe formular as questões orientadoras do diálogo. 

Mas pode-se permitir um caminho erróneo para a discussão. No entanto, o formador é 

responsável pela condução do diálogo no sentido duma proposição válida.  

O debate 

Para a sua planificação deve seguir-se o mesmo processo da modalidade anterior. Mas, 

a sua aplicação exige como pré-requisito uma formação básica no tema ou temas a 

debater e também o conhecimento das técnicas de argumentação por parte dos 

participantes. 

Antes de iniciado o debate deve-se nomear um coordenador e um secretário. Estes têm 

como funções orientar as perguntas e registar as conclusões ou os pontos que 

permaneçam obscuros. 

O formador não deve permitir situações extremadas ou antagónicas. O objetivo central 

desta técnica é desenvolver capacidades de análise e crítica ou de julgamento de 

situações. 

Tipo de perguntas no método interrogativo 

O método interrogativo requer do formador uma grande competência na formulação de 

perguntas. Analisaremos os diversos tipos de perguntas a utilizar:  

 Perguntas dirigidas à memória - são aquelas que implicam o relembrar de 

informação específica; 

 Perguntas dirigidas ao raciocínio - são perguntas que levam o formando a 

pensar e a desenvolver a sua informação; 

 Perguntas criativas - exigem do formando soluções novas e originais, a partir de 

dados fornecidos anteriormente; 
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 Perguntas pessoais - este tipo de perguntas suscita no formando a expressão 

de opiniões, sentimentos e valores pessoais. Esta classificação de perguntas 

baseia-se na Taxonomia de Objetivos Educacionais de Bloom . Estão também 

hierarquizadas por níveis de complexidade de operações cognitivas;  

 Perguntas abertas - são aquelas perguntas cujas respostas se conseguem 

através de uma elaboração diferente de indivíduo para indivíduo. Podem ter uma 

ou várias respostas aceitáveis; 

 Perguntas fechadas - são perguntas que apenas têm uma única resposta 

correta à qual só se chega através de processos mentais semelhantes.  

 

Análise crítica ao método interrogativo 

O método interrogativo, desde que não seja utilizado exaustivamente, apresenta como 

vantagens: 

 Feedback constante do processo ensino-aprendizagem; 

 O controle do processo pelo formador é muito grande;  

 O reforço é positivo (o formando sabe que chega à resposta correta), mas é 

contrabalançado pelo risco de o formando se expor ao grupo e ao julgamento do 

formador; 

 A memorização é facilitada pela reflexão pessoal;  

 Desenvolve capacidades de comunicação verbal e de oralidade;  

 Favorece a participação dos formandos; 

 Cria hábitos de análise e de crítica.  

Conserva-se um modelo pedagógico centrado no mestre, muito estruturado e de controle 

a longo prazo. 

A sua utilização requer muito trabalho de preparação por parte do formador e uma 

elevada competência na técnica das perguntas e muita experiência.  
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O processo de aprendizagem é mais longo ( >50% ) apesar de as perguntas, se bem 

aplicadas, evitarem a dispersão do diálogo.  

A principal dificuldade resulta da divisão analítica dos temas que o formador vai 

transmitir e da previsão atempada das dificuldades e dúvidas suscitadas durante o 

processo. Por isso o formador necessita de ter muita experiência e de trabalhar em 

equipa para se certificar da eficácia das suas orientações.  

 

Método ativo 

Os métodos ativos em formação 

O conceito de métodos ativos designa um conjunto de métodos em que o formando é 

voluntário. 

Nestes métodos, o formando é o sujeito da formação. Baseiam-se na atividade, na 

liberdade e na auto-educação. 

O formando aprende por descoberta pessoal, vivenciando a situação. O formando 

constrói a resposta adaptada à situação. A si tuação de aprendizagem é pouco 

estruturada e interativa. 

O formador responsabiliza-se pela orientação e animação das situações e pela 

elaboração dos materiais pedagógicos necessários.  

 

Os métodos ativos caracterizam-se com base nos seguintes critérios: 
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 Atividade - o formando aprende a partir da resolução de problemas, formula 

hipóteses, deduz e encontra uma solução; 

 Liberdade - o formando escolhe e tem livre iniciativa no percurso da 

aprendizagem, e nas atividades. A sua escolha é baseada nos significados que 

atribui à situação formativa; 

 Auto-educação - a pedagogia ativa visa a autonomia do aprendente e o seu 

desenvolvimento pessoal e social.  

A situação pedagógica é centrada nas atividades dos formandos, a relação é 

estabelecida com base nas interações entre o formador e o grupo. A estrutura do 

raciocínio e os resultados da aprendizagem são da responsabilidade dos formandos.  

Uma situação pedagógica ativa depende das seguintes variáveis:  

 Novos papéis para o formador 

Torna-se simultaneamente animador, participante, e observador. Assume-se 

como motor da ação pedagógica e conteúdo parcial dessa ação; 

 A relação individual e de grupo 

O formando situa-se em relação ao formador e em relação ao grupo. As 

interações estabelecem-se face a estes dois outros; 

 O conjunto espaço / tempo, no decurso da formação, assume-se em três 

dimensões 

» Externo ao grupo em formação (o formador informa-se sobre o que cada 

formando é, como vive fora deste momento);  

» Espaço / tempo na sala de formação (o formador deve estar atento às 

solicitações dos formandos e oferecer-lhes o que tem); 

» Espaço /tempo simulado (o formador/animador desloca-se com o grupo em 

duas dimensões: a realidade e a ficção (a vida profissional / a formação).  

 O vivido 
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Cada momento vivido é uma etapa para que a relação pedagógica seja 

imaginativa, motivante e criativa; 

 O mundo exterior 

A formação deve estar ancorada na realidade profissional dos formandos.  

 

O espaço pedagógico 

Uma situação pedagógica ativa é difícil de controlar pelo formador, pois ela é pouco 

estruturada. A arquitetura e o espaço assumem uma função na caraterização do clima de 

aprendizagem. Para que as aprendizagens se realizem centradas na livre troca de 

ideias, é necessário que o espaço permita realmente as interações entre os 

participantes. 

Para promover uma verdadeira comunicação intergrupal os dispositivos em circulo ou em 

U são os mais adequados. 

A utilização de metodologias ativas de formação requer um domínio das técnicas de 

comunicação e dinâmica de grupos. 

Ideias a reter 

Nos métodos ativos, o formando é o sujeito da sua formação. Baseiam-se na atividade, 

na liberdade e na auto-educação. O formando aprende por descoberta pessoal, 

vivenciando a situação experiencialmente;  

os métodos ativos caracterizam-se com base nos seguintes critérios: 

 a atividade - o formando aprende a partir da resolução de problemas, formula 

hipóteses, deduz e encontra uma solução; 

 a liberdade - o formando escolhe e tem livre iniciativa no percurso da 

aprendizagem, e nas atividades. A sua escolha é baseada nos significados que 

atribui à situação formativa; 

 a auto-educação - a pedagogia ativa visa a autonomia do aprendente e o seu 

desenvolvimento pessoal e social.  
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Tipificação e caraterização das técnicas pedagógicas 

Este artigo pretende identificar as diversas técnicas pedagógicas existentes e descrever 

as suas principais características. 

Técnica pedagógica significa estratégia, procedimento ou forma concreta de apresentar 

ou orientar as aprendizagens. As técnicas complementam-se e articulam-se entre si, de 

modo que não se podem utilizar isoladamente, tal como os métodos em que se integram.  

O critério de seleção fundamental será sempre a formulação de objetivos para a 

formação. Na previsão das técnicas a adoptar o formador deve sequenciá-las, permitindo 

situações diversificadas de formação, tendo em conta a sua maior eficácia quanto a 

resultados de aprendizagem. 

Secções deste Artigo: 

 Pedagogia da descoberta 

 O trabalho projeto 

 Estudo de casos 

 Dramatização 

 Simulação 

 Brainstorming ou Chuva de Ideias 

 O jogo na formação 

Por vezes a implementação de determinadas técnicas pedagógicas confundem-se com o 

próprio método particularmente no caso dos métodos ativos.  

 

Pedagogia da descoberta 

A pedagogia da descoberta é um processo de trabalho, inspirado na psicologia cognitiva. 

Os formandos são colocados perante uma situação - problema que vão tentar resolver, 

ou seja, vão "descobrir a solução". 

http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/tipificacao-tecnicas/#pedagogia-descoberta
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/tipificacao-tecnicas/#trabalho-projeto
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/tipificacao-tecnicas/#estudo-casos
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/tipificacao-tecnicas/#dramatizacao
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/tipificacao-tecnicas/#simulacao
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/tipificacao-tecnicas/#jogo
http://formacao.fikaki.com/manual/metodos-tecnicas-pedagogicas/tipificacao-tecnicas/#jogo
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O método de resolução de problemas é o meio pelo qual se pode aplicar a pedagogia da 

descoberta. Para Dewey, o que desencadeia o processo reflexivo é uma situação - 

problema. O pensamento reflexivo, segundo o autor, é a forma mais elevada de 

pensamento. Baseia-se nos princípios de raciocínio indutivo e/ou dedutivo e no valor 

pedagógico do erro no processo de ensino-aprendizagem. 

A colocação de um problema provoca perplexidade, confusão ou dúvida. O formando é 

tentado a encontrar o seu equilíbrio pela busca de uma solução para o problema 

apresentado. 

Gagné refere que resolver um problema é adquirir um princípio de certa ordem superior. 

Consiste pois, na apropriação do conhecimento por ensino-aprendizagem. A motivação 

para aprender resulta no "prazer" que qualquer indivíduo obtém quando encontra a 

solução. 

Princípios de aplicação 

 O problema deve ser um problema real.  

 O problema deve ser interessante e implicar os formandos na sua resolução.  

 As etapas de resolução do problema devem ser realizadas pelos formandos.  

 Os formandos podem trabalhar em grupo ou sozinhos. 

O papel do formador 

 Define o Problema ou Situação. 

 Durante a sessão fornece informações. 

 Reorienta as atividades de reflexão. 

 Reinterpreta as dúvidas. 

 Estimula a formulação de hipóteses. 

Etapas 

 Definição e delimitação do problema. 

 Recolha e Classificação dos dados. 

 Formulação de Hipóteses. 

 Seleção de uma Hipótese. 

 Verificação da Hipótese. 
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A participação dos formandos não se limita ao momento da descoberta, mas abarca um 

conjunto de processos de investigação e de raciocínio que possam levar à  hipótese 

correta. A solução deve ser consistente e aplicável. A aplicação da solução suscitará no 

grupo um processo de reflexão. O grupo é posto perante uma realidade concreta e esse 

reencontro permite-lhes aferir da qualidade da solução encontrada.  

Avaliação 

Os critérios de avaliação devem ser propostos pelo formador, quer quanto à análise da 

solução para o problema, quer quanto aos procedimentos utilizados para o estudo da 

solução. O grupo deve também elaborar critérios de desempenho para a sua auto -

avaliação. 

Análise crítica 

A principal vantagem deste trabalho diz respeito ao desenvolvimento dos processos de 

raciocínio dos formandos. Destacamos, no entanto, outros efeitos positivos:  

 Motivação intrínseca; 

 Melhoria significativa dos processos de memorização, pois os factos são fixados 

em contexto significativo; 

 Aprendizagem de procedimentos de investigação heurística;  

 Ensina a pensar. 

Exige rigor por parte do formador quanto à seleção e organização das informações a 

fornecer ao grupo, quanto à formulação de orientações para que os procedimentos de 

investigação e de pensamento sejam adequados.  

Limites 

 A solução encontrada pode não ser generalizável e aplicável a outros contextos.  

 Extrapolação abusiva de dados. 

 Perigo de «projeção pessoal» na análise e soluções propostas. 

Não é adequado para todo o tipo de matérias e aprendizagens. No entanto, se bem 

utilizado, ancorado em situações reais, o método tem grande capacidade de 

transferência. 
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Trabalho-Projeto 

Os países, as empresas, as escolas profissionais, a formação dos indivíduos, o nosso 

mundo estão hoje alicerçados na ideia de Projeto. A identificação e a capacidade de 

resolução de problemas são, hoje, objetivos centrais da formação. A metodologia que 

agora se apresenta parece responder a estes objetivos. 

 

O método do projeto 

O projeto tem origem no movimento da educação humanista, associado ao pensamento 

pedagógico de John Dewey (1859-1952). John Dewey identificava a liberdade com o 

poder de cada um elaborar projetos e de os concretizar através da ação.  

A construção de um projeto mobiliza, além de conhecimentos e de reflexão, a própria 

afetividade. O projeto implica a antevisão de uma finalidade. Para atingir essa finalidade 

cada um analisa as condições, busca os meios e ensaia as soluções mais adequadas  

e/ou exequíveis. 

É, de facto, um jogo de inteligência e de capacidade de organização. A elaboração de 

um projeto implica operações complexas: 

 Observação das condições do meio; 

 O conhecimento do que já foi realizado antes em condições semelhantes;  

 A avaliação da ação, para dela se extraírem significados. 
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O trabalho-projeto 

O projeto deve ser usado por formadores que considerem que se pode sempre fazer 

melhor, que a formação pode ser divertida e que tenham prática de animação de grupos. 

Esta metodologia conduz a uma redefinição dos papeis sociais no espaço pedagógico. 

Incide fundamentalmente em objetivos de desenvolvimento, autonomia, 

responsabilidade, livre iniciativa, criatividade.  

Definição 

É um método de trabalho baseado na participação dos membros de um grupo, com o 

objetivo de realizar um trabalho planificado e organizado de comum acordo. O trabalho é 

orientado para a resolução de um problema. 

O projeto é um plano a realizar para responder a um problema, estudar um tema, 

concretizar uma ação. Baseia-se como se viu, nas ideias de John Dewey, e de outros 

teóricos cognitivistas (De Bono). 

Halté (1982) liga esta pedagogia à investigação-ação. A motivação é intrínseca. Os 

formandos escolhem um tema ou um problema que Ihes interessa e planeiam os modos 

de tratar o tema ou resolver o problema. O resultado final é o produto dos seus 

conhecimentos, da sua investigação e da abordagem pessoal do trabalho. É a realização 

do seu Projecto! 

A metodologia do projeto pode partir de três destas situações tipo:  

 como método de formação, para aprender a utilizar a própria metodologia. O 

tema será livre, desde que envolva os formandos e tenha relevância profissional 

e pessoal; 

 como método de resolução de problemas; 

 como método de investigação sobre temas de um programa.  

A fusão das duas situações pode ser a melhor maneira de cumprir um determinado 

programa de formação, pelo envolvimento e participação que suscita esta metodologia.  

Bases de desenvolvimento do trabalho-projeto 

O contexto e a comunicação 
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Para a realização de um Projecto em trabalho de equipa é importante o estabelecimento 

de uma comunicação eficaz. 

Contexto Afetivo 

 Clima de aceitação: todos os elementos do grupo devem sentir-se 

igualmente importantes; 

 Bom humor; 

 Confiança: resolver os problemas decorrentes dos pequenos fracassos cria, 

a base da autoconfiança da equipa. 

Contexto Físico 

A sala de formação deve facilitar as diferentes atividades. Os móveis e a sua disposição 

não podem ser obstáculos aos debates, às simulações. As paredes, os placares, devem 

ser usados como suportes visuais das atividades. Será útil pôr à disposição do grupo um 

tipo variado de equipamentos audiovisuais e de documentação.  

A comunicação 

O formador, para desenvolver uma comunicação eficaz, deve ter em conta as seguintes 

características: 

 Autenticidade; 

 Credibilidade da mensagem; 

 Dinamismo; 

 Escuta ativa; 

 Autocontrole; 

 Relacionamento saudável com os participantes.  

O trabalho de grupo 

O projeto desenvolve-se em grupo. Os elementos do grupo têm necessidade de 

aceitação, de reforçar a auto-estima e a identidade, de produzir e testar as realidades 

sociais, de reduzir a ansiedade, a insegurança e o sentimento de impotência.  
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O formador tem de ter alguma prática de dinâmica de grupos e tem de conhecer diversos 

processos de investigação (entrevista, questionário, pesquisa documental).  

Vai funcionar como o monitor do trabalho dos grupos a quem estes recorrem sempre que 

precisam de informações ou de discutir hipóteses de investigação.  

Fases do trabalho-projeto 

Escolha do tema ou problema  

O problema ou o tema a tratar deve ser relevante (responder a necessidades de 

formação), motivante (ancorado numa realidade significativa) e envolver afetivamente o 

grupo. Nesta fase, o formador apresenta os temas passíveis de serem abordados ou 

suscita a discussão sobre os problemas a resolver.  

Os grupos devem debater as propostas de acordo com o tempo de formação disponível, 

os objetivos e as necessidades de cada grupo. A escolha deve ser justificada e 

privilegiar o consenso. 

Formulação de problemas parcelares  

Cada grupo escolhe seguidamente os subtemas ou problemas parcelares que vai tratar. 

Os problemas ou temas devem ser postos como questões a investigar.  

Planeamento do trabalho 

O formador coordena as atividades a desenvolver:  

 Levantamento da informação e dos dados a obter; 

 Procedimentos de investigação e recolha de dados;  

 Tarefas acometidas a cada elemento e a cada grupo;  

 Elabora um quadro de bordo com as decisões tomadas;  

 Ajuda ao prosseguimento do trabalho. 

Trabalho de campo/pesquisa e investigação  

Os grupos realizam, nesta fase, atividades de pesquisa planeadas que permitam a 

resolução do problema colocado ou o estudo da temática escolhida.  
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Avaliação do Processo 

A avaliação dos vários momentos do processo funciona como motivação. Corresponde 

também a períodos de reflexão e auto-avaliação. 

Podem utilizar-se as seguintes metodologias: 

 Questionário sucinto sobre o funcionamento do grupo.  

 Levantamento das questões a que o grupo já pode dar resposta.  

 Entrevista entre o formador e cada grupo sobre as atividades desenvolvidas, as 

dificuldades, os progressos. 

O formador pode combinar previamente, com cada grupo a entrega de um relatório sobre 

as atividades de recolha de informação desenvolvidas, os conhecimentos já obtidos, os 

resultados e as conclusões provisórias. Deve utilizar estes momentos de avaliação para 

incitar ao prosseguimento da pesquisa e resolver dificuldades e alterar as práticas, se 

necessário. 

Tratamento da informação e apresentação de resultados  

Cabe a cada grupo escolher a melhor forma de organizar a informação e apresentá-la 

aos outros formandos. Não há limites materiais para apresentar os trabalhos. Os grupos 

normalmente revelam nesse momento a sua originalidade e criatividade.  

Apresentação dos trabalhos / Auto e hetero-avaliação. 

Cada grupo comunica aos outros o estudo ou a solução encontrada. No fim de todas as 

apresentações, tem lugar a avaliação. Os critérios foram previamente decididos ou 

explicitados no grupo. 

A avaliação é feita a dois níveis: 

 Cada grupo auto-avalia-se, de acordo com os critérios já definidos. 

 Cada grupo avalia cada um dos outros grupos.  

O formador faz a síntese e parte para a última fase.  

Balanço 
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Neste momento, o debate é a técnica apropriada para apreciar:  

 Os métodos de trabalho; 

 As relações entre os formandos; 

 A articulação entre os subtemas; 

 A produção real de conhecimento pelos grupos.  

A conclusão pode incluir uma nova problemática.  

 

Estudo de casos 

Utiliza-se o Estudo de Casos quando os objetivos são: 

 Motivar 

 Desenvolver a capacidade analítica 

 Aprender a trabalhar em grupo 

 Desenvolver a capacidade de tomada de decisão 

Tipos de casos 

Estudo de caso de Harvard 

As primeiras experiências com o estudo de caso ocorreram na Universidade de Harvard, 

em Cursos de Gestão (Management). O estudo de caso clássico (Harvard) fornece aos 

participantes uma história completa de um problema de gestão.  

Apoia-se numa situação real e é acompanhado de uma documentação muito completa. 

Os participantes dedicam algum tempo à preparação da discussão (documentam-se, 

exploram a problemática, elaboram as questões a debater). 

Cada grupo, seguidamente, analisa o caso em pormenor. Procura informação, discrimina 

os factores que intervêm na situação, identifica o modelo de tomada de decisão.  

Finalmente debatem as soluções que se revelam apropriadas na si tuação. A 

aprendizagem consiste na análise dos diferentes pontos de vista e das diversas soluções 

admitidas nos grupos. 

Caso Curto 
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Para obviar ao principal problema do caso de Harvard, o tempo exigido para o seu 

estudo, pode-se construir um caso mais curto, em que a descrição da situação real é 

feita em quinze a vinte linhas. 

O caso descrito é colocado sob a forma de uma questão a ser respondida pelos grupos. 

O formador elabora também uma lista de soluções possíveis que inclua o maior número 

de variáveis de análise. 

Análise de incidente crítico 

O caso descreve uma ocorrência que exige uma tomada de decisão imediata e, 

eventualmente, outras decisões a médio prazo. As informações para a tomada de 

decisão são pedidas ao formador, que as fornecerá verbalmente ou por documentos. 

A análise do incidente deve passar por cinco momentos:  

 O Incidente - distribuição do caso e leitura pelos participantes;  

 O processo de organização das informações pelos formandos;  

 A identificação do problema; 

 A tomada de decisão. Os formandos apresentam e justificam as decisões que 

tomariam. Só no final saberia a verdadeira decisão tomada nesta situação real;  

 A avaliação da decisão. Os grupos debatem com maior profundidade cada uma 

das decisões e as suas implicações na vida real. Apontam-se as medidas a 

implementar de modo a evitar situações - limite. 

Casos Múltiplos 

Quando se quiser estudar um tema em profundidade, pode-se construir diferentes casos, 

com diferentes situações articuladas ao tema. Os formandos contactarão deste modo 

com diversas teorias. 

Casos elaborados ou modificados pelo grupo  

Pode-se utilizar duas vias para desenvolver competências neste campo:  

 O formador fornece um caso-paradigma e pede ao grupo para o modificar de 

acordo com determinados parâmetros; 
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 O formador define os objetivos a atingir com o caso e pede ao grupo em 

formação que construa o caso. Os casos elaborados vão depois ser usados por 

um outro grupo. O grupo que o elaborou será responsável pela orientação do 

debate. 

Cruzam-se assim as experiências possíveis de um formador: elaborar um caso e testar a 

sua aplicação pedagógica. 

Caso de auto-avaliação 

A situação descrita não deve fazer parte das experiências quotidianas dos formandos. O 

objetivo é avaliar as suas capacidades de avaliação de casos.  

Aplicação 

 Cada formando lê o caso. 

 Responde às questões que o acompanham. 

 Em díade (dois a dois) os formandos discutem cada resposta individual.  

 O grupo discute, finalmente, as respostas verdadeiras.  

Caso avaliação 

A situação descrita inclui já uma tomada de decisão ou um comportamento. O objetivo é 

desenvolver capacidades de avaliação e de juízo crítico perante qualquer decisão.  

O caso é acompanhado de uma Tabela de Avaliação da decisão referida no caso. Os 

formandos devem classificar cada um dos enunciados, com base numa escala de 

concordância. 

O debate serve depois para clarificar os pontos de convergência e de divergência no 

grupo. 

Utilização pedagógica do Estudo de Casos 

Apresentação do Caso 

 O caso pode ser um texto elaborado pelo formador 

 Pode ser um filme ou vídeo 

 Pode ser uma história, um diálogo, gravado em suporte áudio  
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 Se souber desenhar, utilize a banda desenhada 

Elaboração do Caso 

O formador pode redigir um texto, a partir de situações reais, de uma notícia de jornal, 

de casos-modelo. Importa, depois, que ele seja lido e analisado por outros formadores.  

Mas primeiro o formador tem de: 

 escolher o assunto a tratar; 

 definir os objetivos pedagógicos; 

 destacar os pontos essenciais que a situação pedagógica deve contemplar;  

 construir uma "história" com todos os elementos que selecionou; 

 colocar o caso à discussão com outros formadores;  

 elaborar uma lista de perguntas possíveis e outra de respostas prováveis;  

 se necessário, reformular o "caso".  

Caraterização de um caso 

 Real: extraído de uma situação concreta e verosímil; 

 Problemático: tem mesmo de colocar um problema; 

 Envolvente: tem de motivar os formandos; 

 Polissémico: tem múltiplos significados e permite diversos pontos de vista 

aquando da análise e resolução; 

 Conter vocabulário adaptado e ocorrer num contexto significativo; 

 Pedagógico: tem de conter os conteúdos de aprendizagem e os objetivos 

selecionados 

Aplicação 
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 Distribuir o caso. 

 Formar os grupos. 

 Estabelecer o tempo-limite para o trabalho de análise e para a discussão.  

 Prestar informações aos grupos ou esclarecer pontos obscuros ou omitidos. 

 Solicitar as conclusões. 

 Orientar o debate de modo a estimular uma discussão profunda.  

 Sistematizar as conclusões, relacionando-as com os conteúdos de formação. 

Análise crítica ao «Estudo de Caso» 

Vantagens do Estudo de Caso: O estudo de casos revela aspetos positivos: 

 Personaliza a formação, os formandos envolvem-se individualmente na análise 

do caso e responsabilizam-se pelas propostas de solução; 

 Fomenta a cooperação, desenvolvendo atividades de grupo;  

 Desenvolve capacidades comunicativas; uma vez que se aprende a escutar e a 

argumentar; 

 Permite a todos os participantes estudar e tomar consciência das variáveis do 

comportamento humano; 

 Provoca mudanças nos saberes e nas atitudes;  

 Traz a realidade para a sala de formação; a situação descrita no "caso" é concisa 

e real. 

Desvantagens do Estudo de Caso: O estudo de caso suscita, no entanto, algumas 

críticas negativas: 

 Não é uma situação experiencial; a solução não é testada e, logo, não se avalia 

os seus efeitos; 

 Exige um formador com muita experiência na técnica do debate;  

 É necessário muito tempo para ser eficaz como método de aprendizagem;  

 Como não há soluções certas, os formandos podem sentir -se inseguros e 

frustrados; 

 O debate pode ser monopolizado por um formando mais argumentativo; 

 Nem todo o tipo de formandos consegue aprender com este método.  
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Esta técnica é, no entanto, considerada excelente para desenvolver capacidades de 

análise, de argumentação e suscitar mudanças nos comportamentos sociais.  

 

Dramatização 

Definição de Dramatização 

A dramatização (jogo de papéis, role playing) é a teatralização de uma situação real ou 

inspirada na realidade e que pode ser explorada pedagogicamente.  

 

O jogo de papéis é útil com vista às seguintes finalidades:  

 Criar uma situação empática: ao assumir o papel do outro vemo-lo de forma mais 

próxima, com mais empatia; 

 Trazer a realidade social para a sala de formação;  

 Desenvolver a capacidade de se exprimir com liberdade e com segurança;  

 Resolver problemas num grupo ou contexto organizacional; 

 Aprender uma técnica de comunicação. 

Utilização pedagógica 

Planeamento da Dramatização 
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 O formador constrói uma situação ou um incidente que desencadeie adesão e 

fomente as aprendizagens seleccionadas. 

 Redige as fichas com as caraterísticas dos papéis que irão ser atribuídos a cada 

formando. 

 Prevê os critérios de observação e elabora uma grelha.  

 Negoceia os papéis a desempenhar por cada ator e escolhe o grupo que irá 

observar. 

 Explica sucintamente a situação e como dramatizá-la. 

Preparação da Ação 

Os Formandos-Atores combinam a forma de levar à cena a situação. O formador pode 

ajudar. 

Representação 

Durante a representação o grupo de análise regista as observações.  

Análise 

Todos os formandos intervêm sobre o assunto representado.  

 O grupo de análise faz os seus comentários; 

 O formador sintetiza, no final, as conclusões e as soluções para o problema.  

Análise crítica à Dramatização como técnica pedagógica  

A dramatização tem aspetos positivos a considerar (vantagens da Dramatização): 

 Motiva para diferentes formas de expressão; 

 Suscita o conhecimento dos formandos entre si;  

 Gera climas afetivos e pode conduzir a mudanças nos comportamentos;  

 A comunicação total, que está presente no teatro, pode desbloquear situações -

problema. 

Desvantagens da Dramatização 
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Quando se utiliza este método convém, no entanto, saber que a dramatização cria climas 

muito emotivos que podem agravar as relações interpessoais. Não se deve utilizar no 

início de uma ação de formação porque os formandos não se conhecem e estão mai s 

inibidos. 

Teatro e formação 

A importância atribuída ao teatro como instrumento ao serviço da formação é 

reconhecida por muitos. Em França, funcionam Companhias especializadas em teatro -

formação. 

As empresas podem utilizar peças montadas com situações-tipo, ou pedir aos autores 

que analisem a situação organizacional a resolver e, a partir daí escrevam um guião. 

O próprio processo de escrever a peça desencadeia situações de aprendizagem.  

 

Simulação 

Definição 

O método consiste em reproduzir uma situação de trabalho na qual se introduzem o 

maior número possível de variáveis ou problemas-tipo, no sentido de testar as 

capacidades técnicas ou os conhecimentos obtidos pelos formandos.  
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A simulação é frequentemente usada quando a situação de trabalho é perigosa e  é 

necessário treino prévio para a defrontar. Também é usada em muitas outras situações 

de aprendizagem, quando é imperioso que os formandos obtenham o domínio das 

técnicas que vão utilizar ou das teorias que irão aplicar. 

Os pilotos e os motoristas profissionais aprendem com simuladores. Os Jogos de Gestão 

são simulações de grande impacto formativo e pedagógico. Na formação de formadores 

a simulação permite que os formandos tomem consciência das variáveis que intervêm 

numa situação pedagógica e adotem os comportamentos adequados. 

Para aprender tem de se experimentar.  

Utilização pedagógica da Simulação  

Planeamento da Simulação 

 O formador define os objetivos a atingir, os comportamentos a testar, os 

problemas a resolver com a simulação. 

 Cria uma lista de ocorrências e situações anómalas. 

 Elabora uma outra lista com os comportamentos corretos ou os conteúdos a 

transmitir. 

 Descreve a simulação. 

Preparação 

O grupo deve ser informado dos objetivos e do conteúdo da simulação. Escolhe entre si 

os atores da simulação. Estabelece-se um contrato entre eles se for uma simulação em 

formação pedagógica. O grupo prepara a simulação. 

Análise da Simulação 

 A simulação é analisada e discutida por todos os participantes.  

 O grupo analisa as duas listas elaboradas pelo formador.  

 A simulação pode ser repetida as vezes consideradas necessárias pelo grupo.  

Análise crítica da Simulação 
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Esta metodologia é considerada, entre todas, das mais ativas, envolventes e eficazes. A 

sua aplicação em formação exige treino e conhecimentos sólidos por parte do formador. 

Torna-se desvantajosa se os formandos a encararem, apenas, como avaliação e não 

como instrumento formativo. 

 

Brainstorming (Chuva de Ideias) 

Definição 

O brainstorming é um processo de trabalho em grupo que visa libertar da criatividade 

dos indivíduos. Pretende-se estimular novas ideias, criando um clima pedagógico 

informal e dinâmico. 

 

Osborn (1959) descreve este método como gerador de uma imaginação criativa. A base 

do sucesso do brainstorming é fazer com que o grupo se liberte dos esquemas lógicos 

do pensamento. 

Utilização pedagógica do Brainstorming  

Quando se utiliza? 

 Quando se necessita de estimular a imaginação.  

 Quando se precisa de novas ideias para solucionar um problema.  

 Se é necessário formar profissionais criativos. 

Caraterísticas do Brainstorming  
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O papel do formador 

 Eliminar os bloqueios: a crítica e a autocrítica, o absurdo, a lógica (as soluções 

conhecidas são abolidas neste método);  

 Motivar o grupo, desenvolvendo um clima de liberdade e informalidade;  

 Aplicar técnicas de animação de grupo; 

 Formular o problema. 

Como se aplica? 

Organização de uma sessão: 

 o formador formula o problema (Jogo de Papéis, Exposição, Documento escrito) 

contextualizando-o; 

 o formador solicita ao grupo (ou grupos) que apresentem uma solução nova; 

 o formador fornece instruções breves: todas as ideias são bemvindas, ninguém 

critica ninguém, não se expõem ideias já conhecidas;  

 registam-se todas as ideias apresentadas. 

 selecionam-se as ideias com base em critérios de exequibilidade (o grupo pode 

decidir outros critérios). 

 conclusão: um novo método, um novo produto ...!  

Análise crítica ao Brainstorming  

 A imaginação é um aspecto da psicologia humana a que se dá cada vez maior 

importãncia. Novos problemas exigem novas soluções.  

 O Brainstorming permite neutralizar as inibições que um ensino racionalista e 

lógico tornou processos oficiais de pensamento.  

 O clima pedagógico, gerado pelo método, beneficia as relações interpessoais na 

formação. 

 Aos formadores faz falta uma boa dose de imaginação!  

 

O Jogo na formação 

O jogo pedagógico consiste num «divertimento» com objetivos e finalidades, pelo que 

não deve ser encarado como uma forma de preencher «tempos mortos» da formação. O 
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prazer e satisfação gerados pelos jogos desempenham um papel preponderante na 

identificação dos participantes, aumentando a coesão do grupo e criando sinergias que 

muito facilitam a tarefa do formador enquanto gestor de percursos de aprendizagem.  

 

Os jogos conduzem os formandos a uma participação e a um envolvimento superior aos 

conseguidos noutro tipo de atividades. O fator competitivo não é alheio a esta realidade, 

dado que, embora muitas vezes inconfessada, a vontade de «brilhar» através do 

contributo para a vitória da sua equipa é facilmente detetada.  

A observação do desenvolvimento do jogo e da postura dos formandos no início, durante 

e após o jogo, fornecem ao formador informações de grande valor quer de nível 

cognitivo, quer de nível afetivo, quer ainda de nível sensório -motor. 

Ao vivenciar (em simulação) situações cuja solução terão de encontrar e que dependem 

das suas capacidades de perspetivar os problemas nas suas múltiplas facetas, os 

formandos/jogadores tomam consciência de que a sua atuação influencia os resultados 

finais, o que, normalmente, os leva a alterações profundas das suas atitudes. 

O jogo pedagógico não pode, assim, ser encarado como uma estratégia lúdico -didática, 

mas antes como uma forma de trabalhar situações e conteúdos que permitem a 

consolidação de conhecimentos. 

Utilização de jogos na formação  

A eficácia dos jogos está diretamente relacionada com o modo como o formador os 

apresenta aos formandos. Assim, embora normalmente o formador assuma, durante o 

jogo, o papel de observador, cabe-lhe conduzir os trabalhos. 
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Não se deve entrar num jogo «a frio». Os formandos devem ser motivados para a 

atividade, de um modo que propicie o seu envolvimento afetivo. A forma como o 

formador apresenta a tarefa, realçando o seu interesse e justificando a sua realização, 

tem um papel preponderante no esforço que os formandos vão desenvolver. 

No final de cada jogo deve proceder-se a uma análise e síntese, retirando as conclusões 

adequadas aos objetivos da formação, de modo a permitir aos formandos uma reflexão 

sobre o que aprenderam e a facilitar a integração de conhecimentos. 

Antes do jogo: 

 divulgue a finalidade, o objetivo a atingir;  

 organize a sala e agrupe os formandos, se for necessário, evitando situações de 

tumulto (continue apenas quando tudo estiver em ordem);  

 questione os formandos sobre os conhecimentos que têm do assunto e as suas 

experiências; 

 explique, detalhadamente, a atividade, definindo as etapas em que esta será 

dividida; 

 forneça instruções escritas (pode recorrer ao quadro) e esclareça possíveis 

dúvidas antes de iniciar a atividade; 

 defina o tempo de duração do jogo; 

 exemplifique, se for necessário. 

Durante o jogo: 

 Circule pela sala, observando o modo como os trabalhos decorrem.  

 Tome notas sobre o comportamento dos participantes (atitudes de cooperação, 

obstrução, liderança, modo de comunicação, relacionamento entre os 

participantes, etc.) 

 Esteja atento às solicitações, mas intervenha apenas quando solicitado.  

 Recorde aos participantes o tempo que lhes resta para a conclusão da atividade 

(na fase final). 

Durante a análise: 
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 Recolha os testemunhos dos participantes quanto ao modo como decorreu o jogo 

e as dificuldades que sentiram; 

 Coloque questões que levem os participantes a fornecer as informações 

relevantes para a discussão; 

 Questione o grupo sobre atitudes de cooperação e conflito;  

 Valorize as informações dos participantes; 

 Proíba ataques ou acusações, diretas ou indiretas, a outros formandos;  

 Sintetize, no final da discussão, os aspetos abordados;  

 Relacione a realização do jogo com os objetivos da sessão de formação e com 

situações reais do mundo profissional. 

Se detetar alguma relutância inicial ou a falta de entusiasmo de alguns formandos 

perante alguns dos jogos propostos, o formador deve incentivar a sua participação e 

observar mais atentamente a atuação destes elementos, uma vez que, confron tados com 

o envolvimento do grupo, estes formandos raramente se mantêm indiferentes e 

dificilmente fazem o que inicialmente tinham intenção de fazer.  

No final do jogo, cabe ao formador (se o grupo não tomar a iniciativa) levar estes 

participantes à tomada de consciência do seu nível de desempenho.  

Adaptar e criar jogos 

Nem sempre é fácil encontrar o jogo adequado aos objetivos que pretendemos trabalhar, 

por isso torna-se necessário proceder a adaptações, ou mesmo criar um novo jogo.  

Orientações para adaptar e criar jogos que se adaptem aos seus objetivos 

enquanto formador: 

 Defina o tema que pretende tratar e os objetivos a atingir.  

 Reveja os jogos que conhece e que poderiam ser alterados de modo a adequar -

se aos objetivos e ao tema. 

 Relembre situações, da vida profissional ou pessoal, relacionadas com os pontos 

a trabalhar no jogo. 

 Consulte todo o material disponível, de modo a obter o máximo de informação.  

 Organize as informações e ideias de que dispõe.  
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 Escreva todas as possibilidades que lhe ocorrerem, disporá assim de várias 

opções para construir o jogo. 

 Redija a ficha de jogo. 

 Teste o jogo (recorra à colaboração de formadores ou pessoas conhecidas) para 

avaliar a sua eficácia. 

 Proceda a correções, se necessário.  

 Utilize o jogo em situação de formação e, se for o caso, altere a ficha de jogo de 

acordo com os resultados que obteve. 

Exemplos de jogos de apresentação  

Ao iniciar um curso ou módulo de formação importa estabelecer, desde logo, um clima 

pedagógico participativo e envolvente. Os Jogos de Apresentação, que se sugerem, 

foram todos experimentados. Fica ao critério do formador adotar a melhor forma de se 

apresentar ao grupo. 

Jogo dos brasões 

Cada um dos participantes terá que desenhar o seu brasão: os traços salientes do seu 

caráter, os seus interesses e motivações, os seus lazeres, o que espera da formação. 

Comunicará ao grupo o que quiser, desde que contribua para se dar a conhecer. Após 

todos os participantes desenharem o seu brasão, cada um vai identificar -se e explicá-lo. 

Jogo do Novelo 

Material: Um novelo de fio de cãnhamo 

Técnica: identificação, através de uma palavra, que traduza o estado de espírito de cada 

participante, no momento. 

Objetivos: o Formador pretende conhecer o estado de espírito do grupo, resolver 

problemas pela tomada de consciência desse estado de espírito; reforçar laços do grupo, 

animar o grupo. 

Regras: O Jogo começa pelo formador que apresenta o seu estado de espírito no 

momento, atira depois o novelo (que antes enrolou no seu dedo) a um formando, que 

descreverá também o seu estado de espírito e assim sucessivamente.  
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A análise da teia entretanto formada, permite caraterizar o grupo. Pode seguir -se uma 

análise das caraterísticas evidenciadas pelo jogo.  

Jogo do Mapa 

Material: Um mapa de Portugal. 

Desenhar o mapa ou trazê-lo para a sala. Os formandos a partir do local de nascimento 

contam a sua história. 

Jogo dos Pares 

Apresentação de um grupo que não se conhece entre si. A apresentação é combinada 

fora da sala entre cada par. O formador também se apresenta e realça as experiências 

mais significativas transmitidas pelos formandos.  

Jogo: "Um olhar sobre o outro..."  

Se os formandos se conhecem razoavelmente pode-se usar este processo. Cada 

formando escolhe um outro para jogar. Olhando-o, destaca aspetos positivos e salientes 

da personalidade desse colega, apresentando-o ao grupo. 

Jogo dos Provérbios 

O formador escolhe vários provérbios. Cada formando terá uma folha com metade do 

provérbio e deverá procurar o outro formando, que tem a folha com o resto do provérbio. 

Apresentam-se a par, depois de se encontrarem. 
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Relação pedagógica 

Pretende-se, com este artigo, auxiliar a sistematização de algumas noções introdutórias 

à formação. Assim, serão abordadas questões básicas da relação pedagógica face a um 

grupo de adultos em situação de ensino-aprendizagem. Contudo, a exploração dos 

temas em sala permite aprofundar, compreender e descobrir outras perspetivas 

relativamente aos diversos conteúdos. 

A situação pedagógica é um contexto extremamente rico, onde a diversidade de 

experiências e a conjunção de diversas variáveis torna impossível a transmissão de 

"receitas pré-fabricadas". 

Aos conhecimentos teóricos que possa adquirir, o formador terá de aliar o "bom senso", 

a sensibilidade e a flexibilidade necessária a uma boa adaptação a cada situação, pois 

cada formando, cada grupo e cada formador são únicos.  

 Dinâmica de grupos e Estilos de Liderança 

 Gestão da Comunicação Pedagógica 

 Conflitos na relação pedagógica 

 

Dinâmica de grupos e Estilos de Liderança 

O objetivo deste artigo é identificar os principais fenómenos que ocorrem no seio do 

grupo e identificar os estilos de liderança do formador, assim como os seus efeitos na 

prática pedagógica. 

http://formacao.fikaki.com/manual/relacao-pedagogica/dinamica-lideranca/
http://formacao.fikaki.com/manual/relacao-pedagogica/comunicacao/
http://formacao.fikaki.com/manual/relacao-pedagogica/conflitos/
http://formacao.fikaki.com/manual/relacao-pedagogica/dinamica-lideranca/
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O que é um grupo 

Enquanto ser gregário, o Homem vive em relação com os seus semelhantes, relações 

essas que podem ocorrer de várias formas e em diversos contextos. Em função dessas 

relações, os indivíduos aglomeram-se em grupos. Um grupo é constituído por diferentes 

pessoas que partilham os mesmos objetivos e necessidades.  

Os elementos do grupo regulam as suas interações adotando as mesmas crenças, 

normas, regras e padrões de comportamento. Só assim é possível existir 

interdependência e cooperação, de modo a se atingir os objetivos ou satisfazer as 

necessidades do grupo. 

Todas as pessoas pertencem a um número considerável de grupos: o departamento da 

empresa, a família, os amigos, os vizinhos, a equipa de futebol, os escuteiros, o partido 

político, etc, etc. 

O indivíduo comporta-se como membro de um grupo desde que tenha consciência que 

partilha dos mesmos valores, regras e objetivos, caraterísticos dos outros elementos que 

formam o grupo. 

Não é preciso conhecer todos os adeptos do clube de fu tebol para sentirmos "que é o 

nosso clube", e comprar o respetivo emblema. Basta reconhecermo-nos como adepto, 

como membro desse grupo. 
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Todos os pequenos grupos, enquanto entidade viva e dinâmica, evoluem, ultrapassando 

diversas etapas ou fases de desenvolvimento durante o seu período de vida. 

 

O grupo na formação 

O grupo é uma realidade poderosa nas situações formativas. O formador necessita de 

saber lidar com essa realidade. 

As funções do formador são as de regular as atividades do grupo, canalizar as suas 

energias, garantir um clima propício à aprendizagem.  

As técnicas de trabalho em grupo permitem, ainda, desenvolver as capacidades de 

comunicação dos formandos. No grupo desenvolve-se maior número de interações 

verbais e são os formandos os atores dessas interações. 

As atividades que um grupo de formação realiza contribuem para a produção de novos 

saberes, para novas práticas e para o desenvolvimento de cada elemento desse grupo.  

 

O que se sabe sobre os grupos 

Um grupo de trabalho intelectual produz resultados superiores aos que um elemento 

médio do grupo produziria. O grupo tem ao dispor maior número de informações, maior 

variedade de ideias, e a discussão dessas ideias gera novas ideias.  

Os indivíduos que trabalham em grupo aprendem mais do que sozinhos. Este facto deve-

se à sinergia, à osmose social (tendência para aceitar as regras do grupo) e ao 

acréscimo de ideias a circular. Memoriza-se melhor o que se aprende em grupo. 

As decisões tomadas em grupo tendem a tornar-se comportamentos estáveis. (Lewin, 

1940). 

Condições de eficácia dos grupos  

A qualidade do trabalho de grupo aumenta até um certo número de participantes (quatro, 

cinco, elementos). Depois, se o número aumentar, a eficácia diminui.  
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A maturidade de cada elemento não basta para o grupo ser maduro. O formador tem de 

assegurar os processos de amadurecimento do grupo, enquanto tal. A igualdade de 

participação de todos os elementos tem de ser mantida pelo formador e por processos 

internos de funcionamento. A livre comunicação de ideias tem de ser  garantida. 

Atividades de grupo 

Existem várias formas de organizar as atividades de formação em grupo.  

Apresentam-se, a seguir, as mais habituais: 

 grupo simples / mesma tarefa - todos os grupos realizam a mesma proposta de 

trabalho. As diferentes abordagens vão enriquecer o trabalho final;  

 grupo / multifunção - cada elemento do grupo realiza uma tarefa que faz parte 

de uma atividade do grupo, mais complexa, articulada a outras atividades de 

outros grupos; 

 grupo / tarefas diferentes - num projeto, cada grupo realiza atividades que vão 

ter significado, quer durante o processo, quer na fase final do projeto.  

Podem ainda utilizar-se as energias do grupo para aperfeiçoar atividades ou soluções 

para problemas. Cada grupo vai, sucessivamente, experimentar melhorar as soluções 

propostas por um outro grupo. O mesmo acontece com o grupo de formação. Na 1ª 

etapa, que poderemos designar a génese do grupo, o conjunto de formandos não é 

muito mais do que um aglomerado de pessoas.  

 

Funções do grupo e papel do formador 

As funções do grupo podem ser: 

 Funções Externas - Intercâmbio com o meio ambiente envolvente (a empresa, a 

instituição organizadora, etc.).  

 Funções Internas - Relação entre os diversos membros do grupo.  
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Funções internas do grupo (focalizemo-nos apenas nestas funções): 

 Função de Produção: 

Prossecução dos objetivos delineados pelo desenvolvimento e concretização das 

atividades e tarefas. 

O papel de Animador ou Formador relativo a esta função, consiste em garantir 

que os objetivos foram compreendidos e aceites pelos diversos membros do 

grupo e dirigir o grupo para o esforço de os atingir.  

 Função de Facilitação: 

Estabelecer as normas de funcionamento e as regras de comportamento, de 

forma a reger os desempenhos de modo a facilitar a realização dos objetivos do 

grupo. 

O Animador ou Formador deve assegurar o desempenho dos papéis definidos 

por cada membro, e gerir os meios necessários à execução desses papéis.  

 Função de Regulação: 

Regulação das trocas interpessoais e dos conflitos.  

Ao animador/formador cabe gerir a vida interna do grupo, a comunicação interna, 

de modo a salvaguardar a união e a cooperação no seio do grupo.  
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Desenvolvimento do grupo 

O desenvolvimento dos grupos efetua-se segundo dois vetores fundamentais: 

 Desenvolvimento orientado para a TAREFA; 

 Desenvolvimento orientado para a RELAÇÃO. 

As forças implicadas no desenvolvimento orientado para a tarefa  produzem 

comportamentos que visam a prossecução do objetivo - elaborar, analisar, trocar 

informação, sintetizar, etc. 

As forças implicadas no desenvolvimento orientado para relação originam 

comportamentos que visam manter o grupo unido e coeso - concordar, promover a 

harmonia, encorajar, apoiar, etc. 

 

Estilos de Liderança 

Estilos de liderança imprimidos pelo formador ao executar o seu papel no grupo de 

formação. 

 

 

Estilo autoritário ou autocrático 

 O formador concentra o poder de decisão em relação aos objetivos, conteúdos e 

métodos de trabalho. 

 Explica por etapas e não fornece uma visão global das tarefas.  
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 Situa-se fora do grupo e não se envolve com as tarefas. Mantém o 

distanciamento máximo necessário à imposição do seu estatuto de líder.  

 Sanciona distrações e interações. Mantém a comunicação centrada nos 

conteúdos programáticos, impedindo a expressão individual.  

 É o pólo emissor e recetor das mensagens, controlando as redes de 

comunicação. 

 Controla resultados por feed-back individual. 

 Assinala erros. 

 Não reforça sucessos. 

 A avaliação assume a forma de crítica individualizada.  

 Atitudes de avaliação, orientação e interpretação.  

Efeitos no grupo 

 Produção elevada em quantidade. 

 Clima do Grupo negativo e nível motivacional baixo.  

 Não há expressão dos conflitos que permanecem latentes.  

 Não há lugar para a criatividade e expressão individual.  

Estilo "deixar andar" ou liberal  

 O formador apresenta o conjunto das tarefas mas delega todo o poder de decisão 

ao grupo quanto a métodos de trabalho. 

 Situa-se fora do grupo, sentindo-o como uma ameaça. 

 Faz pacto de não incomodar se não o incomodarem.  

 Não intervém nas crises ou afirma-se de forma incoerente. 

 Não controla resultados. Se solicitado utiliza uma falsa atitude não-diretiva: "O 

que é que acha?"; "Faça como lhe parecer melhor..."  

 Exerce uma falsa liderança, demitindo-se do seu papel. 

Efeitos no grupo 

 A comunicação é, num primeiro momento, elevada, chegando à euforia. 

 Posteriormente, a comunicação anárquica é substituída por descontentamento e 

desmotivação. 
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 O grupo corre o risco de se desmembrar e afastar-se por completo das atividades 

e objetivos estipulados. 

 A produção é muito diminuta. 

Estilo democrático 

 O poder de decisão não está concentrado no formador. O grupo possui certa 

autonomia na tomada de decisões. 

 O grupo participa na fixação dos objetivos e métodos de trabalho.  

 O formador intervém nas crises mais relevantes.  

 É o grupo e cada um dos seus membros que controla os resultados. 

 Atitudes de apoio, exploração, interpretação e empatia.  

 A comunicação é abundante, existindo alternância de papéis de emissor e 

recetor dentro do grupo. 

Efeitos no grupo 

 A produtividade é elevada, embora possa não atingir os níveis do estilo 

autoritário. 

 Em compensação, a criatividade é estimulada e o grupo consegue encontrar 

novas fórmulas e soluções não aprendidas.  

 O clima sócio-afetivo é positivo e há motivação. 

 O grupo torna-se coeso e adquire uma verdadeira identidade. 

Ideias a reter (resumo do artigo) 

Um grupo é um conjunto de dois ou mais indivíduos 

 com um objetivo comum; 

 interdependentes; 

 que adotam regras, normas e sanções que regulam o seu comportamento no 

âmbito do grupo; 

 onde cada um desempenha um papel;  

 e coopera para que o grupo atinja o seu objetivo. 

O formador ou animador gere a vida do grupo, assegurando que as suas diferentes 

funções se realizam e que os objetivos são alcançados.  



    

 

117 

O formador pode adotar diferentes estilos de gestão do ambiente pedagógico, 

autoritário, liberal ou democrático, com diferentes consequências na produtividade e no 

clima psicológico do grupo. 

Os líderes são peças fundamentais no desenvolvimento, caminho escolhido e identidade 

de cada grupo. 

 

Gestão da Comunicação Pedagógica 

A comunicação é uma das dimensões principais no universo do homem. A capacidade de 

comunicar oferece a cada ser humano a possibilidade de concretizar o seu 

desenvolvimento psíquico e social pleno e permite a existência de grupos, organizações, 

sociedades e culturas. Podemos definir comunicação como o processo de transmissão 

de informação entre dois ou mais indivíduos ou organizações . 

 

É um fenómeno dinâmico e evolutivo, cujo principal objetivo é permitir a interação entre 

indivíduos ou grupos. Neste sentido, o processo comunicativo diz respeito ao conjunto 

de técnicas verbais e não verbais capazes de influenciar ou manipular o ambiente social.  

A situação de ensino ou aprendizagem é um ambiente de comunicação por excelência. 

Da comunicação gerada no seio do grupo em formação depende o sucesso da 

aprendizagem, o concretizar dos objetivos pedagógicos, o clima afetivo, o nível 

motivacional do grupo e a realização pessoal do formador. 

http://formacao.fikaki.com/manual/relacao-pedagogica/comunicacao/


    

 

118 

Torna-se vital para o futuro formador conhecer os fundamentos do processo 

comunicativo e algumas das suas implicações, para que lhe seja possível gerir a 

comunicação de forma positiva, desenvolvendo uma relação pedagogicamente eficaz 

com os seus formandos. 

 

Elementos em Comunicação 

Num sistema de comunicação encontramos presentes os seguintes componentes: 

emissor ou fonte, mensagem, canal, recetor, feed-back ou reação. Iremos, de seguida, 

debruçarmo-nos sobre cada um deles e analisar a sua inter relação.  

 

Fluxo da comunicação passando pelos seus diversos elementos  

Emissor ou Fonte 

É o indivíduo, ou grupo de pessoas, ou organização com ideias, intenções, 

necessidades, informações, enfim, com uma razão para se empenhar na comunicação.  

Mensagem 

Na comunicação humana a mensagem existe em forma física: há a tradução de ideias, 

intenções e objetivos num código. O emissor utiliza uma combinação de signos e 

símbolos para expressar a sua intenção comunicativa.  
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Canal 

É o meio pelo qual a mensagem é transmitida, meio que permite a circulação da 

informação enviada pelo emissor. 

Recetor 

É o alvo da comunicação. É o indivíduo ou audiência que recebe e descodifica a 

mensagem. Constitui o elo mais importante do processo, pois se a mensagem não atingir 

o recetor, de nada serviu enviá-la. 

 

Fidelidade da Comunicação 

Tanto no emissor como no recetor existem alguns fatores capazes de aumentar ou 

prejudicar a fidelidade da comunicação: 

Habilidades comunicativas 

Para traduzir as suas intenções comunicativas o emissor tem que utilizar capacidades 

codificadoras que lhe permitam, por exemplo, dispor as palavras de forma a expressar 

ideias com clareza, usar corretamente as regras gramaticais, pronunciar claramente, 

conseguir utilizar os vários canais à sua disposição, organizar o pensamento e as ideias 

claramente, etc., etc. 

Atitudes 

A predisposição ou tendência do indivíduo para se aproximar ou associar a um objeto ou 

para se afastar, dissociar do objeto, reflete-se de igual modo, na comunicação. A atitude 

que se tem para consigo próprio pode afetar a forma da comunicação e a sua qualidade.  

Se o formador não se sente à vontade na matéria, ou pensa que não vai conseguir 

impressionar favoravelmente o grupo de formandos mais velhos do que ele, ao dirigir -se 

ao grupo poderá fazê-lo de modo confuso, "atrapalhando-se" na linha de raciocínio. Esta 

forma de comunicar certamente causará uma impressão negativa junto dos recetores.  

A retenção da nova informação por parte do Formando que confia nas suas capacidades, 

ou que acredita ter experiências interessantes para partilhar, é, muito possivelmente, 
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facilitada pela sua atitude. A atitude perante o tema da comunicação é outro 

condicionamento a ter em conta. 

A simpatia ou aversão aos conteúdos pode afetar tanto a sua expressão, por parte do 

emissor, como a sua captação e assimilação, por parte do recetor. Se o tema se 

enquadrar no campo dos interesses e motivações de ambos, a qualidade de 

comunicação será mais conseguida. 

Regra geral, quando os temas são do agrado do grupo de participantes, a motivação e a 

recetividade são beneficiadas à partida. Do mesmo modo, o entusiasmo do formador ao 

falar de algo que lhe agrada tem um efeito contagiante junto dos formandos. A atitude do 

emissor ou do recetor, para com o outro interlocutor, sendo positiva ou negativa, afeta, 

também, a transmissão da mensagem ou a forma como o recetor a irá receber.  

Todos nós tendemos a avaliar a fonte de informação. Se um formador ao apresentar-se 

no curso, diz ter uma formação académica em matemática, e que vai conduzir as 

sessões do módulo motivação humana, imediatamente a atitude avaliativa dos 

formandos penderá para o pólo negativo no que respeita à preparação teórica do 

formador. 

Este aspeto da influência das atitudes será desenvolvido mais à frente, nas distorções 

comunicativas. 

Nível de Conhecimentos 

É difícil comunicar o que não se conhece. Por outro lado, se o emissor for ultra -

especializado e empregar fórmulas comunicativas demasiado técnicas pode acontecer 

que o nível de conhecimentos do recetor lhe bloqueie o sucesso da intenção 

comunicativa. O conhecimento que o emissor possui sobre o próprio processo de 

comunicação influencia o seu comportamento comunicativo.  

Conhecendo as caraterísticas do recetor, os meios pelos quais poderá produzir ou tratar 

as mensagens, os canais a utilizar, as suas próprias atitudes, etc., o emissor determina 

em parte, o curso da comunicação, podendo contribuir para uma maior fidelidade.  

Sistemas socio-culturais 
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Para além dos fatores pessoais, o meio social e cultural em que o emissor e o recetor se 

movem constitui um poderoso determinante do processo comunicativo. O papel social de 

cada um, o estatuto e prestígio respetivos, as crenças e valores culturais por eles 

interiorizados, os comportamentos aceitáveis ou não aceitáveis na sua cultura, tudo 

determina o tipo de comportamento comunicativo adotado. 

O sistema social e cultural dirige, em parte, a escolha dos objetivos que se tem a 

comunicar, a escolha das palavras, os canais que se usam para expressar as palavras. 

O emissor perceciona a posição social do recetor e molda o seu comportamento de 

acordo com ela. O formador comunica de forma muito diferente com um grupo de 

gestores de vendas ou quadros superiores de uma empresa, com um grupo de jovens 

em formação pedagógica, com os seus amigos, com a sua esposa, etc.  

A mensagem 

 

A mensagem é aquilo que se pretende transmitir  

Existem três aspetos básicos a considerar na transmissão de informaçã o: o código, o 

conteúdo e o tratamento e apresentação da mensagem.  

 Código 

O código é um grupo de símbolos ou sinais capaz de ser estruturado de modo a 

ter significado para alguém. A língua possui um conjunto de elementos - o 

vocabulário - e um conjunto de métodos que permitem combinar esses elementos 

de forma significativa - a sintaxe. Quando codificamos uma mensagem (função 
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do Emissor) cabe-nos decidir quais os elementos a utilizar e como é possível 

combiná-los (antecipando o seu impacto no Recetor).  

 Conteúdo 

Equivale ao material da mensagem escolhido pelo Emissor para exprimir o seu 

objetivo de comunicação. Por exemplo, num livro, o conteúdo da mensagem 

abrange as afirmações do autor, as informações que apresenta, as conclusões 

que tira, os pontos de vista que propõe. 

 Tratamento e Apresentação 

As decisões do Emissor quanto à forma, apresentação e conteúdo das 

mensagens cabem neste ponto. Para temas semelhantes, é possível usar de 

alguma flexibilidade e transformar os conteúdos, estilo de linguagem, canais e 

meios de comunicação, de acordo com as caraterísticas da população a que se 

destinam. 

Não perdendo de vista as necessidades reais dos participantes, o Formador poderá 

enfatizar este ou aquele aspeto, tentando relacioná-lo com a experiência profissional, 

interesses e motivações dos seus formandos.  

A formalidade de postura e da linguagem utilizada deve variar consoante o padrão socio-

cultural médio do grupo. Para grupos cuja escolaridade é baixa, os termos técnicos e 

teóricos deverão ser cuidadosamente empregues; em grupos de profissionais aos quais 

é exigida uma apresentação formal e um relacionamento mais rígido na sua área de 

atividade, é prudente não descurar esta caraterística no modo como nos dirigimos aos 

formandos. 

A apresentação da mensagem deverá ser "brilhante"! Como? 

 Criativa! 

 Sintética! 

 Objetiva! 

 Multi-variada: utilização de transparências, visionamento de vídeos, gravações 

áudio, revistas, escrita no quadro, recortes de jornais, magazines.  
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 Atraente: cuidada ao nível da composição gráfica, da variedade e conjunção de 

cores, do tempo de duração dos vídeos e do próprio tratamento dos conteúdos, 

conter entusiasmo, a comunicação oral deve ser estruturada e bem sequenciada, 

etc... 

Respeitando as caraterísticas anteriormente descritas, a comunicação em situação 

pedagógica obedece aos seguintes vetores: 

 De Fácil para Difícil 

 Do Simples para o Complexo 

 Do Geral para o Particular 

 Do Concreto para o Abstrato 

 Do conhecido para o Desconhecido 

Ao estruturar a mensagem que pretende transmitir aos Formandos, o Formador fornece 

um contexto geral, de introdução ao tema e que lhe confere um sentido, o situa num todo 

mais vasto. Após o desenvolvimento e análise dos principais aspetos, o tema obriga a 

uma conclusão. 

concluir é: 

 fazer uma síntese global; 

 acentuar os pontos essenciais; 

 evitar incluir novos assuntos; 

 avaliar os resultados alcançados, ao nível dos formandos e a nível do formador;  

 enfatizar os aspetos positivos, não esquecendo os objetivos menos conseguidos;  

 relacionar o que foi dito e feito com trabalho futuro.  

A importância da síntese final, enfatizando as principais conclusões e  pontos 

desenvolvidos, é tanto maior se pensarmos na estrutura da Memória Humana. A 

recetividade e a retenção são maiores para as informações transmitidas em primeiro e 

último lugar. Os políticos estão bem cientes deste facto, deixando para o meio do seu 

discurso aquilo que menos importa que os seus eleitores fixem...  

A repetição dos pontos essenciais e a síntese final ficarão muito mais sólidos na 

memória dos Formandos do que o desenvolvimento ao longo da sessão.  
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O feedback 

O feedback é a reação do recetor ao comportamento do emissor. Fornece informação ao 

emissor sobre o impacto da sua ação sobre o recetor, sobre o sucesso na realização do 

seu objetivo comunicativo. Ao responder, o recetor exerce controle sobre as futuras 

mensagens que o emissor venha a codificar, promovendo a continuidade da 

comunicação. 

O feedback é, assim, um poderoso instrumento de influência ao nível de quem envia 

informação. 

Se o feedback for compensador, o emissor mantém o seu comportamento; se não for, 

este modifica-o, a fim de aumentar as suas probabilidades de êxito. Se na comunicação 

frente-a-frente o feedback é máximo, no caso de canais como a televisão, o rádio, os 

jornais e revistas essa possibilidade é mínima.  

Neste caso, é o comportamento de compra dos consumidores que tem va lor como 

feedback. O conhecimento e o uso do feedback aumentam a eficácia da comunicação 

interpessoal. 

As pessoas que são consideradas "boas comunicadoras" normalmente estão atentas aos 

sinais comunicativos do interlocutor, são boas observadoras de reações. 

«O comportamento dos formandos, a sua postura, expressões, humor, brincadeiras ou 

sarcasmos, questões, dúvidas, afirmações e opiniões, enfim, toda a riqueza da situação 

face-a-face em termos de feedback, é extremamente útil para o formador regular  e 

corrigir a sua forma de comunicar com o grupo».  

 

Como se comunica 

Movimentos, sons, imagens, palavras - como é que se pode comunicar? 

Todo o comportamento é comunicação; as nossas ações são sempre passíveis de 

interpretação por parte dos outros, é-nos impossível não comunicar. Se está numa sala 

de espera antes de uma entrevista, e a secretária à sua frente mantém os olhos baixos e 

uma atitude concentrada, a mensagem captada é "não quero comunicar".  
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Então, evitar a interação é todavia interagir: comunica-se essa intenção de evitamento 

de alguma forma, influencia-se o comportamento do outro de algum modo. O estilo 

comunicativo define a relação entre os agentes da comunicação.  

O controlo do comportamento não-verbal é algo precioso para o formador. Os gestos,  as 

expressões, os olhares, a entoação de voz, são componentes da comunicação que 

devem estar em sintonia com o que se diz, auxiliando e antecipando a mensagem oral.  

As discrepâncias entre os dois níveis de comunicação - verbal e não verbal - dificultam a 

relação e originam, frequentemente, mal-entendidos e conflitos. Um comunicador 

expressivo recorre aos gestos como complemento e suporte da expressão oral.  

A utilização do espaço 

A gestão do espaço físico condiciona, de início, o desenrolar da comunicação. Não é por 

acaso que a disposição em U é usualmente praticada na formação.  

Esta é uma configuração facilitadora da comunicação. Todos os elementos do grupo se 

encontram face-a-face. Naturalmente os seus olhares convergem para o centro -frente, 

posição ocupada tradicionalmente pelo formador. 

Os elementos mais dominantes, extrovertidos, auto-confiantes tendem a ocupar posições 

centrais. As zonas intermédias ou mesmo extremidades são normalmente preferidas 

pelos elementos mais tímidos, introvertidos. Os observadores passivos ficam, assim, 

resguardados do olhar do formador e dos colegas.  

A utilização que o formador fez do espaço e movimento é deveras importante na 

definição do estilo comunicativo do grupo. O formador que se coloca sentado atrás da 

sua mesa, ou num estrado, está defendido na sua "armadura" e transmite um 

distanciamento em termos de papel e estatuto em relação aos Formandos.  

A qualidade expressiva e a recetividade à comunicação é favorecida quando o Formador:  

 apoia a comunicação verbal com os gestos coordenativos, descritivos, etc; 

 se desloca na sala, marcando o ritmo, aproxima-se e recua face aos formandos, 

acompanhando as próprias pausas, entoações e exclamações com o movimento 

e postura corporal; 
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 solicita a atenção e/ou participação dos outros elementos com o olhar direto, com 

gestos apelativos (mas não inquisitivos), com uma atitude corporal recetiva.  

 

Comunicar não é fácil 

Obstáculos à comunicação 

O processo comunicativo está longe de corresponder a uma circulação linear e objetiva 

de informação entre dois indivíduos ou grupos. Existem diversos fatores perturbadores 

da comunicação que o formador ou animador não deve desconhecer de modo a superá -

los. 

 

O primeiro nível de distorção pode ocorrer logo na fonte ou emissor e reside na diferença 

entre o que se quer transmitir e o que de facto se transmite. O código utilizado pode não 

ser o mais indicado para expressar as ideias ou objetivos a comunicar.  

Se o formador quiser descrever uma máquina industrial, será melhor sucedido ao 

apresentar um esquema gráfico do que ao tentar transmitir oralmente como é que a 

máquina é construída, quantas peças, ligamentos, etc. é que a compõem.  

Por outro lado, poderá existir pouca objetividade na codificação, se a informação 

transmitida não é suficiente ou, pelo contrár io, existe em excesso. É o caso do formador 

que para explicar um conceito simples, produz um discurso muito extenso, repleto de 

termos técnicos e adjetivação excessiva.  
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A adequação do código ao recetor é outra questão extremamente importante. É preciso 

não esquecer que a comunicação é um processo bilateral, se se quiser que o recetor 

capte com clareza a mensagem. 

A codificação deve ser adaptada ao repertório de conhecimentos, estatuto sócio -cultural 

e atitudes do recetor. No percurso entre a transmissão e a  receção da mensagem outras 

interferências podem surgir. 

Aquilo que transmitimos não será exatamente aquilo que o outro recebe, se ocorrerem 

ruídos, conversas paralelas, comunicações simultâneas, etc. Quando finalmente a 

mensagem chega ao recetor é ainda provável que exista alguma diferença entre aquilo 

que este recebe e o que pensa que recebeu. 

A atitude face ao emissor, a maior ou menor simpatia por este, pode afetar a 

recetividade e a interpretação da mensagem. Existe sempre uma atitude de avaliação da 

fonte de informação, das suas intenções e do grau de confiança que desperta ao recetor.  

Em grande medida, ouvimos o que queremos ouvir. 

Estão sempre presentes na interação comunicativa expetativas e ideias preconcebidas 

acerca do que as pessoas são e daquilo que querem dizer. Porque muitas vezes não 

"estamos a ver" o Sr. X a afirmar tal coisa, mesmo que ele o faça, acabamos por não o 

perceber. 

A perceção que cada indivíduo tem da realidade e das outras pessoas é sempre seletiva: 

mesmo inconscientemente, os nossos mecanismos percetivos filtram a informação 

privilegiando aquela que, por alguma razão, tem mais a ver com os nossos interesses, 

rejeitando e distorcendo outra, para que não colida com aquilo em que acreditamos ou 

conhecemos. 

 

Estereótipos, crenças e preconceitos 

Aquilo em que acreditamos ou pensamos acerca dos outros, e consequentemente 

avaliamos positiva ou negativamente, é muitas vezes adquirido através da perceção 
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enviesada ou distorcida que fazemos da realidade. O ser humano tem absoluta 

necessidade de compreender o mundo e conferir ordem às coisas.  

 

Os estereótipos influenciam a comunicação  

Para reduzir a incerteza, inerente à grande complexidade do universo social (e físico), os 

mecanismos mentais tendem a simplificar a realidade. Assim, arrumamos as pessoas em 

categorias, "gavetas" às quais atribuímos algumas caraterísticas, acreditando que, a 

partir daí, podemos prever o seu comportamento.  

Ao longo do nosso desenvolvimento vamos construindo imagens dos outros através dos 

conhecimentos apreendidos no seio da sociedade e da cultura onde nos inserimos. 

Aprendemos a classificar as pessoas segundo grupos sociais e a atribuir a cada um 

destes grupos características específicas.  

Estas crenças sociais poderão ser confirmadas ou infirmadas pela nossa experiência de 

vida. Transportamos, então, na mente, imagens, expetativas, ideias preconcebidas 

acerca da maneira como serão algumas das pessoas, situações ou eventos e que irão 

distorcer a perceção da realidade, num sentido subjetivo.  

Quer isto dizer que vemos os indivíduos como representantes da imagem que fazemos 

das diferentes categorias sociais; este facto pode-nos conduzir a erros ao avaliar os 

outros. 
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No contexto pedagógico, a utilização abusiva de estereótipos e preconceitos no 

relacionamento com os participantes é nefasta, pois:  

 limita a quantidade e qualidade da informação captada;  

 aumenta o risco de não se reagir à situação presente e à pessoa real e sim às 

nossas ideias preconcebidas; 

 aumenta o risco de se elaborarem interpretações deturpadas dos 

acontecimentos; 

 torna o Formador numa pessoa rígida, inflexível, com resistência à mudança;  

 origina situações potencialmente conflituosas, discriminações, mal -entendidos, 

comunicações ambíguas e tensões negativas no grupo.  

Vimos então que: 

 apesar das atitudes e em particular das crenças e dos estereótipos servirem a 

necessidade fundamental do ser humano de simplificar o mundo, de modo a 

conseguir prever e orientar-se nas relações com as pessoas e situações, mesmo 

quando a informação presente é escassa; 

 também podem dificultar a compreensão objetiva e clara do momento presente, 

do comportamento dos outros e comprometer a "atitude profissional", de 

recetividade e neutralidade, que o Formador e todas as pessoas que lidam com 

outras na sua profissão, devem adotar. 

Então o que fazer? Como comunicar de forma motivadora?  

Saber emitir facilita a comunicação 

É fundamental para quem transmite informação conhecer bem o objetivo a comunicar.  

A familiaridade do formador em relação aos temas a divulgar deverá ser elevada para 

que a comunicação resulte organizada, precisa, e de fácil entendimento por parte dos 

recetores. Consegue-se transmitir de forma mais atrativa aquilo que se domina.  

A flexibilidade de expressão, bem como a moldagem dos códigos e canais utilizad os aos 

diferentes grupos de participantes, é mais trabalhada quando o formador / emissor se 

sente seguro dos objetivos e domina os temas em foco.  
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Possuindo ideias precisas e claras, as frases surgem mais organizadas e os significados 

são claros para quem os interpreta. Evita-se, assim, a comunicação ambígua, 

desordenada, pouco estimulante e confusa.  

O formador deve procurar relacionar as intervenções e comentários emergentes do 

grupo e, sempre que possível, enquadrar as intervenções marginais no debate ou na 

exposição da matéria. 

Cuidar do nível não verbal da comunicação é imprescindível a um bom comunicador. A 

mímica deve ser adequada às palavras e significados expressos oralmente.  

Se os olhos são "o espelho da alma", apresentar-se é olhar os outros nos olhos. Olhar 

enquanto se fala, reforça as palavras, aumentando o poder persuasor do discurso. Um 

olhar esquivo significa, eventualmente, desinteresse, fuga, falta de autoconfiança ou 

incompetência, provocando no interlocutor uma atitude de distanciamento e desagrado. 

A imagem do formador deve ser cuidada. Não se trata de defender meras convenções. 

Como já foi referido, as pessoas tendem a classificar as outras segundo esquemas pré -

determinados construídos e assimilados com base em determinantes sócio -culturais. 

Assim, mal entra na sala, o formador é avaliado pelos formandos num primeiro instante, 

a partir da sua imagem pessoal, da forma como se veste, da sua postura e do modo 

como se movimenta. 

Esta primeira impressão é importante para o desenvolvimento da relação pedagógica. 

Um formador "bem" apresentado é geralmente associado à "competência", "empenho 

profissional" e "respeito pela atividade exercida".  

Não teremos uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão.  

No entanto, uma apresentação demasiadamente formal poderá ser algo inibitória para 

determinados grupos de caraterísticas etárias ou sócio -económicas específicas. 

Saber ouvir facilita a comunicação  

A comunicação interpessoal dificilmente será satisfatória se o emissor não adotar duas 

atitudes relacionais fundamentais: a escuta ativa e a atitude empática.  

Ser um ouvinte ativo significa: 
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 começar a ouvir desde a primeira palavra;  

 escutar atentamente todas as opiniões; 

 concentrar-se no que está a ser comunicado, sem se precipitar tentando 

adivinhar o que os seus interlocutores vão dizer;  

 manifestar a sua atenção e recetividade através de comportamentos e sinais 

verbais [-"sim, sim", "hum, hum"], acenando com a cabeça e olhando para quem 

fala; 

 gerir os silêncios sem impaciência ou ansiedade;  

 não interromper a comunicação do interlocutor, deixando-lhe espaço para se 

expressar; 

 não interpretar o que o outro diz sem "chão" suficiente, mas sim fazer perguntas 

e colocar questões de forma a suscitar a participação do interlocutor e obter 

esclarecimentos sobre o que ele quer expressar. 

É contudo, aconselhável não colocar questões diretas que possam ser sentidas pelos 

participantes como um pouco inquisidoras.  

Empatia 

A comunicação interpessoal dificilmente será satisfatória sem um elemento 

extremamente importante - a atitude empática. 
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Um indivíduo tem capacidade empática se no decorrer da interação for capaz de sentir o 

que sentiria se estivesse na posição da outra pessoa.  

Pode-se definir empatia como: "a capacidade de inferir estados internos ou traços de 

personalidade do outro, comparando-os com as nossas próprias atitudes e, 

simultaneamente, de tentar perceber o mundo tal como essa pessoa o percebe".  

Esta atitude, que respeita o outro e a sua expressão, carateriza -se por um esforço 

sincero de nos colocarmos no seu lugar, "vestirmos a sua pele", de compreender o seu 

contexto emocional e vivencial. O interlocutor sente, assim, a sua individualidade 

respeitada e a sua expressão não deformada.  

Esta confiança favorece a abertura dos indivíduos e estimula a comunicação. A atitude 

empática nasce espontaneamente com mais facilidade nalguns indivíduos do que 

noutros, mas pode ser adquirida através de "um trabalho sobre si próprio".  

Evitando conceitos ou julgamentos anteriores à mensagem em si e despindo a in teração, 

tanto quanto possível de elementos subjetivos, consegue-se uma atitude de neutralidade 

orientada para o outro e excelente para uma comunicação efetiva.  

A empatia funciona também como uma técnica preventiva de conflitos ou interações 

hostis. Numa interação, o comportamento de um dos participantes influencia o 

comportamento do outro e vice-versa. 

Comportamento gera comportamento. É frequente esquecermo-nos de que a forma 

como os outros se comportam connosco resulta, a maior parte das vezes, da forma como 

nos comportamos em relação a eles. Uma reação ativa e empática muito frequentemente 

produz reações da mesma natureza nos interlocutores. Partindo desta noção de que o 

nosso comportamento tem o poder de determinar, em parte, o comportamento dos 

outros, então, podemos concluir que controlando a nossa comunicação obteremos 

reações previsíveis no recetor. 

O comportamento não é algo pré-determinado, hereditário ou automático; os indivíduos 

podem escolher comportamentos e formas de comunicar que promovam a qualidade das 

interações pessoais, particularmente em situações profissionais. Para tal, basta estar 

atento e recetivo às mensagens que ocorrem no aqui e agora, atender às necessidades 
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dos formandos e compreender o seu contexto emocional, evitando as distorções 

comunicativas. 

Ideias a reter (resumo do artigo) 

O formador é um gestor de comunicação na medida em que:  

Orienta as mensagens 

 anima a discussão sem a limitar;  

 ajuda o grupo a selecionar e a desenvolver os aspetos mais pertinentes e 

necessários. 

fomenta o intercâmbio entre o papel de emissor e de recetor:  

 suscita a participação de todos; 

 facilita a troca de opiniões; 

 garante igual oportunidade de expressão a todos os participantes;  

 está atento a novas contribuições ou pontos de vista.  

diminui o ruído 

 mantém ordem no debate; 

 controla as interferências; 

 sintetiza as principais ideias debatidas em função do tema em questão;  

 repete o significado de algumas intervenções importantes, de modo a estruturar a 

informação. 

suscita a escuta ativa e a atitude empática no seio do grupo: 

 mantém os conteúdos num registo objetivo salvaguardando-os de cargas 

emocionais excessivas decorrentes dos temas ou do relacionamento 

interpessoal. 
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Conflitos na relação pedagógica 

Este artigo pretende auxiliar o formador a prevenir, identificar e resolver ou gerir os 

conflitos que sempre surgem no contexto da formação e, de uma forma geral, nas 

relações pedagógicas. 

 

 

Significado de conflito na relação pedagógica 

Segundo a teoria dos Campos de Força de Kurt Lewin, na génese de um grupo dinâmico 

estão presentes forças de natureza diferente e que se opõem.  

Existem no grupo forças de progressão resultantes dos fatores que promovem a 

formação e continuidade do grupo. Como exemplo destes fatores, podem-se salientar as 

motivações dos participantes para se tornarem elementos representativos do grupo, a 

pressão social para que o grupo se forme (na empresa, no departamento, a nível da 

sociedade em geral, no seio da família, etc.), os interesses e valores dos participantes e 

outros. 

Como energias contrárias a estas, existem também as forças de regressão, resultantes 

dos fatores inibidores da progressão do grupo. A insegurança psicológica, os receios de 

competição ou desvantagem, o ter de agir em conformidade com as normas, a aplicação 

de sanções são exemplos desses fatores. O impacto destas forças em oposição provoca 

http://formacao.fikaki.com/manual/relacao-pedagogica/conflitos/
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uma tensão latente no seio do grupo, tornando-se este, à partida, num organismo 

potencialmente em conflito. 

Para que o grupo se desenvolva e progrida há que resolver a tensão interna causada 

pelas forças contraditórias. Só assim, se poderá atingir o estado de coesão 

imprescindível para que o grupo atinja os seus objetivos ou finalidades.  

Então, parece legítimo concluir que o conflito, ou as forças contraditórias que o 

alimentam, é um elemento promotor de mudança, de avanços e evolução nos grupos.  

Entende-se que a resolução positiva da tensão intra-grupo dará origem a uma nova 

dinâmica de funcionamento. Como organismo vivo, dinâmico e único que é, o grupo 

nasce, cresce e morre, passando por diversas etapas ao longo da sua existência. Tal 

como acontece com os indivíduos isoladamente, também nos grupos o desenvolvimento 

ocorre por "saltos", fases de crise, mais ou menos intensas, que proporcionam mudança.  

Culturalmente é-nos transmitida a noção de que o conflito é algo penoso, mesmo 

assustador, que é preciso evitar em nome da tranquilidade e da harmonia.  

Contudo, são o desequilíbrio, os obstáculos, a conjunção de forças contrárias que 

impedem a estagnação. 

Todo o desenvolvimento do homem, bem como das suas relações com os outros 

homens, estão impregnados de conflitos que desencadeiam a mudança e a evolução.  

O formador age como promotor de mudança a nível das pessoas - de conhecimentos, de 

profissão ou especialidade, de atitudes, etc. - e dos organismos de que fazem parte - 

reestruturações, modernizações, etc.  

 

 A situação de formação possui um grande potencial de conflito  

A mudança não é encarada pelos indivíduos de forma pacífica. Mesmo reconhecendo a 

sua necessidade, as forças de regressão fazem-se sentir. Existe uma inércia, uma 

resistência à mudança, pois esta obriga a um esforço de resolução e adaptação às 

novas situações que, por sua vez, transportam sempre em si o desconhecido. 
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Na situação de formação existe uma negociação constante, mais ou menos explícita, 

entre os diversos elementos - formador, participantes, instituição organizadora - que 

propõem objetivos e modelos por vezes diferentes, que aspiram a finalidades 

contraditórias, etc. 

 

Quais as origens do conflito 

Existem várias fontes potenciais para o conflito numa situação de ensino -aprendizagem. 

 

Vamos analisar algumas delas, as internas ao grupo:  

Heterogeneidade de idades, experiência ou escolaridade 

As diferenças individuais acentuadas implicam maneiras divergentes de compreender as 

realidades, motivações e interesses muito diversificados e progressões a ritmos variados 

no processo de aprendizagem. Constituem, assim, circunstâncias potencialmente 

desencadeadoras de atritos, comunicações distorcidas, desmotivação ou expressão de 

agressividade. 

Luta pela liderança 

Alguns dos participantes mais dominantes no grupo, ao disputar os papéis de liderança 

podem originar rivalidades e estimular oposições e competição. 

Relação de competição ou de sedução 

A natureza do relacionamento entre alguns participantes é suscetível de comprometer a 

coesão e o clima positivo do grupo. 
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Quando há sobreposição de papéis na estrutura do grupo fica difícil gerir as forças 

internas. É o caso da participação de irmãos num mesmo grupo. É frequente transporem 

para a situação de ensino-aprendizagem a rivalidade ou espírito competitivo da sua 

relação no grupo familiar. Nestes casos, o irmão mais competitivo pode remeter o outro 

para uma posição desconfortável, em que o peso da estrutura familiar surge como um 

"olho" avaliador do seu desempenho na formação.  

Também as relações de sedução inter-sexos podem conduzir o grupo à fragmentação ou 

funcionarem como um ruído de fundo prejudicial à comunicação pedagógica. 

Caraterísticas internas de cada Indivíduo 

Antes da nova identidade do grupo estar consolidada, o "historial" de cada um emerge 

com maior ou menor intensidade, conduzindo a fenómenos de transferência que 

determinam o tipo de interrelações entre os membros do grupo.  

A experiência anterior de frustrações e sucessos, vivida em contextos similares, é 

transposta para a nova situação. Assim, o comportamento dos indivíduos no momento 

presente pode estar a ser determinado por experiências desagradáveis que nada têm a 

ver com a situação de formação em si.  

A transferência de modos de relacionamento positivos ou negativos pré -existentes (tipo 

de relação que se tem ou se teve com as figuras parentais, com os chefes, amigos, e tc.) 

para o formador ou outro membro do grupo que tenha desencadeado essa associação, 

pode condicionar o clima sócio-emocional na sala de formação. 

Este mecanismo é, a maioria das vezes, algo automático, inconsciente, e por isso 

mesmo difícil de controlar. 

Relacionamento com a instituição organizadora 

As condições físicas e materiais, o espaço e equipamentos destinados à formação 

quando não são adequados ou satisfatórios, quer em quantidade, quer em qualidade, 

são foco de descontentamento e reações de hosti lidade por parte do grupo ou alguns 

dos seus elementos. 

Infelizmente, acontece com alguma frequência os objetivos delineados para determinada 

população não serem os mais efetivos para responder a todas as necessidades reais 
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dessa mesma população, ou, por outro lado, o tempo decorrente entre a elaboração de 

um Programa de formação e seus objetivos, e a sua implementação prática, tornar esse 

programa de algum modo ultrapassado. 

A informação, as expetativas criadas nos futuros Formandos, a forma como o process o 

de recrutamento foi conduzido, a resolução da situação profissional após o curso, enfim, 

todo o nível institucional materializa-se na pessoa do Formador. Ao estar acessível ao 

grupo, é quem "dá a cara", quem é responsabilizado, num primeiro momento, por fatores 

que, a maior parte das vezes, lhe são alheios.  

Relação formador-grupo e caraterísticas pessoais do formador 

O Formador aos olhos do grupo aparece como: a figura paternal, autoritária; alguém com 

grande poder económico; o representante da instituição organizadora; e um professor 

associado à velha escola. É a "vítima" preferencial dos fenómenos de transferência.  

As caraterísticas de personalidade do formador, o seu estilo de relacionamento 

interpessoal, são marcantes para o tipo de ambiente pedagógico  que se gera na situação 

de ensino-aprendizagem. A preparação psico-pedagógica, aliada à estrutura da 

personalidade do formador, é condicionante para o despertar ou não de conflitos no seio 

do grupo. 

A preparação técnico-profissional do formador é outra variável importante a este nível. 

Estes três fatores - estrutura de personalidade, e preparação prévia, quer técnica, quer 

pedagógica - são fundamentais na avaliação que o grupo fez da pessoa do Formador, 

enquanto gestor legítimo da comunicação em sala.  

Como prevenir o conflito 

Logo de início, existem alguns procedimentos gerais que previnem a ocorrência de 

futuros atritos ou más relações no grupo. 
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São eles: 

 Garantir a disposição da sala em U 

Anula o "look" de sala de aula tradicional. É um indicador implícito de que se 

trata de contextos diferentes, bloqueando um pouco as possíveis associações 

negativas de fenómenos de transferência decorrentes da experiência vivida no 

modelo escolar (testes, avaliações, mau relacionamento com professores, 

desmotivação). É uma configuração facilitadora de comunicação, colocando os 

elementos do grupo de frente uns para os outros. É um convite à interação com 

os outros, favorecendo a consolidação da identidade do grupo.  

 Promover a apresentação dos diferentes elementos 

Dizer alguma coisa sobre si próprio ajuda a quebrar o gelo inicial, é um modo 

lógico de se começar a comunicar... Reduz a insegurança psicológica 

caraterística do 1º momento, de desconhecimento mútuo. Como complemento da 

apresentação formal - em que os diferentes elementos dizem o nome e, 

sucintamente, qual a sua área de atividade e qual o seu interesse em participar 

na Ação de formação - os Jogos de Apresentação recomendam-se para imprimir 

o estilo de relação e de atividades caraterísticas de formação desde o princípio. 

 Discutir e esclarecer desde logo as regras de funcionamento do grupo  

Estabelecer horários a cumprir, concertar a duração dos intervalos, prazos, 

questões como o fumar em sala, etc.  
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No decorrer da formação, cabe ao formador resolver as dificuldades que surjam, quer 

no domínio da tarefa, como no domínio sócio-afetivo. 

 Evitar as exposições teóricas prolongadas Um adulto consegue prestar atenção a 

100% durante um período de tempo muito limitado. 

Cuidados a ter nas atividades pedagógicas  

É necessário intercalar as várias atividades, de modo a quebrar a monotonia. Conferindo 

ritmo e dinamismo à formação, garante-se, em parte, que os mecanismos de atenção e 

concentração dos participantes não estão saturados.  

Por outro lado, os debates, discussões, jogos pedagógicos obrigam a certas precauções, 

pois também contém os seus perigos: 

 monopolização das redes de comunicação por alguns elementos, remetendo os 

restantes para o papel de recetores passivos;  

 emergência de necessidades competitivas ou de rivalidades, impedindo o grupo 

de prosseguir nas suas funções e atividades;  

 crescer no grupo o sentimento de que se está a perder tempo. Daí que os jogos e 

debates tenham de se enquadrar no contexto pedagógico da sessão. No final, o 

Formador deve elaborar uma síntese conclusiva e integradora da comunicação 

que se gerar, relacionando-a com os objetivos pedagógicos da sessão; 

 os elementos não faladores, tímidos e introvertidos podem viver com ansiedade 

ou insegurança este tipo de atividades; 

 silêncios prolongados, que "boicotam" os propósitos e a dinâmica das atividades 

de grupo propostas; 

 o perigo dos silêncios é maior quando o grupo é ainda recente. Assim, o 

formador tem de "sentir" o grupo e tentar perceber qual vai ser a adesão àquele 

tema ou àquele jogo. Atividades que impliquem uma exposição face ao grupo 

podem ser sentidas pelos diferentes elementos como intrusivas.  

A mudança a efetuar na formação acontece a nível dos conhecimentos técnicos e 

também a nível do saber-estar. Na sala de formação são ensaiadas novas formas de 

estar em relação, formas alternativas de trabalho em conjunto, de comunicar em grupo.  
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A experiência e o saber de cada um não podem ser ignorados em populações de 

indivíduos adultos, ou jovens adultos. É vital a existência de espaço para a expressão 

individual. 

Mesmo as questões e perguntas referentes à "matéria" possuem sempre uma dimensão 

emocional e social. Quando quero esclarecer uma dúvida estou também a satisfazer 

necessidades sociais, de reconhecimento do meu estatuto no grupo e de afirmação da 

minha individualidade. 

O formador preocupado em respeitar o conteúdo programático por vezes não se 

apercebe da importância do domínio socio-afetivo e da necessidade de se enquadrar a 

sua expressão na situação de ensino-aprendizagem. Simplesmente, não se pode 

esquecer de que os seus objetivos não são obrigatoriamente os mesmos que os dos 

participantes. 

Trabalhar o domínio da relação é facilitar a transmissão dos conceitos teóricos e 

técnicos. O formador funciona como um "sensor": tem que estar permanentemente 

atento para detetar as tensões e apreciar a sua incidência na progressão do grupo. Isso 

implica estar particularmente sensível ao Feedback dado pela expressão oral e o 

comportamento não verbal de cada um. 

Ao detetar tensões interpessoais, o formador, enquanto gestor de comunicação, deverá 

favorecer a expressão dos conflitos latentes. Só pela expressão explícita das tensões 

negativas é possível trabalhá-las. Se não forem faladas, continuariam a crescer, 

ganhando força por oposição às forças de progressão. 

Ao possibilitar a expressão e debate de conflitos, é preciso propor ao grupo a resolução 

dos mesmos, por duas razões fundamentais:  

 quem está descontente já pensou ou desejou a melhor alternativa para que a sua 

situação se modifique...; 

 ao se solicitar soluções, está-se a responsabilizar o grupo, enquanto parte ativa 

do processo de formação. 

Naturalmente o grupo é conduzido pelo Formador e por si próprio, a comunicar num 

registo racional, mais objetivo. Caminha-se, assim, do domínio da emocionalidade 
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carregada, para reformulações neutras e objetivas dos problemas. Será, então, possível 

encontrar em conjunto soluções suficientemente boas e funcionais.  

As questões colocadas de forma agressiva devem ser refeitas assertivamente, a fim de 

serem apropriadas pelo grupo e se poder avançar. As reformulações ajudam a 

compreensão racional das circunstâncias e fatores implicados em mal-entendidos ou 

rivalidades, pois obrigam os indivíduos a distanciarem-se da emoção e a olhar para si 

próprios, analisando os comportamentos de forma objetiva. 

Em todo este processo, o formador tem de obedecer a duas regras de ouro:  

 nunca se deixar envolver emocionalmente nos conflitos;  

 ser capaz de lidar com eventuais agressividades ou hostilidades sem reagir 

impulsivamente. 

Só a prática e a experiência acumuladas permitem obedecer com facilidade a estes dois 

pressupostos. No entanto, a vivência destas situações, mesmo que não se tomem os 

procedimentos mais corretos, é sempre positiva uma vez que permite elaborar uma auto -

crítica construtiva e evoluir enquanto profissional.  

Face à pressão do grupo, existem algumas respostas típicas dos Formadores que iremos 

enumerar e que serão mais nefastas ou mais úteis à resolução de conflitos e à gestão da 

comunicação num conceito pedagógico. 

Atitudes positivas 

 Adaptar o conteúdo/programa, os exercícios e as atividades às caraterísticas 

específicas de cada grupo. 

 Trabalhar a relação, mostrando-se disponível e eficaz mas não abdicar de fazer o 

apelo indispensável à teoria. 

 Assegurar-se que a sua comunicação foi efetiva e compreendida pelos recetores, 

utilizando questões como: «Ficaram clarificados? Gostariam que reformulasse 

alguma questão?». 

 Obter feedback mas não efetuar perguntas dirigidas, "à Professor".  

 Provocar mudanças de ritmo ao longo da sessão, diversificando estratégias, 

recursos e meios pedagógicos.  
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Definição de Objetivos Pedagógicos 

A formação, seja ela geral ou específica, situando-se no âmbito da educação ou da 

formação profissional, é sempre um processo que pretende promover mudanças. No 

caso específico da formação profissional, qualquer ação de formação tem por objetivo 

promover mudanças nos formandos, por forma a que adquiram as competências 

necessárias para o desempenho ou aperfeiçoamento de uma determinada função 

profissional. 

As mudanças desejadas podem ser mais longínquas e gerais como, por exemplo, 

dominar as técnicas de programação de computadores ou aprender a trabalhar com um 

novo programa informático. Podem, no entanto, ser tão imediatas e específicas como, 

por exemplo, aprender a ligar um computador. Os objetivos pedagógicos, consistem em 

afirmações que descrevem a direção da mudança que o formador pretende promover nos 

formandos. Assemelham-se a mapas de estradas: ajudam os formadores e os formandos 

a conhecer os caminhos que estão a percorrer e a saberem se o destino já foi 

alcançado, como bem exemplifica uma célebre frase de Mager: «se não estivermos 

certos do lugar para onde nos dirigimos, arriscamo-nos a encontrarmo-nos noutro lugar 

(sem o saber)». 

Tal como os mapas das estradas, alguns objetivos de formação são de simples 

elaboração e leitura, outros são mais complexos. Tendo em conta estas diferenças, e 

para cumprirem a função que lhes cabe no processo de ensino -aprendizagem, os 

objetivos devem ser definidos de maneira correta e rigorosa, obedecendo a conceitos e 

regras que sobre este tema estão estabelecidos.  

 Funções dos objetivos 

 Níveis de definição dos objetivos 

 Domínios dos objetivos 

 Operacionalização dos objetivos 

 Taxonomias dos objetivos 

 

http://formacao.fikaki.com/manual/definicao-objectivos-pedagogicos/funcoes/
http://formacao.fikaki.com/manual/definicao-objectivos-pedagogicos/niveis/
http://formacao.fikaki.com/manual/definicao-objectivos-pedagogicos/dominios/
http://formacao.fikaki.com/manual/definicao-objectivos-pedagogicos/operacionalizacao/
http://formacao.fikaki.com/manual/definicao-objectivos-pedagogicos/taxonomias/
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Funções dos objetivos 

Toda a ação de formação deve ter objetivos claramente definidos e previamente fixados. 

As razões que justificam esta posição são variadas e estão diretamente relacionadas 

com as vantagens que daí advêm para a aprendizagem em geral, e ainda para todos os 

intervenientes no processo de formação: formandos, formadores, instituições e futuros 

empregadores 

 

De um modo geral, podemos definir objetivo de formação como um enunciado claro e 

explícito dos resultados que se esperam alcançar com uma determinada ação de 

formação. Os objetivos de formação indicam os resultados esperados de uma 

aprendizagem visada. 

A partir deste conceito geral de objetivo de formação, vamos analisar algumas vantagens 

ou as principais funções que os objetivos cumprem, quando clara e previamente 

definidos. 

 

Os objetivos são fatores de clarificação 

Os objetivos são um fator de clarificação de toda a formação. Não há formação efic az 

sem se ter uma ideia precisa do que se pretende que os formandos fiquem a saber no 

final da formação. Só sabendo para onde se vai se tomará o caminho certo para lá 

chegar. 

http://formacao.fikaki.com/manual/definicao-objectivos-pedagogicos/funcoes/
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A definição prévia dos objetivos da formação torna mais claro o que se pretende 

alcançar com as ações de formação. Através da definição de objetivos, torna -se mais 

fácil eliminar a ambiguidade que tantas vezes rodeia uma ação de formação, definida em 

termos de conteúdos ou aquisição de conhecimentos genéricos e difusos.  

A determinação precisa das capacidades que os formandos devem adquirir ou 

desenvolver com uma determinada ação de formação, assegura uma maior clareza e 

objetividade de procedimentos no processo formativo.  

A definição prévia dos objetivos, além de ser condição de maior c larificação dos 

procedimentos formativos, é também garantia de maior congruência, entre os 

resultados desejados e os alcançados. 

 

Os objetivos são instrumentos de comunicação 

Os objetivos são instrumentos de comunicação que asseguram um entendimento mais 

fácil entre os vários intervenientes ou interessados na formação: formandos, formadores, 

avaliadores, futuros empregadores, etc. Perante uma situação de formação, podem ser 

distintas as intenções e as interpretações de formandos e formadores.  

Acontece, por vezes, que os formadores não conseguem fazer-se entender e os 

formandos são obrigados a «adivinhar» o que se espera deles. A definição dos objetivos 

vem permitir que as intenções da formação apresentem um significado idêntico para 

todos e, consequentemente, evitar mal-entendidos resultantes da ambiguidade que 

carateriza formações mal definidas. 

Com objetivos bem definidos, o formador sabe o que pedir aos seus formandos, 

estes sabem o que se espera deles, os avaliadores sabem o que poderão exigir, e 

os clientes ou empregadores sabem com que aptidões podem contar por parte dos 

seus empregados. 
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Os objetivos são instrumentos de orientação do formador 

Os objetivos servem de critérios para a escolha dos métodos, das técnicas, dos meios e 

dos instrumentos para o aperfeiçoamento da ação educativa, sendo para o formador 

como um guia no planeamento das atividades de aprendizagem, condução de sessões e 

avaliação dos resultados. 

Sabendo-se quais os objetivos a alcançar, mais facilmente se saberá como alcançá -los. 

A existência de objetivos precisos assegura maior objetividade na ação de formação, 

diminuindo as probabilidades do formador se dispersar por conteúdos ou atividades que, 

embora interessantes, podem satisfazer apenas os seus gostos pessoais. A definição 

dos objetivos também possibilita ao formador determinar o grau de êxito das suas 

estratégias e comportamentos pedagógicos.  

Podem ainda veicular um importante meio de avaliação e controlo da ação do formador, 

na medida em que obtém informação sobre se os formandos alcançaram, ou não, os 

objetivos previstos. 

 

Os objetivos são um guia para o formando 

O conhecimento dos objetivos por parte do formando é talvez um dos meios mais 

eficazes para o sucesso da aprendizagem. 

Diz Mager «se comunicar a um aluno os objetivos da sua aprendizagem talvez não tenha 

que fazer mais nada»•. 

Os objetivos são para o formando um guia que lhe permite direcionar a sua atividade e 

organizar os seus esforços. Saber com que finalidade se realizam as atividades de 

aprendizagem, é fator de: motivação para o trabalho, boa aceitação das mensagens, 

facilitação da sua compreensão e assimilação. Saber em que direção se caminha é dar 

sentido a cada passo que se dá. 

Alguns estudos desenvolvidos nesta área, sobre o efeito do conhecimento dos objetivos 

nos resultados obtidos pelos alunos, concluíram na maioria dos casos, que os resultados 
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alcançados por aqueles que conheciam os objetivos da sua aprendizagem, eram muito 

superiores aos dos que não tinham qualquer informação a esse respeito.  

O conhecimento dos objetivos permite ao formando: 

 situar-se em relação ao fim a atingir;  

 tomar consciência do que lhe vai ser exigido;  

 distinguir o essencial do acessório;  

 possuir um ponto de referência para avaliar e controlar os seus progressos.  

 

Os objetivos são fatores de maior objetividade na avaliação 

Uma das funções mais úteis dos objetivos é a de fornecer referências e critérios para a 

avaliação. A experiência demonstra que a avaliação é percebida como menos difícil e 

mais justa, quando os objetivos são comunicados aos formandos em tempo útil e sem 

ambiguidade. 

São bem conhecidas as dificuldades e até erros que envolvem a avaliação dos 

resultados da formação, a maior parte deles consequência da falta de clarificação do que 

se pretende realmente avaliar. 

Uma formação definida em termos de conteúdos gerais deixa ao critério subjetivo do 

avaliador a escolha do que deve ser avaliado, do que deve ser exigido ao formando 

como resultado da aprendizagem. 

Com objetivos de formação corretamente definidos, sobretudo em termos de  

comportamentos observáveis, exigir-se-á do formando que demonstre apenas os 

saberes que foram previamente fixados. Não pode, assim, exigir -se o que se supõe que 

ele poderia ou deveria ter aprendido. 

Desta forma, é mais fácil evitar incertezas quanto ao que deverá ser avaliado, e também 

minimizar a subjetividade natural dos avaliadores, frequentemente influenciados por 

conceitos pessoais, ou causas estranhas à aprendizagem.  

Os objetivos introduzem na formação uma componente de objetividade que garante 

um controlo da aprendizagem mais correcto e mais justo.  
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Os objetivos são um instrumento de rentabilização da formação 

A definição de objetivos de formação em termos de competências a adquirir, vem 

equiparar a atividade formativa à atividade produtiva. 

O conceito de produto a obter com a formação, determina maior operacionalidade e 

consistência nas ações de formação, garantindo resultados mais palpáveis e de nível 

mais elevado. 

A racionalização que a definição de objetivos introduz no sistema pedagógico, minimi za 

os efeitos da indefinição e subjetividade dos procedimentos desenvolvidos a vários 

níveis e determina uma maior produtividade, traduzida na obtenção de mais e melhores 

resultados finais. Permite posteriores revisões e reformulações assegurando uma maior  

adequação e eficácia da formação e uma mais elevada rentabilidade do sistema.  

 

Níveis de definição dos objetivos  

Todos os intervenientes na formação, sejam eles gestores, programadores, ou 

formadores, têm como tarefa fundamental a definição de objetivos de formação. Todavia, 

a situação em que cada um o faz é diferente, sendo por isso também diferente o modo 

como os mesmos são expressos. 

 

http://formacao.fikaki.com/manual/definicao-objectivos-pedagogicos/niveis/
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O conceito de objetivo como enunciado dos resultados que se espera alcançar com a 

formação, sendo muito amplo, permite-nos englobar as diferentes situações em que os 

objetivos podem ser definidos e as várias formas que podem assumir.  

É um facto que quando nos confrontamos com um projeto de uma ação de formação, 

podemos verificar que os respetivos objetivos, ou resultados esperados, podem ser 

formulados por diferentes entidades e com diversos níveis de generalidade, desde a 

indicação muito ampla do que se pretende com a formação, (perfil de competências), até 

à indicação muito precisa do que o formando deverá ser capaz de fazer numa situação 

muito específica. 

Exemplos 

 No final da ação de formação X os formandos devem ser capazes de: 

compreender a literatura portuguesa contemporânea. (formulação muito 

genérica) 

 Dada uma lista de 30 vocábulos usuais da literatura portuguesa contemporânea, 

os formandos devem ser capazes de: dizer o significado de pelo menos 25 

deles. (formulação muito específica) 

Os diferentes graus de generalização ou de especificação com que são definidos os 

objetivos, fazem com que exista uma multiplicidade de designações ou classificações, 

que na maioria das vezes se intersetam ou se sobrepõem, como se pode constatar pelos 

seguintes exemplos: objetivos globais, gerais, terminais, finais, intermédios, sequenciais, 

facilitadores de aprendizagem, de progressão, de desenvolvimento, de transferência, 

etc. 

Adotaremos aqui a conceção proposta por Hameline que é uma síntese das propostas de 

diferentes autores, nomeadamente, Mager, Guilbert e Birzea, e vamos considerar 4 

níveis de generalidade na formulação dos propósitos ou intenções de formação:  

 ao nível mais alto de generalidade situaremos as finalidades; 

 ao nível abaixo das finalidades dá-se o nome de metas / fins; 

 ao nível das formulações dos resultados esperados / competências a adquirir 

com uma determinada ação de formação ou sequência de ensino-aprendizagem, 

dá-se o nome de objetivos gerais; 
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 ao nível das formulações, dos comportamentos esperados no final de uma ação 

de formação ou de uma sequência de ensino aprendizagem teremos os  objetivos 

específicos. 

 

Finalidade 

É uma afirmação de princípio, através da qual a sociedade (ou um grupo social) 

identifica e veicula os seu valores. 

Constituem os grandes objetivos ou propósitos da formação, e expressam intenções 

muito gerais, fornecendo uma diretriz para a globalidade da formação.  

São tomadas de decisão ao mais alto nível, em termos de política geral ou opções 

fundamentais, quer no campo da educação quer no campo da formação profissional, 

promovidas pelas entidades oficiais ou particulares.  

Exemplo 

Os cursos de formação na área de ................. visam o desenvolvimento de 

................(aqui um valor), isto é, ................(aqui a explicitação do valor) 

As finalidades são indispensáveis para dar unidade ao conjunto das ações que integram 

os projetos de formação, porque elas fornecem diretrizes sobre um determinado sistema 

de formação. 

 

Meta / Fim 

É o enunciado que define de uma maneira geral, as intenções que uma instit uição ou 

uma organização, têm com um determinado programa ou ação de formação e situam -se 

ao nível dos desempenhos, isto é, a meta ou o fim de um determinado programa ou ação 

de formação, define o perfil de saída dos formandos. São, em regra, formulados ao  nível 

dos gestores ou organizadores da formação. 

Exemplos 
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Esta ação de formação visa preparar pessoas para o desempenho das funções de 

Barman em unidades hoteleiras.  

Esta ação de formação visa formar profissionais habilitados a trabalhar com o programa 

de desenho técnico, CAD nível 3. 

 

Objetivo geral 

É um enunciado que descreve os resultados esperados, e situa-se ao nível das 

competências a adquirir pelos formandos no final da formação ou de uma sequência de 

ensino aprendizagem. 

Exemplos 

No final da formação, o formando deverá ser capaz de: conhecer as técnicas de venda 

de um produto. 

No final do módulo X o formando deverá ser capaz de: compreender a importância da 

planificação. 

 

Objetivo específico 

Expressa os comportamentos esperados no termo de uma ação de formação ou de um 

conjunto de atividades de aprendizagem, e situa-se ao nível das competências a 

desenvolver. 

Resulta da decomposição de um objetivo geral em aspetos mais restritos e corresponde 

a competências mais elementares, que integram as capacidades mais complexas 

visadas pelo objetivo geral. Deve ser formulado em termos operacionais, ou seja, em 

termos de comportamentos observáveis.  

Os objetivos específicos servem para avaliar até que ponto os objetivos gerais foram, ou 

não, atingidos. 

Exemplos 
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Dada uma lista de comportamentos, o futuro formador deverá se capaz de: indicar 

aqueles que correspondem a comportamentos caraterísticos dos jovens, sem recorrer a 

consultas e sem nenhum erro.  

O formando deverá ser capaz de: roscar um furo de 6 milímetros de diâmetro existente 

numa peça dada, utilizando um torno de bancada e em menos de 20 minutos.  

Estes 4 níveis de generalidade decrescente correspondem em regra a níveis de 

operacionalização crescente, ou seja, à medida que os objetivos visam campos mais 

restritos - partindo de aptidões globais, dificilmente avaliáveis e formuladas em termos 

de opções políticas, até à aquisição de capacidades mais restritas previstas nos 

objetivos específicos - vão também sendo formulados em termos de maior objetividade, 

identificando de forma mais precisa, quer os resultados esperados, sob forma de 

comportamentos observáveis, quer os processos que possibilitam e garantem o controlo 

desses mesmos resultados. 

Assim, os objetivos específicos são considerados objetivos operacionais por excelência, 

acontecendo frequentemente as duas designações aparecerem, na literatura da 

especialidade, como sinónimas. Por esta razão, para alguns autores o termo objetivos de 

formação ou pedagógicos, corresponde apenas aos que aqui se designam por objetivos 

gerais e específicos. 

Refiram-se as caraterísticas mais importantes destes dois tipos de objetivos, visto serem 

os que mais diretamente estão ligados à função de formador:  

Objetivos Gerais 

 visam competências a adquirir;  

 expressam os resultados esperados; 

 situam-se ao nível da realização das ações; 

 visam capacidades mais complexas; 

 não são diretamente observáveis. 

Objetivos Específicos 

 visam competências a desenvolver; 

 expressam comportamentos esperados; 
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 correspondem a capacidades mais elementares; 

 são sempre formulados em termos operacionais;  

 devem ser diretamente observáveis. 

Exemplos 

Objetivo geral 

No final deste módulo o formando deve ser capaz de: saber como se prepara qualquer 

tipo de cocktail referenciado na respetiva carta. 

Objetivos específicos 

No final da 1ª sessão o formando deverá ser capaz de: - enunciar sem qualquer falha, os 

ingredientes necessários à preparação do long-drink RIVAX; - indicar a dosagem de 

cada ingrediente do long-drink RIVAX e a ordem em que cada um deles entra na sua 

preparação; - preparar o long-drink RIVAX. 

No final da 2ª sessão o formando deverá ser capaz de: - enunciar sem qual quer falha os 

ingredientes necessários à preparação do long-drink XYZK; -... 

Este exemplo refere-se a um objetivo geral definido para um módulo, que é subdividido 

em vários objetivos específicos, por cada sessão desse módulo. Este procedimento 

possibilita ao formador avaliar em que medida o objetivo geral do módulo é atingido.  

Um processo de formação organizado corretamente, deverá ter em conta os vários níveis 

de intenções pedagógicas, pois na realidade existe uma hierarquia entre os diferentes 

níveis, devendo cada nível ser derivado do que o precede, para que a ação de formação 

seja um projeto global coerente e eficaz.  

 

Domínios dos objetivos 

Quando definimos objetivos de formação, temos em vista a aquisição por parte dos 

formandos de determinadas capacidades ou comportamentos.  

http://formacao.fikaki.com/manual/definicao-objectivos-pedagogicos/dominios/
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Tais capacidades ou comportamentos podem ser de tipo muito diverso, desde 

conhecimentos simples e limitados, à realização de gestos profissionais complexos, 

passando pela apreciação ou valorização de obras de arte.  

Esta diversidade que corresponde à diversificação das capacidades e comportamentos 

humanos é geralmente agrupada e classificada em três domínios principais: domínio 

cognitivo, domínio afetivo e domínio psicomotor.  

 

 

Domínio cognitivo 

Domínio da atividade intelectual ou mental.  

Envolve conhecimentos e aptidões intelectuais. É o domínio do conhecimento e do 

pensamento. Evidencia o saber do formando e a forma como este se manifesta.  

O saber consiste em: 

 lembrar-se de uma informação, mas também; 

 compreender e interpretar uma situação; 

 resolver um problema. 

Exemplos 
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 conhecer os sinais de trânsito 

 refletir sobre a melhoria das regras de trânsito  

 

Domínio afetivo 

Estes objetivos são do domínio dos fenómenos da sensibilidade.  

Envolvem interesses, atitudes, valores, (que já possuem ou que devem adquirir), 

atividades ou comportamentos que têm uma conotação com agrado ou desagrado, com 

adesão ou rejeição. É o domínio do sentir, dos sentimentos e emoções.  

Exemplos: 

 respeitar as regras de trânsito 

 irritar-se com quem não cumpre as regras de trânsito 

 

Domínio psicomotor 

domínio das atividades motoras ou manipulativas.  

Envolve aptidões ao nível da motricidade e da manipulação de objetos. É o domínio por 

excelência da ação. 

Exemplos: 

 andar de bicicleta 

 mudar a roda de um automóvel 

 

Os domínios e os objetivos 

A classificação apresentada é uma de entre várias e visa delimitar as grandes 

orientações do comportamento humano. Contudo, esta demarcação não deve 

considerar-se rigorosa, pois os domínios não são compartimentos estanques e os seus 

limites são muito imprecisos. 
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Na verdade, não existem atividades puramente cognitivas, afetivas ou motoras: uma 

atitude de aceitação ou rejeição de uma regra supõe o conhecimento dela, tal como a 

realização de um gesto ou ação motriz supõe um pensamento que os oriente, como aliás 

o próprio termo psicomotor indica. 

Os objetivos de formação, expressando os mais diversos comportamentos que se 

esperam dos formandos, podem naturalmente situar-se e classificar-se em qualquer dos 

3 domínios referidos, segundo o tipo de comportamento que esteja predominantemente 

em causa. 

Exemplos: 

 Objetivo do domínio cognitivo - o formando deverá ser capaz de: interpretar 

um esquema de uma instalação elétrica; 

 Objetivo do domínio afetivo - o formando deverá ser capaz de: valorizar a 

importância do trabalhos de grupo; 

 Objetivo do domínio psicomotor  - o formando deverá ser capaz de: ajustar a 

folga de uma válvula. 

É importante para o formador saber quais os domínios em que se situam as capacidades 

ou comportamentos que é suposto o formando adquiri r, porque os conhecimentos ou 

atividades mentais não são diretamente observáveis (não temos um acesso direto ao 

conhecimento, mas sim à representação que cada um tem desse conhecimento), assim 

como os fenómenos afetivos, exigindo do formador a utilização de estratégias para 

poderem ser apresentados em termos de objetivos operacionais.  

Nesta situação, depois de identificar a competência a adquirir, o formador terá de 

encontrar um comportamento diretamente observável que mostre a competência 

desejada. 

Exemplos: 

 Competência - apreciar música clássica; 

 Comportamento observável - reconhecer 5 obras musicais de diferentes autores 

clássicos. 
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Operacionalização dos objetivos 

Como já vimos, um objetivo de formação define-se como um enunciado claro e explícito 

dos resultados que se esperam alcançar com uma determinada ação de formação. Tal 

como foi referido, os objetivos específicos são aqueles que devem ser def inidos em 

termos operacionais, de forma a tornar possível a sua avaliação.  

 

Diz-se que um objetivo é operacional, quando indica claramente e em termos de 

comportamento diretamente observável ou mensurável, o que o formando deverá ser 

capaz de fazer no final da formação, ou de determinadas atividades de ensino-

aprendizagem, em que condições o fará e por que critérios será avaliado.  

Assim, um objetivo operacional corretamente definido deve respeitar as seguintes 

regras: 

 o sujeito da frase é sempre o formando (esta regra também é aplicável na 

definição dos objetivos gerais);  

 o verbo utilizado deve ser um verbo de ação, que expresse um comportamento 

observável (comportamento: o que o formando deve ser capaz de fazer, para lhe 

ser reconhecida a competência em causa). 

Sempre que for considerado necessário podem também ser:  

 indicadas as condições em que a ação se vai desenvolver;  

 indicados os critérios que servirão para avaliar os resultados  

Exemplo: 

No final da formação, o formando deverá ser capaz de:  

 datilografar uma folha de texto corrido;  

http://formacao.fikaki.com/manual/definicao-objectivos-pedagogicos/operacionalizacao/
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(COMPORTAMENTO) 

 num tipo de máquina que já conhece; 

(CONDIÇÕES) 

 atingindo a velocidade de 20 palavras por minuto;  

(CRITÉRIOS) 

 a partir de uma minuta incorretamente dactilografada;  

(CONDIÇÕES) 

 e sem mais de 4 falhas. 

(CRITÉRIOS). 

Exemplo: 

O formando deverá ser capaz de: descrever as operações necessárias à preparação de 

uma argamassa para ligar tijolos.  

O formando deverá ser capaz de: fazer uma instalação elétrica.  

O formando deverá ser capaz de: calcular o perímetro de uma circunferência 

Ideias a reter 

Para ser corretamente formulada, a componente comportamento deverá comportar 3 

elementos: 

 quem pratica a ação - sujeito (que é sempre o formando); 

 qual a ação praticada - verbo operatório; 

 qual o resultado da ação - produto. 

Devem ser utilizados verbos de ação na definição dos objetivos específicos.  

 

Taxonomias dos objetivos 

Ao analisar cada um dos domínios, podemos verificar que qualquer deles pode 

comportar capacidades, competências ou comportamentos de diferentes graus de 

complexidade e cuja aprendizagem apresenta níveis de dificuldade também diferentes.  

http://formacao.fikaki.com/manual/definicao-objectivos-pedagogicos/taxonomias/
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Este facto levou alguns investigadores a tentarem enquadrar os vários comportamentos 

a aprender, em categorias ou classes que correspondessem a dificuldades de realização 

graduadas, do mais simples para o mais complexo.  

 

O resultado deste trabalho constitui o que se designa por taxonomias de objetivos.  

As taxonomias são instrumentos que auxiliam a classificação dos objetivos de 

aprendizagem, segundo categorias ou classes ordenadas por níveis de exigência ou 

complexidade e que apresentam entre si uma relação hierárquica.  

De entre as várias taxonomias existentes, as mais conhecidas são as organizadas por 

um grupo coordenado por Benjamim Bloom sobretudo no que se refere aos domínios 

cognitivo e afetivo. 

 

Domínio Cognitivo 

De acordo com sistema de classificação referido no quadro, os objetivos do domínio 

cognitivo dividem-se em seis níveis. Cada nível especifica o tipo de processo cognitivo 

(de pensamento) solicitados aos formandos desde o mais simples ao mais complexo:  

 Conhecimento 

O indivíduo consegue lembrar, definir, reconhecer ou identificar, 

informação específica apresentada durante o processo de ensino-

aprendizagem. A informação pode surgir sob a forma de um facto, uma 

regra, um diagrama, um som e assim por diante;  

 Compreensão 
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O indivíduo demonstra uma compreensão da informação, traduzindo-a 

para uma forma diferente ou reconhecendo-a sob forma traduzida. Pode 

ser avaliado, dando uma definição por palavras próprias, sumariando, 

apresentando um exemplo original, reconhecendo um exemplo ,etc;  

 Aplicação 

O indivíduo consegue aplicar a informação, realizando atividades 

concretas. Estas atividades poderão ser: desenhar, escrever, ler, 

manipular equipamentos etc; 

 Análise 

O indivíduo consegue reconhecer a organização e a estrutura de um 

conjunto de conhecimentos, dividir essa informação, nas partes que a 

constituem e especificar as relações entre estas partes;  

 Síntese 

O indivíduo consegue recolher informações de várias fontes e criar um 

produto exclusivamente seu. Este produto pode revelar -se sob várias 

formas - escrita, oral, pictórica, etc.; 

 Avaliação 

O indivíduo consegue usar um padrão de julgamento sobre o valor de 

algo: um concerto, um texto, uma atividade, um plano de arquitetura, etc.  

 

Domínio Afetivo 

A taxonomia de B. Bloom divide os objetivos afetivos em cinco categorias:  

 Acolhimento / Atenção: o indivíduo apercebe-se e está atento a algo do meio 

ambiente 

 Resposta: o indivíduo exibe um novo comportamento como resultado de uma 

experiência e responde a essa experiência;  
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 Valorização: o indivíduo mostra envolvimento e empenho em relação a uma 

nova experiência; 

 Organização: o indivíduo integrou um novo valor ao seu sistema de valores e 

atribui-lhe um lugar num sistema de prioridades;  

 Caraterização: o indivíduo age em conformidade com o valor e está firmemente 

envolvido na experiência. 

  

Domínio Psicomotor 

Os objetivos afetivos dividem-se em cinco categorias: 

 Imitação: é a capacidade que o indivíduo tem para executar um gesto ou uma 

tarefa, vendo outros fazer; 

 Manipulação: capacidade de manipular corretamente objetos; precisão: 

capacidade de executar gestos e manipular objetos com precisão, de forma 

coordenada; 

 Estruturação da ação: capacidade de executar uma tarefa de forma estruturada 

e coerente, isto é, com princípio, meio e fim;  

 Aquisição de uma segunda natureza: capacidade de aquisição de 

competências psicomotoras que não possuía antes. 

É importante para o formador conhecer as taxonomias dos objetivos, porque lhe permite 

determinar mais facilmente o tipo ou grau de dificuldade de cada capacidade a adquirir e 

consequentemente estabelecer uma hierarquia de exigências de aprendizagem. 

De posse desse conhecimento o formador poderá organizar as atividades por ordem de 

dificuldade crescente, escolher os métodos mais adequados a cada tipo de 

aprendizagem e ordenar as sequências de formação segundo uma progressão 

pedagogicamente coerente. 

Na verdade, para além de ser capaz de formular objetivos em termos operacionais, o 

formador deve também ter em atenção o tipo e grau de complexidade desses objetivos, 

para mais eficazmente poder organizar e desenvolver a sua função de formador. 
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RECURSOS DIDÁTICOS NA FORMAÇÃO 

  



    

 

164 

Nesta secção iremos analisar: 

 A conceção e utilização dos recursos audiovisuais  

 Novas tecnologias de informação e comunicação na formação  

 A seleção dos recursos didáticos 

 

A conceção e utilização dos recursos audiovisuais 

Audiovisuais 

Considera-se como recurso didático todo o material utilizado no processo 

ensino/aprendizagem com o objetivo de o tornar mais eficiente e eficaz. São concebidos 

para fins pedagógicos, entre outros, o quadro, os acetatos, os textos, as gravações, os 

filmes, os manuais, etc... 

Para além destes, são considerados outros recursos, que podem ajudar a facilitar a 

apreensão de conhecimentos - jornais, revistas, cartazes, etc...  

 

Principais objetivos dos recursos didáticos  

 Despertar e prender a atenção; 

 Melhorar a retenção da imagem visual e da formação;  

http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/tic/
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/selecao/
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/
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 Favorecer a observação e a experimentação;  

 Facilitar a apreensão intuitiva e sugestiva de um tema; 

 Ajudar a formar imagens corretas; 

 Ajudar a melhorar e compreender as relações das partes com o todo;  

 Auxiliar a formar conceitos exatos (temas de difícil observação);  

 Melhorar a fixação e integração da aprendizagem; 

 Tornar o ensino mais objetivo e concreto, próximo da realidade;  

 Dar oportunidade de melhor análise e interpretação;  

 Fortalecer o espirito crítico 

 

Elementos básicos dos recursos didáticos 

Os recursos didáticos devem apresentar algumas caraterísticas pare se tornarem 

realmente eficazes: 

 Exatidão, representando corretamente os factos ou partes essenciais desses 

factos. 

 Atualidade, dependendo da natureza dos factos, sendo necessário ter 

caraterísticas e elementos do presente ou então da época a retratar.  

 Qualidade, melhorando a aquisição de conhecimentos, atitudes e valores.  

 Finalidade, deverão estar de acordo com os objetivos do planeamento da 

sessão. 

 Utilidade, oferecendo possibilidades de trabalho entre formandos e formadores.  

 Adequação, deverão estar ao nível da apreensão dos formandos, sem nunca 

esquecer os objetivos do trabalho a realizar.  

 Simplicidade, terá que ser simples de modo a facilitar a apreensão, ou seja, 

quanto mais complicado for o recurso didático, menos eficiente será.  

 Aplicabilidade, deverão manter sempre pontos de relacionamento com o 

assunto a tratar. A oportunidade de utilização poderá ser também um fator de 

sucesso no momento da aplicação dos recursos didáticos.  

 Interesse, devendo ser capaz de despertar o interesse dos formandos a quem se 

destina. 
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 Compreensão, precisando ser de fácil perceção, não dando possibilidades de 

criar a dúvida e a confusão nos formandos.  

 Apresentação, obedecendo a princípios de perceção e estética de modo a 

facilitar a compreensão dos formandos. 

 

O manual é ainda um dos recursos com maior relevância 

 

Passos necessários para produzir material didático 

Quase sempre, as etapas necessárias à execução de um recurso didático são:  

1. Tema 

Ter em conta que o recurso se aplica especificamente ao conteúdo que vamos 

abordar no módulo de formação, não servindo para ilustrar a exposição verbal, 

mas para fazer parte da comunicação desempenhando uma função concreta.  

2. Objetivos 

Definir objetivos possibilita uma opção mais adequada do recurso didático a 

produzir, bem como um melhor enquadramento das funções desempenhar.  

3. Escolha do suporte 

O formador seleciona os materiais que tem à sua disposição e analisa o tempo 

que levará a executar o documento. 

4. Público 
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Será necessário ter um conhecimento prévio das principais caraterísticas dos 

formandos em sala: a idade, o sexo, a formação, as atividades profissionais, etc. 

Perante este conhecimento define-se a intenção da utilização, se serve apenas 

para motivar, ensinar, etc.. 

5. Elaborar o projeto 

O recurso didático que vamos usar deve obedecer a  um plano: pontos 

importantes do tema, o tempo de execução e de apresentação, o número de 

documentos a realizar (slide, transparências...).  

6. A realização 

Passa pelo conhecimento de vários processos técnicos que podem necessitar de 

alguma aparelhagem específica. Por vezes encontramos recursos didáticos 

(documentos) já realizados, que se adaptam aos fins em vista e podem servir 

quer como ponto de partida, quer mesmo para utilizar na sala de formação.  

 

Os sentidos na aprendizagem 

Para estimular o cérebro, no processo de aprendizagem, podemos contar com os cinco 

sentidos, que funcionam, em termos de importância, pela seguinte ordem:  

1. VISÃO 

2. AUDIÇÃO 

3. TATO 

4. OLFATO 

5. GOSTO 

No processo de formação os nossos sentidos são canais privilegiados de acesso à 

informação, cabendo à visão o papel mais importante neste processo, seguido da 

audição. 
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A informação retida após algumas horas da formação varia de acordo com os recursos 

didáticos utilizados: 

 60% do que ouvimos (informação oral);  

 75% daquilo que vemos (informação visual);  

 90% daquilo que vemos e ouvimos (informação audiovisual).  

Essa variação continua a ser significativa após alguns dias de formação, retemos:  

 10% do que ouvimos (informação oral);  

 30% daquilo que vemos (informação visual);  

 60% daquilo que vemos e ouvimos (informação audiovisual). 

 

Contributos dos recursos didáticos 

Os recursos didáticos: 

 Aumentam o interesse e a atenção dos formandos 

Porque os envolvem diretamente aumentando o espírito crítico do formando, em 

virtude da dinâmica provocada pelos meios audiovisuais na ação de formação. 

 Diminuem o tempo da formação 

O formador tem ao seu dispor meios técnicos mais eficazes, capazes de fazer 

chegar de forma mais rápida a mensagem aos diferentes recetores, porque estes 

se encontram mais estimulados para a receber. 

 Facilitam a troca de ideias 

O tempo de exposição e apreensão é menor, logo o espirito de critica e de 

intervenção aumenta. 

 Facilitam a atividade do formador 

O formador conseguirá atingir os seus objetivos mais fácil e rapidamente, a 

exposição é facilitada utilizando os recursos didáticos. 

 Provocam grande impacto no auditório 

Devido à dinâmica criada, ao clima de expetativa gerado e à estimulação dos 

sentidos. 

 Facilitam a retenção na memória 
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A memória foi estimulada de uma forma mais eficaz na captação da mensagem, 

porque estiveram nela envolvidos os principais sentidos.  

Os meios pedagógicos podem ser distinguidos de acordo com os sentidos que mais 

estimulam: 

 audiovisuais - vídeo/televisão, filmes, diaporamas;  

 visuais - não projetáveis, projetáveis. 

 

Divisão dos recursos didáticos 

Entre outras possíveis divisões, poderemos agrupar os recursos didáticos em três:  

Recursos Didáticos não Projetáveis  

 quadros 

 imagens 

 fotografia 

 texto 

 banda desenhada 

Recursos Didáticos Projetáveis  

 projetor de slides 

 episcópio 

 retroprojetor/acetato 

 data-show e videoprojector 

 (ecrã de projecção). 

 

Os acetatos (ou transparências) atualmente são pouco utilizados  
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Audiovisuais 

 videogravador 

 DVD 

 filme 

 câmara de filmar. 

Tentaremos descrever alguns deles em pormenor:  

 Quadros 

 Imagem e Fotografia 

 Texto 

 Banda Desenhada 

 Projetor de slides (diapositivos) 

 Episcópio (apresentador direto) 

 Ecrãs para projeção e retroprojetor 

 Videoprojetor e Data-show 

 Vídeo e DVD 

 A utilização do Filme 

 A câmara de filmar 

 Apresentação com Powerpoint 

Quadros 

Os quadros são elementos integrantes de uma sala de formação. Estão sempre 

disponíveis. A sua utilização é segura e rápida, permitindo a apresentação de ideias 

importantes que possam aparecer na discussão de um conteúdo, e que pela 

necessidade de serem compreendidos exigem a sua visualização.  

Quadro interativo 

http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/exemplos/#quadros
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/exemplos/#fotografia
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/exemplos/#texto
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/exemplos/#banda-desenhada
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/exemplos/#diapositivos
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/exemplos/#episcopio
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/exemplos/#ecras
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/exemplos/#videoprojetor
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/exemplos/#video-dvd
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/exemplos/#utilizacao-do-filme
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/exemplos/#camara-filmar
http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/audiovisuais/exemplos/#powerpoint
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Quadro interativo 

Conjugação entre um quadro de porcelana e um sistema multimédia com videoprojetor 

que permite projetar conteúdos para a face do quadro e escrever conteúdos no quadro 

que podem interagir com os conteúdos projetados. Com a associação de uma 

impressora ao sistema é também possível imprimir os conteúdos produzidos no quadro.  

Quadros de giz ou porcelana 

Devem manter caraterísticas que facilitem o contraste entre a superfície e o resultado do 

elemento riscador (giz ou canetas). Assim todos os traços nele inscritos, devem ser 

contrastantes com a superfície do quadro. Deve permitir com facilidade o apagar da 

informação sem deixar grandes manchas. É necessário que as informações sejam 

colocadas nos quadros com letras bem legíveis, tipo imprensa ou então traçadas 

cuidadosamente. A informação pode ser sempre atualizada de modo a acompanhar o 

raciocínio progressivo, exceto em alguns casos de documentos pré-preparados para 

quadros de papel. Os quadros necessitam sempre de boa luz de modo a não provocar 

brilhos que possam perturbar a visualização.  
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Quadro de papel ou flip-chart 

O quadro de papel ou flip-chart permite otimizar a apresentação do formador, quando 

(previamente) nele redigiu informação que poderá ser enriquecida à medida que a vai 

apresentando nas diferentes fases da explanação dos conteúdos.  

Este quadro admite vários tipos de papel, desde folhas coloridas a quadriculadas 

podendo desempenhar a sua função por si só ou atuando em paralelo com outros tipos 

de quadro ou com outros recursos didáticos. O formato da folha a utilizar depende do 

tipo de quadro. De salientar, que os documentos elaborados podem ser reutilizados em 

futuras ações. Com marcadores apropriados, permite também a escrita sobre a 

porcelana. 

Imagem e Fotografia 

Imagem 

A utilização da imagem pode surgir na formação de diferentes formas, variando com o 

suporte do recurso didático escolhido. Depende das condições materiais e  humanas, dos 

objetivos e do tempo. A imagem vai dar um aspeto atrativo, estimulante e por vezes 

lúdico ao recurso didático que o formador vai utilizar.  

Fotografia 

A fotografia é um instrumento valioso em formação. Desde a investigação até á 

reportagem, a fotografia tem vindo a tornar-se numa área de trabalho na formação. 

Permitindo ao formando ter acesso a um meio expressivo para se exprimir crítica e 

criativamente. A fotografia transmite-nos informações a que dificilmente poderíamos ter 

acesso de outra forma. 

A interpretação da mensagem que a fotografia transmite pode variar de formando para 

formando. Há a necessidade de a inserir previamente no contexto da formação.  

Claramente a fotografia digital apresenta mais vantagens para o formador do que a 

fotografia clássica. As máquinas fotográficas digitais estão cada vez mais acessíveis e 

apresentam múltiplas vantagens sobre as máquinas convencionais.  
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Texto 

As caraterísticas do texto: 

 o texto deve conter a informação estritamente necessária, em função dos 

objetivos pretendidos; 

 o conteúdo dos textos deve ser adaptado às caraterísticas do público a que se 

destina; 

 devem evitar-se os textos manuscritos, a fim de facilitar a sua perceção; 

 textos com letras pequenas e pouco espaçados nas entrelinhas, conduzem a um 

aumento da fadiga visual e, consequentemente, a uma maior desmotivação; 

 textos muito extensos e sem qualquer ilustração, são também fator de 

desmotivação; 

 não se deve recorrer a textos bibliográficos fotocopiados, para não se incorrer na 

violação dos direitos de autor; 

 quando policopiados, evitar cópias de má qualidade; 

 não deve ser aplicado como única estratégia. 

Aspetos positivos do texto 

 se bem elaborado, oferece informação concreta e objetiva; 

 contém informação que perdura no tempo; 

 pode ser consultado a qualquer momento; 

 reprodução relativamente barata; 

 são a forma mais apropriada para a apresentação de casos e trabalhos práticos. 

Aspetos negativos do texto 

 quando mal elaborado, pode pecar por falta de objetividade; 

 é um meio estático, sem qualquer animação; 

 requer algum cuidado na sua preparação e adequação ao grupo; 

 requer a existência de algum equipamento algo dispendioso e nem sempre 

acessível ao formador (computador, fotocopiadora); 

 a sua projeção requer equipamento específico para a projecção de opacos 

(episcópio); 
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 é difícil fazer com que todos os formandos acompanhem, em simultâneo, a sua 

análise. 

A exploração do texto: 

 deverá conhecer bem o seu conteúdo; 

 realçar os pontos chave; 

 incentivar o sentido crítico dos leitores, em relação ao conteúdo; 

 incentivar a discussão do grupo acerca dos pontos chave. 

Banda desenhada 

A banda desenhada é também uma forma de linguagem em que a imagem tem um valor 

expressivo que pode ajudar o formador a transmitir uma mensagem de forma diferente 

tornando-a mais cativante para o formando. 

 

A banda desenhada pode ajudar a transmitir a mensagem  

A banda desenhada é considerada, hoje em dia uma linguagem universal de alto poder 

de penetração. O formador pode preparar a sua mensagem adaptando-a aos balões de 

texto. 

Embora seja um recurso mais utilizado com públicos mais jovens, pode ser utilizado com 

qualquer tipo de público de qualquer faixa etária.  

Projetor de slides (diapositivos) 

O projetor de slides é constituído por uma lâmpada, um conjunto de lentes e u m refletor 

que permitem a projeção e a focagem dos elementos que constituem o slide.  
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Para evitar que o slide e a lâmpada se danifiquem, neste aparelho existe também um 

sistema de arrefecimento. 

O slide é uma imagem positiva cujo suporte é uma película fotográfica colocada num 

caixilho de modo a proporcionar o seu manuseamento e projeção sem o danificar. 

Existem também caixilhos apropriados para minorar a degradação. Esses caixilhos 

protegem a película entre dois vidros finos.  

 

Aspetos positivos decorrentes da utilização do projetor de slides: 

 a dimensão da imagem projetada pode ser adaptada ao número de formandos na 

sala; 

 a qualidade da imagem; 

 a fiabilidade do aparelho; 

 a possibilidade de projetar o que se fotografa; 

 a rapidez; 

 a facilidade de transporte; 

 o slide é sempre compatível, seja qual for o projetor; 

 a economia na realização dos documentos; 

 facilidade de execução do slide; 

 estimula a concentração, especialmente quando usado em salas obscurecidas; 

 é de utilização simples; 

 permite voltar a visualizar a imagem anteriormente projetada; 

 pode ser usado para ampliação rudimentar de pequenos desenhos. 

Aspetos negativos decorrentes da utilização do projetor de slides:  



    

 

176 

 a necessidade de obscurecimento da sala, com a consequente quebra de 

comunicação visual formador / formandos; 

 não permite intervir diretamente no documento; 

 imagem não animada; 

 quando associada com outros meios audiovisuais aumenta a dificuldade de 

utilização; 

 a posição do aparelho é oposta à do formador. 

Cuidados ao utilizar o projetor: 

 garantir que a imagem projetada tenha dimensões adequadas ao número de 

formandos, sem distorções e centrada no ecrã; 

 garantir o escurecimento da sala; 

 ordenar a posição dos slides no carregador; 

 conhecer tecnicamente o aparelho. 

O projetor de slides ficou obsoleto com a massificação da fotografia digital e com a 

utilização de outros meios de projeção como o videoprojetor ou o quadro interativo.  

A aplicação da Microsoft Powerpoint foi inspirada no velhinho projetor de diapositivos (ou 

slides). Em inglês, a uma apresentação do Powerpoint chamamos "Slide Show". 

Episcópio 

O episcópio é um aparelho de projeção de documentos opacos. A ampliação das 

imagens é considerável, tornando-o indicado para a apresentação de documentos de 

pequenas dimensões. 

 

O episcópio é utilizado para a projeção de elementos opacos  
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Pode servir como ampliador de imagens, exigindo para tal, o completo escurecimento da 

sala, o que pode favorecer a concentração para os documentos projetados. No entanto, 

deve salientar-se, que o total escurecimento pode quebrar o ritmo da comunicação. Os 

documentos não requerem especial tratamento para serem projetados, podendo assim 

ser feita a apresentação imediata de alguns documentos acabados de realizar.  

No entanto, devido à elevada potência das lâmpadas (1000 W e mais), os documentos 

são sujeitos a elevadas temperaturas podendo ser danificados quando sujeitos a uma 

longa exposição. Em virtude do documento estar entre uma tampa e o porta -

documentos, não e possível atuar diretamente sobre ele durante a sua apresentação. 

É pouco vulgar encontrar o episcópio nas salas de formação.  

Ecrãs (telas) de projeção e retroprojetor 

Ecrãs para projeção 

Existem vários tipos de ecrãs. Podem ser opacos ou translúcidos. Os opacos devem ser 

utilizados em salas obscurecidas. Nos translúcidos, a projeção é feita pelo lado de trás e 

a sala pode estar iluminada. 

Na falta de ecrã pode usar-se uma parede ou o quadro de porcelana, como superfície de 

projecção, embora haja uma perda de qualidade, sobretudo nas paredes em que haja 

irregularidades. Nas salas de dimensões reduzidas pode, apesar desta desvantagem, ser 

preferível projetar diretamente na parede ou no quadro.  
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O retroprojetor 

O retroprojetor foi idealizado para projetar documentos de grande formato a curta 

distância, sem perda sensível de qualidade. 

Não é necessário alterar a luz ambiente da sala de formação, o que o permite utilizar em 

simultâneo outros recursos didáticos. No entanto, melhora-se a nitidez da imagem com o 

escurecimento ligeiro da zona do ecrã. O funcionamento do retroprojetor passa pelo bom 

estado dos seus componentes. 

Procedimentos para garantir a qualidade da imagem:  

 Verificar o tamanho da imagem, que depende da distância do retroprojetor ao 

ecrã, em virtude da distância focal do aparelho ser fixa; 

 Colocar corretamente o aparelho em relação ao ecrã. A imagem não deverá ser 

distorcida. Para evitar essa situação o ecrã deve estar perpendicular ao eixo ótico 

do aparelho; 

 Focar a imagem. Depois dos passos anteriores, colocar uma transparência no 

porta documentos e rodar o manipulo de focagem até obter a imagem nítida; 

 Deve zelar-se pela limpeza da lente, do espelho e do porta documentos. 

O formador terá que conhecer as caraterísticas da retroprojeção, o que lhe permite olhar 

diretamente para o documento e manter a posição frontal em relação aos formandos, 

não existindo quebras na comunicação. 

A transparência pode ser projetada na totalidade ou progressivamente, usando para isso 

uma «máscara». Se for necessário ressaltar alguma parte da informação,  deve apontar-

se diretamente na transparência e nunca no ecrã , para evitar que o formador entre no 

campo de luz de projeção, perdendo assim o contacto visual com o grupo.  

No retroprojetor também se pode escrever diretamente no acetato colocado no porta 

documentos, mesmo com o aparelho ligado. A informação pode estar repartida por vários 

acetatos, montados numa moldura, estando de tal forma ordenados que no final da 

apresentação tenhamos a projeção completa do documento.  

Aspetos positivos do retroprojetor:  
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 não necessita do escurecimento da sala; 

 está presente na maioria das salas de formação; 

 fácil transporte, sobretudo dos retroprojetores portáteis; 

 económico; 

 permite a utilização de vários materiais que conferem cor aos documentos; 

 poupa tempo na sessão, pois permite a preparação prévia; 

 os acetatos podem ser várias vezes utilizados, se devidamente acondicionados 

em capas próprias; 

 recuperação de informação nas sessões seguintes; 

 pode ser utilizado como ampliador artesanal de imagens, bastando colocar sobre 

o ecrã um suporte de papel, onde se contornará a imagem projetada; 

 possibilidade de projetar imagens emitidas pelo computador através de um 

aparelho próprio (data-show). 

Aspetos negativos do retroprojetor:  

 necessita de alguns conhecimentos técnicos para a sua utilização; 

 a turbina de arrefecimento pode provocar ruídos desagradáveis, mesmo depois 

de desligar o aparelho; 

 necessita de verificações e ajustes prévios para garantir um bom visionamento. 

Caraterísticas do retroprojetor 

 substitui com eficácia o quadro; 

 de fácil operacionalidade; 

 funciona como recurso visual à atuação do formador; 

 facilita a exposição; 

 elimina tempos mortos; 

 cria interesse (ilustrações, etc.); 

 facilita a compreensão; 

 transmite informação clara e concisa. 

Cuidados a ter com o retroprojetor  

O retroprojetor é um aparelho sensível, necessitando de alguns cuidados fundamentais 

para uma boa manutenção. Dois desses cuidados elementares são:  
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 Nunca deslocar o aparelho com a lâmpada acesa, pois pode fundir o filamento; 

 Em caso de substituição da lâmpada, não se deve manusear diretamente , mas 

sim protegida com um lenço de papel, pano de flanela, invólucro, etc. 

Criando uma transparência 

O suporte deste meio é o transparente ou acetato (composição química) onde se irá 

inscrever a mensagem. Este transparente tem o formato A4 e existem algumas 

variedades. Por exemplo, para confeção manual (menos espessos e podem derreter 

quando utilizados na fotocopiadora), para utilização em fotocopiadora e outros para 

utilização em impressora de computador.  

Existem também transparentes que são coloridos, possuindo cor própria no momento de 

projeção. Dependendo da sua conceção estrutural podem ser simples ou compostos. Os 

simples são constituídos por uma única folha de acetato. Os compostos são montados 

numa moldura de cartão e são formados por vários acetatos que, sendo sobrepostos 

gradualmente, fazem com que a informação também apareça gradualmente projetada até 

ser concluída com a apresentação completa da transparência.  

As molduras de cartão melhoram a qualidade de projeção pois concentram mais a 

luminosidade. 

Para a preservação dos documentos existem bolsas cristalinas que estão preparadas 

para serem projetadas com a transparência. As bolsas plásticas, quando projetadas 

retiram qualidade a imagem. 

São vários os processos de execução do documento para retroprojeção 

 Por via direta-artesanal 

O transparente manual, necessita de um esboço prévio (folha quadriculada) 

daquilo que se pretende passar para o acetato. De seguida, colocar a folha de 

acetato sobre o esboço executado, usando uma proteção (um pedaço de papel 

ou luvas finas de algodío) a fim de evitar deixar marcas de transpiração sobre o 

acetato. 

 Por via indireta 
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Serigrafia, fotografia, fotocopiadora, computador. misto.  

Para conseguir uma mensagem clara deve-se ter em conta algumas regras: 

 título (que deve ser apelativo, tanto pelo grafismo como pela sua mensagem); 

 ter três ideias-chave no máximo; 

 dez a catorze linhas na vertical e de quatro a sete palavras por linha ou ter dez 

linhas na horizontal e seis palavras por linha; 

 usar letras legíveis tipo imprensa; 

 escrever sempre palavras completas; 

 preocupação estética; 

 constituir fonte de atração. 

Os acetatos obtidos diretamente por fotocópia das páginas de um livro, não são 

aconselháveis, pois normalmente têm uma qualidade inferior e contêm demasiados 

elementos (é preferível não recorrer a este tipo de documentos).  

A moldura permite ao formador escrever algumas notas auxiliares de memória, por 

exemplo: datas; dados estatísticos; possíveis formas de exploração do documento ; 

temas importantes a focar etc. 

A apresentação pedagógica da transparência  

O objetivo básico e essencial, é sempre manter a atenção, gerar motivação e facilitar a 

compreensão. Para isso existem algumas regras importantes:  

 não ficar unicamente pela simples leitura; 

 acompanhar o documento com exemplos; 

 nunca ter a transparência em projeção mais de quatro minutos; 

 sempre que haja necessidade de fazer comentários desligar o retroprojetor, quer 

porque a luz provoca cansaço, quer para evitar o sobreaquecimento do aparelho; 

 apontar as informações importantes no porta documentos; 

 ter em conta a oportunidade da utilização das transparências; 

 não exagerar na utilização deste processo (torna-se cansativo e desmotivante). 
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Videoprojetor e Data-Show 

Estes dois aparelhos fazem parte da mesma família de recursos didáticos - os 

projetáveis. No entanto apresentam algumas diferenças significativas.  

Data-show 

É um equipamento que nos permite a projeção da imagem de um computador para uma 

tela. As suas principais vantagens residem na possibilidade de ampliação da imagem, de 

forma a permitir a sua visualização a grandes audiências. É constituído por uma placa 

LCD que permite a passagem de luz de baixo para cima.  

Como podemos observar na figura seguinte, a sua projeção só é possível fazendo uso 

de um retroprojetor (com boa intensidade luminosa). A qualidade da sua imagem está 

dependente da qualidade de projeção do retroprojetor. Pelas possibilidades que oferece, 

é um bom equipamento para projeção de apresentações eletrónicas. 

 

Videoprojetor 

A maioria destes equipamentos, ao contrário do Data-show, não estão limitados à 

projeção de imagem a partir de um computador. Permitem também a projeção de 

imagem e som a partir de câmaras de vídeo, videogravadores e televisores. Outra 

vantagem deste tipo de aparelho reside na sua capacidade de projeção direta, sem o 

recurso a um retroprojetor (o que o torna mais cómodo).  
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O Videoprojetor é o equipamento ideal para a projeção de apresentações eletrónicas  

Vídeo e DVD 

O vídeo 

O vídeo é o suporte, por excelência do audiovisual. É extremamente divulgado e está em 

permanente aperfeiçoamento. Trabalha diretamente com a televisão e com a câmara de 

vídeo. O vídeo permite gravar e reproduzir imagens sons.  

Utilização do vídeo 

Para quê? 

 Mostrar informação que não se pode transmitir de outra forma (inacessível); 

 Registar situações, para posterior análise; 

 Associar "video-filme" desperta a atenção e motiva; 

 Clarificar mensagens; 

 Dar oportunidade de vivenciar as situações; 

 É mais envolvente porque provoca reações emotivas; 

 Animar sessões do grupo em situações problemáticas. 

Quando? 

 situações de demonstração prática; 

 usar no início, "tratamento de choque" ou motivação; no meio, "promover o 

debate após uma apresentação prévia"; ou no fim da sessão, "para conclusão". 

Como? 
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 câmara de filmar; cassetes vídeo; vídeo; TV; participantes; 

 registo de simulações; observar, criticar e comentar as simulações realizadas; 

 auto e heteroscopia; 

 não abusar do vídeo, usá-lo criteriosamente para criar impacto e efeito surpresa; 

 é preferível não usar o filme quando não tem qualidade, ou quando é inadequado 

ao contexto. 

DVD 

O DVD ou «Digital Versatile Disc» é um sistema de armazenamento de informação 

digital. Foi desenvolvido especialmente para armazenar imagens de vídeo. No entant o 

pode armazenar também áudio de alta qualidade, dados e programas informáticos como 

se se tratasse de um CD-ROM. Substitui completamente o antigo sistema de gravação 

de vídeo VHS. 

Utilizando o filme na sessão de formação 

Pretendendo que a sessão decorra com normalidade é importante que se faça 

previamente a verificação do sistema, em determinados aspetos, tais como:  

 Sintonizar bem o canal vídeo ou o leitor de DVD no televisor; para isso a 

ligação entre os dois aparelhos tem que estar correta (consultar os manuais de 

instrução dos aparelhos); 

 Colocar os formandos de modo a que todos tenham acesso a um bom 

visionamento. Nunca devem estar muito próximos, nem muito distantes. Este 

posicionamento varia com as dimensões do ecrã que se utiliza. Normalmente e 

num ângulo de visão de 45º, que parte do aparelho, tanto para a sua direita como 

para a sua esquerda. Dentro deste ângulo, os formandos devem ocupar o espaço, 

em profundidade, compreendido entre, no máximo, doze vezes o comprimento 

da diagonal do ecrã, e no mínimo, cinco vezes esse mesmo comprimento. 

Utilização do filme (documento)  

O filme pode ser usado: 

 como incentivo, para gerar debate; 

 como resumo, ressaltando aspetos importantes; 
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 como incentivo ou resumo, a apresentação será feita por várias etapas, no início, 

no fim ou entre períodos de debate. 

É conveniente proceder à seleção e montagem de excertos quando, de um documento 

longo, se pretende apenas apresentar algumas sequências. Com isso evitar -se-ão os 

tempos mortos e maximizar-se-á o ritmo de trabalho. 

Como explorar um filme? 

De acordo com os objetivos definidos é necessário optar por um método. Cada formador 

poderá ser criador do seu próprio método. 

Como exemplo, apresenta-se a opinião de Madalena Avilez: 

 Apresentação do documento 

Conhecer bem o filme; 

A razão porque é usado; 

Os aspetos mais importantes. 

 Observar a realidade 

Espetáculo incentivo/ponto de partida;  

Motivação extrínseca 

Memória; 

Compreensão. 

 Pontos-chave 

Exercícios; 

Destacar aspetos principais. 

 Reflexão 

Sobre pontos chave; 
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Pistas para discussão. 

 Discussão 

Aproximação aos conceitos; 

Debater assuntos; 

Ficar «por dentro»; 

Clarificar opiniões. 

 Conclusão 

Confronto com parâmetros. 

 

Câmara de Filmar 

As câmaras de filmar estão cada vez mais vulgarizadas, são um instrumento cada vez 

mais ao alcance das entidades se dedicam à formação Profissional.  

 

As suas principais caraterísticas são as seguintes:  

 Obtêm resultados instantâneos. O que se filma fica registado e pode ser 

visionado a qualquer momento. Pode visionar-se o trabalho efetuado através do 

óculo. No caso de câmaras mais recentes, há modelos que têm um pequeno visor 

incorporado para esse efeito. Outra solução e, talvez, a mais viável, será a 

ligação direta da câmara a uma televisão ou ao computador; 



    

 

187 

 Dado o elevado grau de automatismos, não necessitam da intervenção de 

técnicos especializados para fazer gravações. Qualquer formador, com um 

mínimo de conhecimentos, pode recolher as imagens que considerar úteis para a 

persecução dos seus objetivos; 

 Todas, mesmo as mais antigas, têm focagem automática, pelo que o formador 

verá assim eliminada uma das maiores dificuldades na recolha de imagens de 

qualidade; 

 Todas possuem zoom, o que lhe permite uma aproximação a imagens 

longínquas. Quanto maior for o zoom, maior será essa aproximação; 

 Quase todas as câmaras têm ganhos de sensibilidade para filmagens com pouca 

luz; 

 Algumas oferecem a possibilidade de realizar filmagens completamente às 

escuras, através de um sistema de infravermelhos; 

 Quase todas oferecem uma série de efeitos especiais que podem ser aplicados 

sobre a imagem; 

 Todas, na sua função VCR (função que permite a visualização da imagem), 

apresentam comandos muito semelhantes ao dos videogravadores domésticos: 

facilmente identificamos os botões de «Reproduzir», «Avanço rápido», «Recuo 

Rápido» e «Pausa». 

Formatos de gravação 

 8 mm - cassetes com 8 mm de largura, semelhantes a uma cassete de áudio. 

(formato obsoleto) 

 Super VHS e HI8 »“ formatos de gravação de qualidade superior. (formato 

obsoleto) 

 Digitais: Genericamente não utilizam cassete, gravam e reproduzem em sistemas 

de armazenamento de memória. Alguns modelos gravam em formato digital a 

partir de uma cassete HI8. O modelo DZ-MV100 da Hitachi, baseia-se num 

DVD para gravar imagens neste caso através de um disco com oito centímetros 

de diâmetro - em vez dos 12 normalmente utilizados na esmagadora maioria dos 

CD e DVD. 

Aspetos positivos decorrentes do uso da câmara de filmar na formação:  
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 Pode constituir um auxiliar exímio na transmissão de informação, quando se 

recorre ao uso de técnicas do método demonstrativo. Pode-se filmar uma 

demonstração que se pretenda apresentar posteriormente; 

 Permite registar comportamentos e atitudes (em simulações ou em situações 

reais) que podem vir a ser objeto de auto e/ou heteroavaliação; 

 Depois de videogravado, o assunto, pode ser consultado a qualquer momento e 

por um número indeterminado de vezes; 

 A informação contida numa cassete perdura no tempo; 

 No caso das câmaras digitais, existe a possibilidade de ligação directa a um 

computador, abrindo assim portas à imaginação no que diz respeito à edição de 

imagem. 

Aspetos negativos decorrentes do uso da câmara de filmar na formação:  

 Cria algum constrangimento e algum tipo de comportamento representativo a 

quem é filmado, falseando assim possíveis resultados; 

 Têm uma autonomia limitada, quando alimentadas por bateria; 

 Ainda que simples, exige alguns conhecimentos técnicos; 

 Para um visionamento em grupo, exige pelo menos a existência de um televisor 

ou videoprojetor e ecrã; 

 Exige alguma sensibilidade na captação da imagem. Caso contrário o formador 

corre o risco de deixar escapar algum aspeto de interesse. 

Apresentação com o Powerpoint 

O Powerpoint é uma ferramenta informática para fazer apresentações.  
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Com o Powerpoint o formador pode: 

 Fazer apresentações eletrónicas; 

 Conceber acetatos; 

 Fazer slides de 35 mm. 

Permite ainda criar alguns suportes de apoio a quem apresenta, nomeadamente notas 

para o orador, páginas descritivas dos conteúdos a abordar para o público -alvo. 

Uma vez que corre em ambiente Windows, permite toda uma partilha bilateral de 

informação com outros aplicativos, como o Word, o Excel, etc.  

Aspetos positivos: 

 As apresentações eletrónicas são dinâmicas. Podem ser compostas por cor, 

movimento e som. Estes fatores bem conjugados, elevam o interesse e a 

motivação do público a que se destinam; 

 Os slides apresentam um aspeto profissional. A informação neles contida, 

beneficia de um elevado grau de perceptibilidade; 

 Evita deslocações a laboratórios fotográficos e custos de revelação, ao permitir a 

impressão direta, em papel de acetato; 

Aspetos negativos (desvantagens): 

 exige equipamento relativamente caro (computador); no caso das apresentações 

electrónicas, exige a existência de um datashow ou de um videoprojector; as 

folhas, para elaboração de acetatos, apresentam custos relativamente elevados; 

exige alguns conhecimentos específicos de informática. 

 

Novas tecnologias de informação e comunicação na formação 

As novas tecnologias de informação e comunicação na formação 

Pretende-se com este artigo identificar as principais tecnologias utilizadas em formação, 

reconhecer as principais caraterísticas da Internet aplicada à formação, identificar as 

principais tecnologias utilizadas na formação a distância, reconhecer as principais 

vantagens decorrentes da utilização das novas tecnologias na formação, identificar os 

http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/tic/
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pontos fortes e os pontos fracos da utilização da Internet nos sistemas de formação a 

distância e - identificar as técnicas utilizadas na realização de conferências a distância.  

 

Os recursos da Internet 

Conceito de Internet 

Ao abordarmos as novas tecnologias, temos necessariamente que nos centrar também 

na Internet que tem contribuído para o desenvolvimento de uma nova modalidade de 

formação - a formação a distãncia, e-learning, ou formação on-line. Possibilita uma 

interação cooperativa ou colaborativa através de ferramentas (chat's, fóruns, correio 

eletrónico, videoconferência...) que permitem aos formandos e formadores  "construir" e 

partilhar conhecimentos e experiências.  

A INTERNET pedagogicamente proporciona também, aos diversos intervenientes, a 

possibilidade de acederem a informação que apresenta não ter limites. Na formação on -

line, é dada a possibilidade aos formandos de serem eles próprios os mentores do seu 

conhecimento. Conceptualmente, Internet é a abreviatura do conceito « Internetwork 

System» - sistema de inter conexão de redes de comunicação.  

É constituída por milhares de redes de âmbito internacional e nacional, onde se 

comunica através de uma linguagem comum, normalmente designada de protocolo.  

A internet como fonte de informação  
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A Internet é sem dúvida o maior centro de informação do mundo. A seleção da 

informação é facilitada por motores de busca, onde basta introduzir uma palavra 

associada à temática que pretendemos investigar para que todas as páginas que 

contenham a palavra que se procura fiquem disponíveis e prontas a ser consultadas.  

A informação a que podemos aceder pode assumir as mais variadas formas: textos 

simples, extratos de bibliografias, bibliografias integrais, filmes, vídeos, sons, etc.  

A Internet é uma forma de comunicação rápida, que permite o transporte de grandes 

quantidades de informação, de indivíduo ou organização para indivíduos ou 

organizações. 

Há quem compare a Internet a uma revista eletrónica, para a qual colaboram milhões de 

pessoas. Os assuntos possuem links (hiperligações) que nos direcionam para outros, 

relacionados com o que estamos a explorar. É com relativa facilidade que o formador 

pode aceder a bases de dados onde pode encontrar revistas e livros eletrónicos, 

bibliotecas virtuais, documentos e publicações, fotos,...  

Desde que a informação o permita, podemos fazer o chamado download para o nosso 

computador, sem estarmos a violar o conceito de «copyright»•. Poderá também encontrar 

vários tipos de software. 

Correio eletrónico (E-Mail) 

A função do E-mail é muito semelhante à da tradicional carta. Há um remetente e um 

destinatário. O processo de distribuição é que difere - a informação é trocada de 

computador para computador. Através dos E-mail, podemos trocar a informação escrita, 

como se de um fax se tratasse e, podemos também, fazer transferência de todo o tipo de 

ficheiros. 

Trata-se de um processo privilegiado de troca de informação, do qual destacamos as 

seguintes vantagens: 

 Podemos trocar informação com os formandos, em escassos minutos; 

 Uma mensagem enviada por este meio não requer atenção imediata, como 

aconteceria num telefonema. O formando pode analisar o seu conteúdo em 

qualquer momento já que está sempre disponível; 
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 Enviar uma mensagem por este meio torna-se menos dispendioso, do que por 

qualquer outro. 

Conversar com utilizadores on-line (chat) 

A Internet permite sistemas de comunicação imediata, semelhantes às do telefone. A sua 

grande diferença reside na forma - o meio utilizado é a escrita e não a fala.  

Ao serviço disponibilizado pela Internet para este efeito dá-se o nome de IRC (Internet 

Relay Chat). Com esta solução torna-se possível comunicarmos em simultâneo com 

outra pessoa. Sempre que se escrever uma mensagem, ela surge automaticamente no 

monitor do destinatário e vice-versa. Além da forma escrita, atualmente a rede, permite 

já a incursão de voz e vídeo nas mensagens.  

Grupos de discussão e fóruns  

A Internet é também o meio ideal para a partilha de interesses. Permite que grupos de 

pessoas debatam e discutam assuntos que lhes sejam comuns. Aqui o processo de 

comunicação não difere muito do típico E-mail. A principal diferença reside na 

possibilidade de envio da mensagem para mais de um recetor. 

 

Plataformas de E-Learning 

A Internet na formação à distância  

É indiscutível que a principal vantagem no uso da Internet, reside na «informação» e na 

forma como facilmente no servimos dela.  
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No entanto não podemos ignorar outro tipo de vantagens que lhe são apontadas onde 

ela assume um papel de excelência - o ensino/formação a distância suportado na 

totalidade pela Internet: 

 Permite reduzir ou eliminar as deslocações físicas de pessoas e meios no 

processo de formação; 

 Reduz substancialmente os tempos de difusão, distribuição e atualização da 

informação; 

 Um tutor pode assegurar um curso frequentado por várias centenas de 

formandos; 

 A introdução de cursos na Web retira a necessidade de se estabelecer a formação 

num local específico; 

 Os formandos podem visualizar o material disponível em qualquer altura, 

necessitando para isso apenas de um simples PC ligado à Internet; 

 O conhecimento é distribuído em larga escala (para o mundo inteiro); 

 Economia nos recursos necessários para reunir fisicamente formandos e 

formadores; 

 Redução dos custos de distribuição, pois pela Internet não há custos de 

impressão e transporte; 

 Existe a possibilidade de atualizar as matérias em qualquer altura, ficando 

imediatamente disponíveis aos utilizadores; 

 Torna-se fácil ao participante dar o seu «feedback»; 

 Podem criar-se Salas de Produção, onde os formandos podem depositar os seus 

trabalhos (exercícios, artigos, roteiros de seminários e, eventualmente, provas) 

para a avaliação posterior do formador. 

Condicionalismos 

 Requer o uso de tecnologia específica e nem todos estão abertos à sua 

introdução nos sistemas de formação. Os métodos de comunicação e navegação 

utilizados na Internet podem ser ainda complicados para muitas pessoas, o que 

exige que os potenciais utilizadores alterem todo o seu método de estudo. 

 Dada a sua imensa diversificação, torna-se difícil validar e autenticar toda a 

informação disponível, pelo que caberá ao formador dar orientações precisas, no 

sentido de objetivar essa mesma informação. 
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 A Internet convida o formando a «navegar»•, o que o poderá fazer perder o 

verdadeiro objetivo do curso ou da pesquisa. 

 Apesar da sua larga abrangência, o acesso à Internet ainda não é universal. 

 Inexistência de relações face a face. 

 A reduzida confiança neste tipo de estratégias formativas por parte de 

educadores, responsáveis de instituições e até alguns grupos-alvo mais 

conservadores e resistentes à inovação. 

 A imagem da formação a distância algo desacreditada, pela sua identificação 

com o ensino por correspondência "comercial". 

 A aquisição do equipamento necessário, pode constituir um investimento inicial 

relativamente elevado. 

O que é uma Plataformas de e-learning 

Uma plataforma de e-learning é um software composto por diversas ferramentas 

facilitadoras da aprendizagem - quer disponibilizando conteúdos, quer disponibilizando 

ferramentas de comunicação e de interação: chat's, fóruns de discussão, caixas de 

correio, maillings lists,..., e que se serve da rede INTERNET.  

Numa plataforma vulgar podem considerar-se pelo menos três níveis de utilizadores: o 

administrador, que se responsabiliza pela manutenção do servidor; o formador ou tutor, 

que implementa a estrutura de aprendizagem previamente definido; e o formando, o 

utilizador directo. 

Caraterísticas de uma plataforma de e-learning 

 Uma plataforma deve possibilitar uma utilização extremamente simples e 

intuitiva, que não requeira muitos conhecimentos de informática. Deve 

possibilitar a atualização da informação, de forma acessível e rápida. 

 A arquitetura deve permitir a interatividade entre os diversos intervenientes. 

Deve facultar a existência de conversas em tempo real e também em tempo não 

real. Deve possuir um interface gráfico acessível, que possibilite a integração de 

elementos multimédia (textos, sons, gráficos, vídeos, animações,...). 

 O sistema deve possuir instrumentos que facilitem a navegação. 

 No registo de presenças, as entradas, as saídas e outras ações realizadas por 

qualquer utilizador deverão ser registadas e ficar disponíveis de várias formas. 
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Esta funcionalidade é importante para o tutor, mas pode também ser importante 

para efeitos de certificação da formação. 

 Deve possibilitar a criação de um correio interno, para o intercâmbio de 

mensagens que facilitem a relação formando-formando e formando-tutores. O 

correio interno deve permitir ainda o envio de ficheiros, contendo por exemplo, 

trabalhos dos formandos. 

 Deve permitir o acompanhamento do progresso da aprendizagem do formando, 

pelos responsáveis da formação, facultando o acesso ao resultado de exercícios, 

a testes de auto-avaliação e à participação dos formandos (através das diversas 

ferramentas de comunicação). 

 

Sistemas de Multimédia 

Para além da Internet, os exemplos mais comuns de sistemas multimédia surgem -nos 

em formato de CD-Rom, DVD ou aplicações on-line e combinam componentes de áudio e 

vídeo, de forma a criar aplicações interativas que utilizam texto, som e gráficos (imagens 

paradas, animadas e sequências de vídeo).  

Por exemplo, uma base de dados multimédia de instrumentos musicais permite ao 

utilizador não só procurar textos sobre um determinado instrumento, mas também ver 

imagens que o retratam e ouvi-lo a tocar uma peça musical. 

A novidade destes sistemas reside na interação que proporcionam ao utilizador. Passa a 

haver uma sinergia maior na relação homem-máquina. Aquando da utilização destas 

tecnologias, ao formador cabe o papel de tutorar a aprendizagem - que passa a ser 

delineada ao estilo do próprio formando. 

Atualmente existem diversas aplicações pedagógicas on-line, a que os formadores 

podem aceder, com contributos para o desenvolvimento das suas competências.  

Eis alguns exemplos: 

 http://certifica.dgert.gov.pt/ - O site da DGERT (Direção Geral do Emprego e 

das Relações de Trabalho), tem acesso a informação sobre a atividade dos 

formadores e das entidades certificadas para organizarem cursos de formação 

profissional. 

http://certifica.dgert.gov.pt/%3C/a%3E
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 www.iefp.pt - O site do IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) 

dispõem de informação relativa a emprego e formação profissional. 

Cuidados a tomar quando concebemos sistemas multimédia:  

 traçar cuidadosamente os objetivos; 

 selecionar as estratégias de formação a utilizar; 

 selecionar os média mais adequados; 

 testar (nem que seja de forma virtual) o sistema concebido. 

Principais vantagens decorrentes do uso de sistemas multimédia:  

 melhoria na qualidade da formação, pela adaptação às novas tecnologias; 

 aumento da motivação, devido à sua interatividade. 

Principais desvantagens decorrentes do uso de sistemas multimédia:  

 Exigem conhecimentos técnicos específicos tanto a formandos como a 

formadores; 

 Requerem a existência de equipamento técnico com algumas especificidades; 

 Requerem a intervenção de pessoas altamente especializadas, aquando da sua 

conceção; 

 Custos elevados. 

O COMPUTADOR 

A utilização do computador na formação não se resume à navegação na Web. São 

inúmeras as vantagens que lhe são apontadas, em especial porque este instrumento 

tecnológico possibilita a aplicação de novas metodologias formativas:  

 Facilidade no envolvimento do formando no processo de aprendizagem; 

 Possibilidade de ser o formando a definir o seu ritmo de trabalho, ao possibilitar 

o acesso à informação de uma forma fragmentada; 

 Interatividade do formando com a máquina, em especial com o recurso às 

ferramentas de hipertexto e hipermédia; 

https://www.iefp.pt/
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 Flexibilidade. O computador permite a navegação na Web, efetuar 

processamento de texto, realizar folhas de cálculo, bases de dados, apresentações 

eletrónicas, etc... 

 Motivação, provocada especialmente pela curiosidade e pelo aspeto lúdico 

proporcionado pelo computador. 

O computador possibilita ainda: 

 A melhoria da qualidade dos trabalhos escritos; 

 O armazenamento dos trabalhos efetuados, com alguma facilidade; 

 O acesso fácil à informação armazenada; 

 A possibilidade de efetuar apresentações eletrónicas; 

 A possibilidade de introduzir gráficos, cores e som à instrução. 

As principais dificuldades na utilização do computador, advêm certamente da possível 

falta de conhecimentos da parte dos utilizadores (sejam eles formandos ou formadores), 

o que os impossibilita de rentabilizarem devidamente o uso deste poderosíssimo recurso.  

A tecnologia DVD também pode ser utilizada a partir de sistemas informáticos. Basta 

para isso que o computador se encontre munido de um DVD-Rom. Estes leitores são 

capazes de ler a uma velocidade superior a 1Mega/seg.  

Existem discos de DVD-Rom de várias capacidades, que podem variar de 1,4 GB até 17 

GB. Estes aparelhos lêem CD's musicais e CD-Rom's, tal como os vulgares leitores de 

CD-Rom. 

Para que o computador consiga ler DVD's terá que estar munido do software apropriado 

que permita descodificar o formato de vídeo MPEG-2 e o sistema de som Dolby Digital.  

TELEVISÃO 

O uso da televisão tem vindo a progredir nas novas estratégias de formação. Além da 

tradicional utilização que lhe é dada na formação em sala, recorresse a este 

equipamento em videoconferências e em formas de ensino unilaterais, semelhantes aos 

da radiodifusão, como é o caso da Universidade Aberta - onde não existe interação 

simultãnea, isto é, o emissor ou locutor, não estabelece em tempo real, qualquer tipo de 

relação com os seus recetores. 
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HIPERTEXTO E HIPERMÉDIA 

Hipertexto - assemelha-se a texto normal. A sua principal diferença reside na 

possibilidade de estabelecer ligações ( links) dentro do documento e também para outros 

documentos. Para além dos formatos da Web, podemos encontrar esta forma de 

apresentação da informação em CD-Rom - como acontece, por exemplo, nas 

enciclopédias digitais à venda no mercado. 

Hipermédia - é hipertexto com uma diferença - para além de conter ligações para outros 

documentos de texto, contém também ligações a som, imagens e filmes. A hipermédia 

limita-se a combinar hipertexto com multimédia. Quando o formador selecciona manuais 

em formato CD-Rom ou sítios da Web, para indicar ao formandos como centros de 

informação, deve escolher aqueles que apresentem uma maior flexibilidade. Esta 

flexibilidade é importante para que o formando, ao consultar os materiais 

disponibilizados, se sinta confortável ao «navegar» através da extensa rede de relações.  

Considerando a hipermédia, como uma ferramenta de aprendizagem particularmente 

informal, podemos assumir que conduz a um elevado grau de motivação do formando, 

provocada pela variedade de elementos informativos que este vai encontrando na sua 

navegação pela rede. 

VIDEOCONFERÊNCIA 

Este sistema consiste em fazer chegar informação, em simultâneo, a diversos pontos 

remotos. Permite que, tanto formadores como formandos, intervenham nos seus papéis 

sem estarem sujeitos a grandes deslocações.  

Por serem sistemas remotos exigem a aplicação de estratégias pedagógicas interativas, 

que levem os formandos a participar ativamente. Incentivar a discussão sobre um tema, 

introduzir exemplos práticos, servir-se de experiências reais, são exemplos que poderão 

ser seguidos no sentido de aumentar a motivação.  

 

Estratégias formativas no desenrolar de uma videoconferência  

A - Expetativas 
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A expetativa natural do formando é a de que irá encontrar, neste tipo de sessão, 

algumas semelhanças com a radiotelevisão, o que o levará a ficar numa situação 

passiva. Há que reverter esta situação. Um comentário no início da sessão pode ajudar 

os formandos a entender como funciona este sistema.  

O formador terá que incentivar os formandos recorrendo a experiências ativas. Começar 

uma sessão com uma discussão, ajuda a afastar a passividade.  

B - Empenhar os formandos com variedade e interação  

Deve incorporar-se alguma variedade e dinâmica no seu processo para manter um 

elevado grau de interesse e motivação. Deve-se recorrer ao uso de imagens pertinentes 

ou sons para ilustrar os seus pontos de vista. Convidar outros especialistas nas 

matérias, reforça ideias e proporciona novas perspetivas sobre o assun to em análise. 

C - Reduzir distrações 

Ao fazer-se uso de alguma dinâmica, estar-se-á a contribuir para a redução de 

distrações. Deve fazer-se uso dos métodos e técnicas pedagógicas de que se tem 

conhecimento. 

D - Encorajar o diálogo 

Deve criar-se atividades que levem os formandos a participar e a fazer uso da palavra.  

Conclusão 

 Os recursos didáticos descritos são sinónimo da evolução dos sistemas de 

formação mas, só por si, são limitados. O formador ou tutor continua a ser a 

peça fulcral de qualquer sistema; 

 A Internet é a rede de todas as redes, permite a partilha de informação remota 

com qualquer ponto do mundo. Ao nível da formação, em especial, a distância, a 

Internet possibilita não só a troca de informação, como também a aproximação 

das relações formando-formando e formando-formador; 

 Os sistemas multimédia conjugam a utilização de várias formas de "média" para 

a apresentação da informação. Conjugam som, imagens, cor, movimento, etc; 

 A utilização do computador na formação não se resume à navegação na Web. 

São inúmeras as vantagens que lhe são apontadas, em especial porque este 
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instrumento tecnológico possibilita a aplicação de novas metodologias 

formativas; 

 A televisão não serve só para exibir videogramas - é também utilizada em 

videoconferências no contexto de formação; 

 A Internet oferece um leque de vantagens muito satisfatório para os sistemas de 

ensino a distância; 

 

 

A seleção dos recursos didáticos 

Este artigo pretende auxiliar o formador a identificar os fatores que condicionam a 

seleção dos recursos didáticos para uma determinada ação de formação.  

 

Fatores que condicionam a seleção dos recursos didáticos 

Como selecionar os recursos para a formação? Porquê é que um recurso pode ser mais 

adequado do que outro? Qual o resultado que se obtém com este ou aquele recurso? 

 

Estas são algumas das questões que os formadores colocam a si mesmos em sede de 

planificação da sua formação. A resposta claramente não é linear.  

Não se pode dizer que exista uma fórmula uniformizada para a seleção deste ou daquele 

recurso pedagógico, ou para a combinação ideal entre eles. Terá que ser o formador, 

depois de fazer uma análise cuidada ao grupo e aos objetivos traçados, a definir qual a 

melhor estratégia a aplicar. 

http://formacao.fikaki.com/manual/recursos-didaticos/selecao/
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Neste processo seletivo, devemos ter em conta que, por mais sofisticados que sejam os 

recursos, estes seguramente não irão servir para todo o tipo de sessão.  

Cada situação de aprendizagem é singular, por isso a seleção do(s) recurso(s) deve ser 

original e circunscrever-se a uma situação formativa em particular. A variedade de 

recursos e métodos a utilizar dependerá da variedade que a situação de aprendizagem 

propiciar. 

O Objetivo 

Se o objetivo for demonstrar a funcionalidade do quadro branco, certamente iremos fazê-

lo melhor na presença deste recurso do que através de um filme. Os recursos 

seleccionados terão de estar sempre em consonãncia com a concretização dos 

objetivos. 

O formador deve saber claramente o que devem aprender os formandos e, a partir daí, 

traçar os caminhos que melhor desenvolvam as sua competências e habilidades.  

Os destinatários 

Os recursos selecionados devem adequar-se às caraterísticas psicológicas dos 

participantes. Esta tarefa obriga a que tenhamos que determinar quais as caraterísticas 

diretamente relacionadas com a aprendizagem: conhecimentos prévios, ritmos de 

aprendizagem, capacidade de expressão, inteligência,...  

Há grupos de formandos que necessitam de ser mais estimulados que outros. Há que 

aferir qual o recurso que melhor o estimulará. É indispensável que se faça uma análise 

criteriosa às caraterísticas do público-alvo e que daí resultem experiências suficientes 

para fazer assimilar determinados conceitos.  

O conteúdo da mensagem 

Se a mensagem se destinar a uma reflexão individual, o melhor recurso será com 

certeza o texto impresso. Permite uma concentração individual maior e a anotação de 

algumas reflexões, por parte do formando. Se a mensagem se destinar a uma análise de 

grupo, o recurso a um equipamento projetável, será o aconselhável.  

Os condicionalismos materiais  
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Quando planificamos uma sessão, temos que nos assegurar que os equipamentos 

necessários à nossa estratégia irão estar disponíveis e em condições de funcionamento. 

Se o recurso selecionado não estiver disponível, deve-se optar por outro alternativo que 

garanta uma taxa de sucesso próxima daquela a que nos propusemos inicialmente.  

O tempo disponível 

Se a nossa sessão estiver planificada para 60 minutos não podemos, certamente, fazer 

uso de um filme de duração superior a 30 minutos, sob pena de não termos tempo para 

aprofundar a discussão e avaliarmos as conclusões.  

Os sentidos do formando 

Ao pretender concretizar um determinado objetivo não poderá nunca cair no erro de 

estimular apenas um sentido. Devem-se estimular os diferentes sentidos de modo a que 

todos eles contribuam na sua totalidade para que o formando, no final da sessão, tenha 

apreendido os conteúdos de tal modo que os consiga executar e explicar.  

A sofisticação dos recursos  

Os recursos selecionados deverão permitir a visualização de forma clara e realista as 

ideias que o formador pretende apresentar. Torna-se assim necessário, por exemplo, 

que o formador assegure a nitidez de um filme, a legibilidade de um texto, a clareza do 

som, etc. 

Custos dos recursos 

Ainda que pareça que o argumento económico não devesse interferir, sabemos que não 

é assim. Há que avaliar se os custos associados ao recurso, irão compensar em função 

dos benefícios previstos da aprendizagem. Se não, há que pensar em alternativas. 

Torna-se também necessário adequarmos a nossa planificação aos recursos em 

consonância com a capacidade económica da Entidade responsável pela formação.  

Função do recurso didático 

A seleção de um recurso deve basear-se na função que irá desempenhar numa situação 

de ensino-aprendizagem. Os recursos podem assumir funções distintas. Por exemplo, 

um conjunto de acetatos coloridos ou um filme ajudam à introdução de um tema e 
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facilitam a motivação. Outros recursos haverá que facilitam a retenção e a memorização, 

como os audiovisuais em geral. 

Condicionalismos físicos 

A falta de espaço para a realização de uma atividade, a distância dos formandos ao 

televisor, a dificuldade em obscurecer a sala, etc. são também fatores a considerar.  

 

Apreciação crítica 

A utilização dos recursos didáticos não pode ser um fim em si mesmo. Deverá sim ser 

um meio para melhor se concretizar os objetivos de uma sessão de formação. Não 

poderá ser uma panaceia que resolve todos os problemas pedagógicos.  

Os recursos a utilizar não podem constituir um produto acabado, sem qualquer 

possibilidade de exploração, eliminando assim todas as possibilidades de criação por 

parte dos formandos. 

Ora, para obviar este problema, os recursos didáticos têm que ser utilizados de uma 

forma bastante consciente, nunca servindo para salvar uma sessão mal preparada.  

O excesso de utilização, assim como as más condições técnicas ou ambientais de 

apresentação, provocam a fadiga e o desinteresse dos formandos. O formador não pode 

cair na tentação de escolher os meios que mais lhe agradem, mas deverá sempre optar 

pelo meio mais apropriado a cada situação.  
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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A avaliação da aprendizagem na formação profissional 

Os artigos que se seguem fornecem os conceitos básicos da avaliação e estabelecem 

bases para a construção de instrumentos de avaliação.  

A avaliação é um meio para nos conhecermos a nós próprios, enquanto formadores, os 

resultados que conseguimos e as condições em que actuamos. É um processo mental 

que não cabe apenas aos formadores. 

É uma função que não só controla, como expõe o controlo. Não basta recusar a 

avaliação para que toda a polémica desapareça. Nos sistemas de formação a avaliação 

atua como estratégia de gestão desses sistemas. Reconhecida como subjetiva a 

avaliação continua a ser a resposta aos "pedidos" sociais ou individuais.  

No debate sobre a avaliação importa encontrar a sua racionalidade própria e a 

integração desta no processo pedagógico.  

Pretende-se ajudar a aliviar a carga emotiva e angustiante que sempre envolve o 

momento de avaliação, tanto para avaliadores como para avaliados.  

Não são fornecidas receitas que descansem a consciência dos formadores (essas talvez 

nem existam). Só podemos contribuir com algumas ideias claras e já experimentadas 

com sucesso em diversas situações. 

Apresentamos ainda alguns fatores de subjetividade da avaliação, pois só tendo 

consciência destes elementos, inerentes ao processo avaliativo, o formador poderá, de 

modo consciente, questionar-se sobre a sua atuação e exercer o controlo que lhe 

permitirá exigir de si próprio uma maior objetividade.  

 Conceito de Avaliação 

 Tipos de Avaliação 

 Instrumentos de avaliação de conhecimentos 

 Instrumentos de avaliação de comportamentos e atitudes 

 Classificação 

 Subjetividade da avaliação 

 

http://formacao.fikaki.com/manual/avaliacao-aprendizagem/conceito-avaliacao/
http://formacao.fikaki.com/manual/avaliacao-aprendizagem/tipos-avaliacao/
http://formacao.fikaki.com/manual/avaliacao-aprendizagem/instrumentos-avaliacao-conhecimentos/
http://formacao.fikaki.com/manual/avaliacao-aprendizagem/instrumentos-avaliacao-comportamentos-atitudes/
http://formacao.fikaki.com/manual/avaliacao-aprendizagem/classificacao/
http://formacao.fikaki.com/manual/avaliacao-aprendizagem/subjetividade-da-avaliacao/
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Conceito de Avaliação 

Avaliação como medida 

Esta é a conceção mais antiga. O desenvolvimento da avaliação está ligado ao 

desenvolvimento da medida científica. De início procurou-se construir provas cada vez 

mais objetivas e normalizadas - os testes. 

A finalidade era "objetivar" a informação sobre resultados das aprendizagens. Durante a 

Segunda Guerra Mundial o aparecimento de sistemas de formação dos soldados 

conduziu ao desenvolvimento de instrumentos que permitissem apreciar a eficácia dos 

sistemas de formação acelerada. O objetivo era agora avaliar o própr io sistema de 

formação. 

 

Mais próximo de nós, a preocupação dos especialistas centrou -se na medida da 

congruência dos sistemas de educação e formação. Avalia -se agora o seu rendimento e 

eficácia. Os custos cada vez maiores dos sistemas conduzem à necessidade de avaliar 

rendimento e eficácia. Porém outras questões se levantam com esta abordagem. 

Podemos medir tudo? Como não o podemos fazer, então teremos de retirar do campo da 

avaliação tudo o que não seja mensurável? 

A formação, em todas as dimensões, não é mensurável e, não se esgota na avaliação 

quantitativa. Ela pressupõe a dimensão qualitativa.  

Avaliação como congruência 

http://formacao.fikaki.com/manual/avaliacao-aprendizagem/conceito-avaliacao/


    

 

207 

A avaliação foca a relação de afastamento ou de concordãncia entre os objetivos de 

formação propostos para o sistema e os comportamentos finais obtidos. Mais 

simplesmente, avalia-se a distância entre objetivos e produtos da formação.  

Pressupõe um manancial de referências ou indicadores que possam servir de critérios 

para a avaliação do sistema. Obtém-se informações sobre o próprio processo de 

formação. 

Esta conceção, por incidir nos "produtos curriculares", é muitas vezes acusada de 

demasiado tecnicista. Nesta perspetiva a formação reduzir -se-ia à aquisição de 

conhecimentos. 

Avaliação como julgamento profissional 

A avaliação nesta perspetiva é encarada como julgamento dos comportamentos. Emite -

se um juízo sobre os produtos das aprendizagens com auxílio de instrumentos rigorosos 

e corretos, elaborados por especialistas.  

 

Por vezes ficam encapotados os critérios, parâmetros e processos da própria avaliação. 

Para a avaliação ser entendida como processo rigoroso há que incluir os fins, os 

contextos e as práticas da formação e da avaliação.  

Avaliação como meio de gestão da ação de formar 

A conceção aqui proposta assume a forma de produção de informação e aborda três 

dimensões: 

 Como se produz a informação - campo das operações e das práticas avaliativas; 
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 Pertinência das informações - qualidade das informações e adequação ao 

contexto; se avaliamos a qualidade pedagógica, as informações são dum tipo; se 

avaliamos a política educativa ou um sistema de formação, serão outras as 

informações relevantes. 

 Gestão da ação - clarifica os fins da avaliação. 

O sentido da avaliação não é apenas recolher informações sobre o que os formandos 

"sabem", mas indicar os aspectos a melhorar ou a desenvolver numa melhor gestão dos 

sistemas. 

Assim a avaliação pode ser apresentada como um processo com três operações:  

 Confrontar os dados reais (obtidos) com os resultados propostos; 

 Apreciar, julgar, informar sobre o valor duma realidade face a um plano; 

 Produzir informação relevante: os dados recolhidos têm de ser úteis aos atores 

para uma intervenção eficaz. 

Avaliação pedagógica 

A função de avaliar corresponde a uma análise cuidada das aprendizagens conseguidas 

face às aprendizagens planeadas, o que se traduz numa descrição que informa 

formadores e formandos sobre os objetivos atingidos e aqueles onde se levantaram 

dificuldades. 

A avaliação distingue-se do termo "classificação". A "classificação" transporta para uma 

escala as informações obtidas pela avaliação. Fazem-se comparações e seriações para 

decidirmos da progressão dos formandos no sistema ou obtenção dum certificado. 

Classificação e avaliação têm funções diferentes no processo de formação.  

A aprendizagem define-se como a modificação que surge num resultado obtido, 

associada à prática e à experiência. A aprendizagem realmente efetuada coincide com a 

diferença existente entre um estado inicial definido e um outro estado que lhe sucede, 

quer se trate de dois estados quaisquer ou de estados sucessivos numa progressão 

sequencial. 

A apreciação sobre uma aprendizagem requer que as informações recolhidas sejam 

combinadas sob vários pontos de vista. A aprendizagem é simultaneamente um produto, 
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um processo e função de vários fatores. São as variáveis de processo, produto e os 

fatores que a avaliação deve controlar, mediante uma recolha sistemática de 

informações. 

 

Tipos de Avaliação 

A avaliação é um processo de produção de informações sobre o processo de 

aprendizagem. Em momentos diferentes, a avaliação dá-nos informações de tipo diverso. 

A aprendizagem, por outro lado, é um processo dinâmico em que os sujeitos com 

capacidades diferentes são motivados a desenvolver determinados comportamentos.  

 

Na sua função de regular o processo de aprendizagem é a avaliação que fornece os 

dados para o formador adequar as suas práticas aos resultados obtidos ao longo do 

processo. Assim iremos falar de diferentes tipos de avaliação consoante a sua finalidade 

e o momento da sua aplicação ao processo.  

Avaliação diagnóstica 

A avaliação diagnóstica destina-se a verificar se os formandos estão na posse de 

conhecimentos, aptidões ou capacidades necessárias à aprendizagem da unidade ou 

módulo seguinte. 

Este tipo de avaliação é essencial na definição de um perfil de entrada em qualquer 

programa de formação e na seleção de candidatos à formação.  

Os formadores devem também aplicar instrumentos de avaliação diagnós tica para se 

certificarem da adequação das estratégias ao grupo, como motivação dos formandos e, 

ainda, para se inteirarem das aprendizagens já possuídas por estes.  

http://formacao.fikaki.com/manual/avaliacao-aprendizagem/tipos-avaliacao/


    

 

210 

A formação ganha em eficácia se cada formador planear as sessões com base no 

conhecimento real do nível de aprendizagens e experiências dominadas pelos seus 

formandos e não insistir em temas já versados.  

É fundamental definir para cada módulo ou tema os pré-requisitos necessários. 

Com base nos objetivos e nos conteúdos de formação o formador def ine os pré-

requisitos do módulo e elabora testes para avaliar da posse destes pré -requisitos. 

Os testes diagnósticos incidem sobre um núcleo restrito de objetivos, sobre os quais se 

elaboram várias perguntas. São testes de análise em profundidade.  

Normalmente o formador elabora itens sobre o módulo novo num teste diagnóstico, com 

o fim já referido. Os testes de diagnóstico não são alvo de classificação.  

A avaliação dos pré-requisitos é a forma de avaliação diagnóstica através da qual se 

verifica se o formando possui as aprendizagens anteriores necessárias para que novas 

aprendizagens tenham lugar. Um pré-requisito é uma aprendizagem anterior requerida e 

imprescindível para a nova aprendizagem. 

Avaliação formativa 

A avaliação formativa visa a retroalimentação de todo o processo de formação. 

A avaliação formativa realiza-se ao longo de todo o processo ou ação, em todas as 

situações de aprendizagem, sobre cada objetivo. A avaliação formativa identifica 

situações de aprendizagens mal conseguidas, informa sobre medidas corretivas a tomar. 

Incide, como o tipo de avaliação anterior, em cada objetivo de formação.  

Os testes formativos são semelhantes aos de diagnóstico. Um teste formativo incide num 

número reduzido de objetivos, à volta dos quais se elaboram várias perguntas. 

Os formandos devem ser informados ao longo da aprendizagem dos objetivos a atingir. 

Para tal, o formador constrói dois instrumentos complementares:  

O perfil de aptidões do formando  

 registo dos objetivos da unidade; 

 nível de consecução desejável; 
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 conteúdos e provas de avaliação a realizar durante a unidade. 

O formando registará no documento os objetivos já atingidos, o que lhe permite orientar 

melhor os seus esforços na aprendizagem. 

O formador vai registando num documento semelhante ao do formando  os níveis de 

consecução de cada formando. 

O perfil de aptidões da turma ou do grupo  

 no final de cada prova é possível obter-se um somatório de consecução de 

aprendizagens de todos os formandos, por objetivo. 

Deste modo, formandos e formador gerem com mais eficácia o seu tempo de formação e 

escolhem os meios de remediar situações de insucesso.  

Avaliação sumativa 

A avaliação sumativa procede a um balanço das aprendizagens e competências 

adquiridas no final de um módulo ou unidade de formação.  

A avaliação sumativa visa uma seriação e portanto presta-se a uma classificação. 

Quaisquer que sejam as escalas, a classificação deve ser explicitada aos formandos e 

discutidas as razões da escolha de determinada escala. Completa -se o ciclo da 

avaliação. 

A avaliação sumativa: 

 Equilibra a avaliação formativa - revela as aprendizagens já consolidadas e as 

que entretanto não se consumaram; 

 Informa sobre os assuntos ou objetivos mais difíceis de ensinar e aprender para a 

generalidade dos formandos; 

 Informa sobre o sucesso ou insucesso de certas metodologias; 

 Permite comparar resultados globais de programas de formação aplicados a 

grupos semelhantes ou diferentes. Avalia a própria formação; 

 É um instrumento de tomada de decisão. 
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Os testes sumativos incidem sobre um conjunto vasto de objetivos e informam sobre as 

aprendizagens mais significativas. 

A elaboração de um instrumento de avaliação sumativa decorre dos seguintes princípios:  

 Seleção dos objetivos a testar, de modo a testar todos os objetivos ao longo do 

módulo; 

 Determinação da importância relativa de cada objetivo e área de conhecimento, 

tendo em atenção o seu desenvolvimento nas sessões. O peso da respetiva 

classificação decorre dessa importância; 

 Seleção do tipo de perguntas adequadas para testar o objetivo; 

 Escolha de graus de dificuldade diferentes para os itens e adequada classificação 

de cada item. 

Um instrumento de avaliação sumativa é sempre corrigido pelo formador. O registo numa 

matriz de todas as classificações do grupo de formação, por item, dará uma visão 

completa e real do sucesso das atividades de formação. Poder-se-á deste modo avaliar 

as decisões tomadas e a tomar. 

 

Instrumentos de avaliação de conhecimentos 

A avaliação de conhecimentos implica a elaboração de provas adequadas, rigorosas e 

fiáveis. 

Testes de Conhecimentos 

Os testes, elaborados por cada um de nós, visam avaliar os conhecimentos já obtidos e 

detetar casos onde não haja ainda sucesso e consolidação da aprendizagem. 

http://formacao.fikaki.com/manual/avaliacao-aprendizagem/instrumentos-avaliacao-conhecimentos/
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A sua elaboração deve responder a certos requisitos, nomeadamente:  

 validade do conteúdo do teste; 

 adequação ao perfil de cada formando e ao grupo-formação. 

A validade do conteúdo decorre de duas condições: a relevância de itens selecionados e 

a adequação aos objetivos. 

A adequação ao perfil dos formandos depende de:  

 compreensão do teste; 

 linguagem clara e adequada ao nível sociocultural; 

 formato: imagens e disposição das perguntas; 

 tempo concedido às respostas; 

 modo de registo das respostas. 

Outra condição para uma boa aplicação, depende também de uma correta relação entre 

objetivos-itens e sua cotação. 

Destaca-se a «construção» de dois tipos de testes ou provas: provas subjetivas e 

objetivas. 

A qualidade dos testes afere-se por várias caraterísticas, das quais selecionamos as 

mais importantes: 

Validade 

Os testes devem avaliar os mesmos comportamentos definidos nos objetivos e 

explicitados em sala; 
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Diferencialidade 

As operações requeridas só devem ser realizadas pelos formandos que atingiram os 

objetivos. Analisando o índice de diferencialidade do teste, o formador inteira -se dos 

objetivos atingidos por cada formando e atingidos pelo grupo. Pode assim decidir o meio 

de resolver as dificuldades de aprendizagem e elaborar outro tipo de testes. 

Fiabilidade 

O teste deve medir consistentemente a consecução dos objetivos, em qualquer momento 

e sob quaisquer condições. Para verificar a fiabilidade dum teste, o formador pode 

aplicá-lo uma segunda vez e analisar a correlação de resultados. É o que se designa por 

pós-teste. 

Objetividade 

O critério de sucesso do formando num teste não deve oferecer dúvidas. Mesmo quando 

usamos testes não-objetivos, esses critérios devem ser explícitos. O grau de 

objetividade não é uma medida numérica, mas qualitativa. Refere-se a procedimentos e 

critérios de elaboração, aplicação e correção das provas de avaliação.  

Provas Subjetivas 

As provas de resposta livre são consideradas subjetivas, pois não há um critério único 

de avaliar uma dada resposta, ou seja não existe um modelo ou padrão. 

Estas provas requerem algumas regras para a sua elaboração:  

 Articulação das perguntas aos objetivos e utilização do mesmo tipo de 

vocabulário para a definição dos objetivos. Ex: expõe os fatores, compara, 

analisa, etc; 

 Escolha apenas de conteúdos fundamentais, pois o tempo reservado à prova não 

permite testar todos os conteúdos; 

 O tempo deve ser cuidadosamente ponderado para cada resposta, do ponto de 

vista do formando. 
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As provas de resposta livre ou de resposta livre orientada (ROL) são muito fáceis de 

elaborar, mas de difícil correção. Vejamos as vantagens e os inconvenientes da sua 

aplicação. 

Vantagens: 

 Fáceis de preparar; 

 Adaptam-se a qualquer tipo de objetivos; 

 Não existe o perigo de acertar por acaso; 

 Permitem a cada formando organizar os seus próprios conhecimentos e ser 

original; 

 Dão ênfase à análise, síntese e avaliação. 

Inconvenientes: 

 Difíceis de avaliar; 

 Correção demorada; 

 Os conteúdos e os objetivos a testar são em número reduzido; 

 Perigo de as perguntas serem muito gerais e não permitirem uma organização 

original do formando, tornando-se as respostas demonstrações da quantidade de 

conhecimentos adquiridos sobre o tema. 

Provas Objetivas 

Existe o entendimento de que as provas objetivas apelam mais à memória  do que à 

compreensão, de permitirem acertar por acaso, da ambiguidade das respostas que as 

torna pura adivinhação das intenções do examinador.  

No entanto, pensa-se hoje que um aprofundamento das suas potencialidades e a maior 

experiência dos formadores podem torná-las bons instrumentos de avaliação. 

Destacam-se as provas mais comuns: 

 Provas de resposta de escolha múltipla; 

 Provas de resposta por associação; 

 Provas de resposta em alternativa; 

 Provas de resposta limitada ou de complementação; 
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 Provas de ordenação. 

 

Instrumentos de avaliação de comportamentos e atitudes 

Instrumentos de Avaliação de Comportamento e Atitudes 

A formação de adultos pretende modificar atitudes e comportamentos com vista a uma 

melhoria dos seus desempenhos profissionais e a satisfação do indivíduo face à sua 

situação de trabalho. 

 

O comportamento ou a atitude dos sujeitos a formar, face à aprendizagem ou aos novos 

conhecimentos ou ainda ao grupo de formação, pela importância que esses 

comportamentos e atitudes assumem como indicadores de atitudes sociais em outros 

contextos, são objetivos definidos para a formação, pelo que devem ser avaliados.  

A avaliação dos comportamentos consiste em comprovar resultados, baseada na 

observação sistemática do formando. Esta avaliação é muito mais difícil do que avaliar 

conhecimentos, porque não se consegue encontrar uma medida para as atitudes 

humanas. 

A avaliação dos comportamentos decorre duma definição clara dos objetivos de 

formação, negociados com os formandos ou dados a conhecer devidamente justificados.  

Definidos os objetivos de avaliação cabe ao formador selecionar caraterísticas 

representativas e observáveis do comportamento a avaliar. 

As caraterísticas de um comportamento serão as manifestações exteriores de uma 

atitude, portanto, observáveis. 

http://formacao.fikaki.com/manual/avaliacao-aprendizagem/instrumentos-avaliacao-comportamentos-atitudes/
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Para a avaliação dos comportamentos, o instrumento mais eficaz é a escala. A escala é 

um instrumento de avaliação de comportamentos em que se faz uma lista dos aspetos 

que se pretende avaliar e o grau em que estão presentes. O formador observa e anota o 

grau de consecução de cada objetivo. 

Entre outras destacam-se: 

 escalas numéricas; 

 escalas gráficas; 

 escalas descritivas; 

 e ainda o registo de ocorrências e a avaliação do trabalho de grupo. 

Vantagens das escalas: 

 Focam melhor o campo de observação dos formadores. 

 Permitem cingir-se a objetivos mais específicos. 

 Permitem comunicar com clareza a informação recolhida, quer aos responsáveis 

quer aos formandos. 

 Permitem rapidez na avaliação. 

 Os dados arquivados, de fácil leitura, permitem observar o progresso de cada 

formando. 

A eficácia das escalas depende de: 

 Precisão na definição de objetivos. Os aspetos a observar devem ser 

independentes entre si e descritos sem ambiguidades; 

 Rigor com que se escolhem e descrevem as caraterísticas das condutas 

observáveis. Os graus das condutas não devem ser menos de três, mas nunca em 

tão elevado número que dificultem a observação e o registo; 

 Participação e cooperação no processo de elaboração das escalas dos formandos; 

 Objetividade na avaliação: se não recolhermos dados suficientes por qualquer 

razão, é preferível não avaliarmos do que realizar uma avaliação subjetiva. 

 Intervenção de mais que um avaliador. 

Causas de erros na elaboração de escalas:  
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 Tendência para generalizar e usar estereótipos na listagem de caraterísticas de 

comportamentos. 

 "Efeito de halo": o formador pode ser influenciado por informações avulsas 

sobre o grupo, "o grupo é definido como muito bom ou muito mau". 

 A personalidade do formador pode alterar os dados recolhidos ou a natureza 

destes. 

Para evitar falhas na avaliação, aconselha-se a aplicação da mesma escala por vários 

formadores ao mesmo grupo. 

ESCALAS NUMÉRICAS 

Traduzem um valor numérico o nível da caraterística avaliada.  

Exemplos 

 Classificar de 1 a 5 determinadas caraterísticas e apresentar a legenda do 

significado de cada número: 1-Muito deficiente; 2-Deficiente; 3-Suficiente; 4-

Bom; 5-Muito Bom 

 1-Nunva; 2-Raramente; 3-Ocasionalmente; 4-Frequentes; 5-Sempre 

ESCALAS GRÁFICAS 

Estas escalas traduzem o grau recorrendo ao uso da adjetivação, em vez da atribuição 

de valores numéricos. Pretendem ser mais expressivas do que as anteriores. A principal 

diferença é o modo de apresentação 

ESCALAS DESCRITIVAS 

As escalas descritivas utilizam uma descrição detalhada do grau do comportamento a 

avaliar e, por vezes, descrevem mesmo as diferentes caraterísticas que pode assumir 

esse comportamento. 

A principal dificuldade destas escalas consiste no r igor com que devem ser construídas. 

Uma vez elaboradas são muito úteis. As descrições dos comportamentos permitem uma 

avaliação mais objetiva do que as escalas numéricas. As escalas de  Lickert podem ser 

adaptadas à avaliação de comportamentos.  
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REGISTO DE OCORRÊNCIAS 

Descrição: Registos breves de acontecimentos observados em sala no grupo ou com um 

formando e que sejam significativos do comportamento do grupo ou de cada um dos 

seus elementos. Utiliza-se uma ficha simples com a referência ao dia e ao formando. Os 

termos mais utilizados para este registo são: reage, replica, conforma -se, ajuda, isola-

se, etc. 

O registo de ocorrências não constitui em si mesmo um sistema de avaliação, sendo um 

método de recolha de informação para avaliar posteriormente o formando. Não implica 

uma avaliação negativa, pois recolhem-se também incidentes que traduzem atitudes ou 

comportamentos positivos. 

O formador, na utilização de registos de ocorrências ou incidentes críticos, deve ter em 

atenção o seguinte: 

 anotar o incidente e não a sua interpretação; 

 anotar o incidente descrevendo o contexto em que ocorreu; 

 não conservar esses registos como material confidencial, mas apenas como 

dados para a avaliação; 

 não usar juízos preconcebidos na recolha de incidentes. 

Os registos de ocorrências ou incidentes críticos apresentam algumas vantagens, como 

por exemplo: 

 Personalizar a avaliação em vez de a generalizar ao grupo; 

 Fornecer dados ao próprio formando para a auto-avaliação; 

A informação obtida pode chamar a atenção para problemas resu ltantes de fatores 

externos à própria formação, as que a condicionam. 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE GRUPO  

A avaliação das atividades de formação realizadas em grupo deve ter instrumentos 

próprios. Normalmente utilizam-se fichas de observação em que os elementos de cada 

grupo registam numa escala os comportamentos de cada membro do grupo e o seu 

próprio. 
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O formador cruza depois as avaliações de cada elemento e elabora um quadro -síntese 

baseado numa ficha semelhante. O processo de elaboração deste tipo de fichas segue 

os mesmos princípios de outros instrumentos de avaliação:  

 Definição dos objetivos e comportamentos a observar; 

 Listagem das caraterísticas dos comportamentos; 

 Aplicação de uma escala. 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DAS ATITUDES  

Existem diversas escalas de atitudes. As mais utilizadas são as de Lickert e 

de Thurstone. 

As escalas de atitudes pressupõem os seguintes princípios:  

 As atitudes podem inferir-se das opiniões expressas; 

 As afirmações contidas nas escalas têm o mesmo significado para todos; 

 As atitudes podem "medir-se" de modo a traduzirem-se em classificações 

numéricas e representadas em escalas. 

Estes princípios podem ser polémicos, mas não se encontrou outro método mais objetivo 

para avaliar ou classificar as atitudes. A validade e fiabilidade desta s escalas resultam 

da qualidade do itens elaborados. 

ESCALA DE THURSTONE 

Thurstone partiu dos seguintes princípios:  

 As opiniões sobre um objetivo podem ser ordenadas do mais favorável para o 

menos favorável; 

 A ordenação permite manter uma "distância uniforme" de opinião para opinião; 

 As opiniões expressas são independentes entre si; 

 A valorização de um sujeito resulta da média de valorização dos itens com que 

está de acordo. 

1. Seleção inicial de itens 
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O formador deve reunir opiniões sobre o objetivo a avaliar. Uma maneira simples é 

solicitar opiniões por escrito àqueles que vão ser os inquiridos.  

Estas opiniões servem de exemplos, mas terão de ser selecionadas de acordo com os 

seguintes critérios: 

 As opiniões com mais de uma ideia devem ser eliminadas; 

 As opiniões ambíguas não servem, assim como as que referem factos com os 

quais todos estamos de acordo. 

2. Valorização dos itens  

A valorização de cada item deve ser realizada por um conjunto de indivíduos maduros e 

capazes de avaliar (25 é um bom número de juízes). 

normalmente fornece-se um máximo de 60 itens para se obter uma lista de 20.  

Pedimos aos juízes a sua valorização de acordo com instruções precisas. Usa -se uma 

escala de 1-7 ou 1-11. Convém ser valores ímpares. 

Seleção definitiva 

Agrupam-se as opiniões obtidas por itens e pelo número dos que preferiram cada item. 

Faz-se depois a mediana para cada item do valor atribuído. Podemos ainda calcular o 

desvio padrão. 

Selecionam-se os itens com maior uniformidade de opiniões e aqueles mais 

representativos de todos os valores da escala. 

Apresentação e emprego 

A edição definitiva utiliza uma listagem dos itens de forma aleatória. Nas instruções para 

análise indica-se o valor numérico de cada item. Mas os que vão responder apenas 

devem escolher os itens que traduzem a sua opinião, sem conhecerem o valor de cada 

item. 

A média das atitudes expressas resulta da "média" dos valores das opiniões escolhidas.  
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Esta escala, se bem construída, é muito interessante. A sua principal desvantagem 

prende-se com o facto de ser muito difícil de elaborar. 

ESCALA DE LICKERT 

Estas escalas são mais simples de elaborar do que as de Thurstone. As escalas de 

Lickert baseiam-se nas seguintes caraterísticas: 

 A valorização dos itens baseia-se em dados empíricos obtidos no grupo-alvo: 

 O sujeito assinala o grau em que está de acordo ou não com a opinião expressa; 

 Os itens não são independentes entre si, têm um grau de correlação entre si; 

 O autor não defende a existência de uma "distância uniforme" entre opiniões. 

A escala de Lickert consiste numa lista de itens ou afirmações incidindo num objetivo. O 

sujeito assinala o seu grau de acordo ou de desacordo com a afirmação ou item numa 

ilha contínua, através de um valor numérico.  

Exemplo: 

5 4 3 2 1 

total acordo de acordo indiferente em desacordo total desacordo 

Caraterísticas dos itens: 

 Todos os itens devem estar na mesma dimensão em relação ao objetivo a avaliar. 

 Como as atitudes têm uma componente emocional, os itens também a devem 

incluir, averiguando sentimentos. 

 Os itens devem ser variados, não averiguando apenas posições extremas mas 

também as intermédias. 

 Fidelidade: a um maior número de itens, deve corresponder maior precisão no 

resultado. 

Interpretação dos resultados: 
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 A soma das pontuações das respostas dá-nos um índice numérico da atitude do 

indivíduo. 

 As pontuações obtidas só têm valor em relação ao grupo inquirido ou ao grupo 

de referência, não têm valor absoluto. 

 Pode obter-se a mesma pontuação em dois indivíduos, sem que eles tenham a 

mesma atitude, pois depende a que itens correspondem as pontuações dos 

indivíduos. 

Podemos concluir que o valor destas escalas é o de permitir comparar um indivíduo ao 

grupo de referência, comparar dois ou mais grupos ou um mesmo grupo em momentos 

diferentes para verificar a sua evolução. 

O valor destas escalas resulta também do rigor colocado na sua construção e permitem 

uma avaliação mais sistemática dos objetivos propostos para a formação e das 

metodologias usadas. 

Se as fizermos incidir no conteúdo e métodos dos planos de formação e das práti cas 

pedagógicas, podem ser um bom instrumento de avaliação da formação. Avaliar atitudes 

e valores nem sempre é fácil, mas tal não pode ser justificação para uma atitude de 

desinteresse. 

A informação obtida será sempre muito útil para uma reformulação das nossas práticas 

pedagógicas e para a elevação da sua qualidade. 

Conclusão 

Para avaliar comportamentos o instrumento mais eficaz é a escala.  

Existem diversos tipos de escala: 

 Escalas Numéricas - Traduzem num valor numérico o nível da caraterística 

avaliada; 

 Escalas Gráficas - Traduzem o grau recorrendo ao uso da adjetivação, em vez da 

atribuição de valores numéricos; 

 Escalas Descritivas - Utilizam uma descrição detalhada do grau do 

comportamento a avaliar; 



    

 

224 

 Escalas de Atitude de Thurstone - As opiniões sobre um objetivo podem ser 

ordenadas do mais favorável para o menos favorável, a ordenação permite 

manter uma distância uniforme de opinião para opinião, as opiniões expressas 

são independentes entre si e a valorização de um sujeito resulta da média de 

valorização dos itens com que está de acordo. 

 Escalas de Atitude de Lickert - Baseiam-se nas seguintes caraterísticas: a 

valorização dos itens baseia-se em dados empíricos obtidos no grupo-alvo, o 

sujeito assinala o grau em que está de acordo ou não com a opinião expressa, os 

itens não são independentes entre si, têm um grau de correlação entre si; 

Vantagens das Escalas 

 Focam melhor o campo de observação dos formadores; 

 Permitem cingir-se a objetivos mais específicos; 

 Permitem comunicar com clareza a informação recolhida, quer aos responsáveis 

quer aos formandos; 

 Permitem rapidez na avaliação; 

 Os dados arquivados, de fácil leitura, permitem observar o progresso de cada 

formando. 

 

Classificação 

Finalidades 

Uma das finalidades da classificação é transmitir os resultados da aprendizagem. Trata -

se de um conjunto vasto de informações sobre os aspetos de desenvolvimento do 

formando, do seu progresso no domínio cognitivo e socio -afetivo. Daí a sua enorme 

complexidade. 

O sistema tradicional é baseado numa escala de 0 a 20 valores. Durante muito tempo 

este sistema não levantou dificuldades, mas as novas técnicas pedagógicas e as suas 

consequências no campo da avaliação trouxeram dúvidas na sua aplicação. 

http://formacao.fikaki.com/manual/avaliacao-aprendizagem/classificacao/
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As principais questões colocadas por quem avalia são:  

 Que relação estabelecer entre as classificações a dar e as técnicas de avaliação 

que usei? 

 Como hei-de classificar capacidades e comportamentos? 

 As caraterísticas discriminadas para a avaliação serão adequadas ao tema que 

ensino? 

 A classificação atribuída diz respeito apenas ao nível atingido no domínio 

cognitivo ou deve incluir-se o progresso na aprendizagem? 

Muitas destas questões podem ser desde logo resolvidas se aplicarmos um pla no de 

classificação adequado. 

A classificação é, ainda assim, subjetiva e existem poucas linhas mestras de atuação. 

No entanto, entre o fator objetividade e o fator subjetividade total, existe uma vasta 

gama de possibilidades. 

O papel da classificação 

O papel da classificação, como qualquer sistema de comunicação, está relacionado com 

o público a quem se destina. Mas a finalidade da classificação pode-se resumir deste 

modo: 

 na perspetiva dos formandos - tornar os objetivos mais claros; orientar os seu 

esforços na auto-correção dos aspetos menos conseguidos; 

 na perspetiva dos responsáveis - informar sobre a validade dos programas e 

certificação de competências; 

 na perspetiva dos formadores - adequar a programação e as estratégias de 

formação; auxiliar mais eficientemente os formandos. 
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Os Sistemas de Classificação 

O sistema tradicional, de escala numérica de 0-20 valores, tem sido substituído por um 

outro em que se usa a escala descritiva de 5 níveis (1-reduzido, 5-elevado). Este 

sistema levanta também muitas dificuldades se pretendermos fazer a avaliação 

normativa. 

Outros sistemas de cariz mais qualitativo aparecem como a escala de I )Insuficiente), S 

(Suficiente), B (Bom), MB (Muio Bom). 

Um outro sistema de classificação aplica uma escala a uma lista de ver ificação de 

objetivos. Assim, cada objetivos definido é classificado de acordo com o nível de 

desempenho do formando numa escala numérica com três ou cinco níveis.  

Na formação a classificação torna-se imprescindível quando o sistema exige uma 

certificação das aptidões e competências do formando. Parece hoje possível enunciar 

alguns princípios gerais a que devem obedecer os sistemas de classificação:  

 os sistemas de classificação de escala numérica devem ser complementados com 

relatórios sobre os objetivos em cada área disciplinar ou módulo, sobre o esforço 

e as caraterísticas pessoais e sociais dos formandos; 

 os sistemas de classificação devem ser elaborados em cooperação com todos os 

intervenientes na formação; 

 os sistemas de classificação devem ser baseados numa clara formulação de 

objetivos dos programas de formação; 

 os sistemas de classificação devem fundamentar-se numa avaliação adequada; 

 os sistemas de classificação devem ser suficientemente pormenorizados, 

informativos e compactos, para serem práticos. 

ATRIBUIÇÃO DE UMA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

Concluído o processo de recolha de informações, a avaliação, o formador tem de atribuir 

uma classificação final. 

O formador classifica o formando relativamente a:  
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 padrões preestabelecidos, 

 os outros formandos; 

 o seu próprio potencial de aprendizagem. 

Este último aspeto parece-nos de difícil execução, por isso a classificação 

tendencialmente incide sobre os dois primeiros aspetos.  

O domínio afetivo só pode ser avaliado, se o formador o previu e desenvolveu atividades 

de aprendizagem sobre objetivos desse domínio.  

Na classificação final, esse domínio deve ser incluído com uma ponderação especifica, 

de acordo com o programa de formação. 

Concluindo, podemos afirmar que a objetividade desejável em qualquer sistema de 

classificação depende de procedimentos rigorosos e sistemáticos na recolha de 

informações. 

Conclusão 

Uma das finalidades da classificação é transmitir aos outros os resultados da 

aprendizagem. 

Princípios gerais, aos quais devem obedecer os sistemas de classificação: 

 os sistemas de classificação de escala numérica devem ser complementados com 

relatórios sobre os objetivos em cada área disciplinar ou módulo, sobre o esforço 

e as caraterísticas pessoais e sociais dos formandos; 

 os sistemas de classificação devem ser elaborados em cooperação com todos os 

intervenientes na formação; 

 os sistemas de classificação devem ser baseados numa clara formulação de 

objetivos dos programas de formação; 

 os sistemas de classificação devem fundamentar-se numa avaliação adequada; 

 os sistemas de classificação devem ser suficientemente pormenorizados, 

informativos e compactos, para serem práticos. 

A objetividade desejável em qualquer sistema de classificação depende de 

procedimentos rigorosos e sistemáticos na recolha de informações.  
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Subjetividade da avaliação 

Encontrar métodos que permitam tornar a avaliação um processo mais claro, mais 

objetivo e mais justo, tem sido objeto de estudo ao longo dos anos. Por isso, atualmente 

se fala da importância de existirem diferentes tipos de avaliação, que devem ocorrer em 

diferentes momentos do processo aprendizagem e que têm também diferentes funções.  

Contudo, e apesar dos muitos progressos feitos neste sentido, o avaliador contínua a ser 

uma figura insubstituível em todo este processo, trazendo consigo toda a carga de 

subjetividade inerente a qualquer ser humano na sua relação com os outros.  

No nosso quotidiano, ainda que inconscientemente, estamos constantemente a avaliar e 

a ser avaliados, e esta avaliação é feita em função dos valores, formas de estar e de ser, 

que cada um de nós tem, e por isso subjetiva.  

Quando a avaliação faz parte duma função profissional, é evidente que não perdemos 

toda a carga subjetiva. Tomar consciência de que estes fatores existem e podem 

influenciar todo o processo, ajuda-nos de alguma forma a combatê-los, diminuindo assim 

o seu impacto. 

Podemos considerar três fontes principais de subjetividade que conduzem a distorções 

na avaliação, correspondentes a fatores individuais, sociais, ou resultantes do próprio 

processo de avaliação. 

Fatores individuais 

A avaliação pode variar consoante o humor, a disponibilidade ou o estado de fadiga do 

avaliador. Mas esta é também uma expressão daquilo a que cada um é mais sensível, 

para além da impressão imediatamente produzida (um determinado avaliador pode dar 

mais importância ao domínio da língua, mesmo que o exercício seja de matemática, e o 

outro à apresentação, por exemplo).  

http://formacao.fikaki.com/manual/avaliacao-aprendizagem/subjetividade-da-avaliacao/
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A diversidade de critérios, possibilita múltiplas combinações. A avaliação tem ainda uma 

dimensão ideológica e depende muitas vezes das representações do próprio avaliador (a 

imagem que tem do seu papel, e a forma como deve afirmá-lo, se se considera 

benevolente ou severo). 

Fatores sociais 

Os juízos dos avaliadores podem ser inconscientemente influenciados por valores 

sociais. 

Muitas vezes o domínio da língua, o uso de determinados gestos, o vestuário, a mímica, 

a relação com a cultura e o saber caraterísticos de um determinado grupo social, são 

tidos como indicadores de competências, acontecendo muitas vezes que se confundem.  

Para além destes mecanismos sociais de reconhecimento ou exclusão entre avaliador e 

avaliado, pode ainda considerar-se como fator social de desvio, ainda que num sentido 

mais lato, a situação "geográfica" onde ocorre o ato de avaliação, ou seja, a avaliação 

ocorre num determinado contexto, e exprime muitas vezes tradições ou particularidades 

locais, que caraterizam uma determinada região, escola ou instituição, consoante a sua 

história. 

Os avaliadores tendem, por necessidade, a adaptar as avaliações às caraterísticas 

socioculturais do seu público, ao terem em conta a caraterização dos grupos ou dos 

indivíduos. 
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Fatores resultantes do próprio processo de avaliação 

Existem causas que estão ligadas ao próprio ato de avaliar, na sua dimensão de tarefa 

psicológica. Alguns autores empenharam-se em conhecer a forma como os avaliadores 

se organizam para formar os seus juízos e em descrever os mecanismos psicológicos 

que mobilizam na realização das suas tarefas.  

Conseguiram isolar algumas caraterísticas do funcionamento cognitivo do avaliador, 

realçando os efeitos produzidos no processo de avaliação. Entre outros, foram 

identificados e estudados experimentalmente cinco fatores de variação: 

 a ordem das provas no lote avaliado; 

 as informações de que se dispõe sobre os avaliados; 

 o "lugar" dos índices pré-escolhidos numa produção apreendida necessariamente 

como diacrónica; 

 a combinação ou articulação de índices tendo em conta várias dimensões 

(ex.: estilo, ortografia, cálculo, raciocínio...); 

 a natureza da linguagem utilizada para enunciar a avaliação. 

Os resultados mais interessantes dizem respeito aos dois primeiros fatores, que se 

revelaram como importantes fontes de variação no processo de avaliação.  

A ordem das provas no "lote" avaliado, foi considerado um fenómeno importante na 

medida em que as produções avaliadas fazem normalmente parte de um "lote" (tanto 

podem ser provas orais, como testes escritos) e a investigação realizada pôs em 

evidência efeitos de ordem, também descrito como fenómeno de ancoragem, isto é, 

algumas provas com uma avaliação situada nos extremos (muito boa ou muito má), 

desempenham um papel de "âncora" e modificam a perceção dos trabalhos seguintes. 

Assim surge o chamado o efeito de contraste, uma mesma prova é julgada como mais 

fraca quando se encontra a seguir a uma "âncora" alta e mais forte quando está a seguir 

a uma "âncora" baixa. Mesmo numa prova oral, quando um aluno médio é avaliado a 

seguir a um aluno brilhante, tem muito mais dificuldades em provar as suas 

competências. Assim, as avaliações dependem em grande parte, do lugar que a prova 

ocupa no "lote" avaliado. 
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Por outro lado, as avaliações podem variar consoante as informações que o avaliador 

possui acerca do avaliado. Fala-se em efeito de origem, efeito da informação prévia ou 

ainda efeito de assimilação, ou seja, um mesmo trabalho é julgado de forma diferente 

dependendo do avaliado. 

Em qualquer caso, o trabalho de alguém com auréola de bom formando é melhor 

avaliado e, inversamente, os progressos dos formandos considerados fracos, terão 

dificuldades em ser notados. 

O efeito de origem está próximo do efeito de halo, quando há influência de aspetos 

diferentes: fatores de ordem "afetiva", (comportamento do avaliado), ou formal 

(apresentação do exercício, ou no caso de prova oral, bom domínio da língua), sobre a 

apreensão de aspetos técnicos (que exprimem a competência pretendida).  

O efeito da informação prévia, pode surgir quando existem informações (culturais, de 

capacidades de aprendizagem, comportamentos ou ideologias dos formandos), 

recolhidas pelo formador antes de iniciar a formação, que podem provocar distorções na 

avaliação. 

O efeito de assimilação, fruto do mecanismo geral de estereotipia (os bons são sempre 

bons e os maus são sempre maus), é entendido como um possível fator de 

contaminação dos resultados e, por isso, fator de subjetividade na avaliação.  

A avaliação pode ser "ajustada", com a preocupação de minimizar o risco de errar e de 

evitar a dissonância entre duas séries de informações em relação:  

 aos desempenhos anteriores do avaliado (efeito de assimilação) 

 ao seu estatuto escolar/profissional (efeito de origem) 

 ao seu estatuto social (efeito de categorização). 

Conclusão 

Principais causas da subjetividade na avaliação:  

 Efeito da Informação Prévia 

O formador possuí informações acerca do formando: capacidade intelectual, 

comportamento na formação, crenças religiosas, políticas, origem social etc.  
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 Efeito de Halo 

Influência de fatores de ordem afetiva ou formal como por exemplo: 

comportamento, vestuário, forma de se expressar, tiques, tom de voz, em 

detrimento dos aspetos técnicos das competências a avaliar.  

 Efeito de Assimilação ou Estereotipia 

Tendência para a continuidade nas avaliações, os bons são sempre bons e os 

maus são sempre maus. 

 Efeito da Ordem das Provas, ou Efeito de Contraste 

Se uma prova média for avaliada a seguir a uma prova muito má a tendência é 

beneficiar e vice-versa. 

 Ausência de critérios comuns entre os diferentes avaliadores 

Cada avaliador utiliza os seus próprios critérios, com menor ou maior grau de 

exigência. 

 Infidelidade do mesmo avaliador 

Avaliação depende do estado de saúde física e psíquica do avaliador, assim 

como dos seus estados de humor 
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PLANIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO 
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Plano de sessão 

Todos nós, consciente ou inconscientemente, já fomos confrontados com a necessidade 

de organizar as várias tarefas que, num determinado espaço de tempo, devemos 

cumprir. No nosso dia-a-dia, enquanto pais, profissionais, condóminos, desportistas, 

entre outros papéis que possamos desempenhar, precisamos de parar e pensar como 

conseguiremos naquele dia fazer tudo o que temos para fazer.  

Acabamos sempre, ou quase sempre, graças à nossa «engenharia mental», para não lhe 

chamar «ginástica», por realizar, com sucesso, todas as tarefas que nos propusemos ou 

nos propuseram para aquele dia ou período do dia.  

Segundo a Unesco (1987), a planificação da educação tornou-se uma necessidade em 

meados do século e tinha como finalidade responder às exigências sociais, ou seja, uma 

mudança sem precedentes nos modos de vida e cultura.  

Seja qual for o nível considerado, a planificação implica, por um lado, a estreita relação 

entre objetivos e conteúdos, por outro, uma relação adequada entre objetivos, 

estratégias e metodologias de avaliação. Tudo isto apresentado sob a forma de uma 

matriz. 

A planificação deve apresentar as seguintes caraterísticas: ser dinâmica, ser crítica, ser 

flexível, apresentar unidade e adequação. 

O conceito de planificação apresenta tantas definições quantos os autores que 

escreveram sobre o assunto. Assim, Taba(1972) define planificar como desenhar de 

forma estruturada o ato de ensinar.  

Prever, ordenar e desenhar o acto pedagógico . 

Enricone e outros (1985), afirmam que o planeamento envolve a previsão dos resultados 

e os meios necessários para os alcançar. O processo de planificação é um processo de 

tomada de decisões que visa a racionalização das atividades pedagógicas de formador e 

formandos, possibilitando melhores resultados e, em consequência, uma maior 

produtividade. 
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Sinclair (1992) apresenta uma perspetiva em que articula a planificação do ensino com a 

planificação curricular. Planificar é, para este autor, dar continuidade a fatores que se 

distribuem entre dois pólos. O pólo externo, como fatores externos da aprendizagem, e o 

pólo interno, que privilegia a diferença individual enquanto força potencial de uma 

aprendizagem efetiva. 

 

As fases de um Plano de Sessão e as suas caraterísticas 

Quem está a dar os primeiros passos na formação pedagógica, deve preocupar -se em 

saber fazer, em dominar todas as regras e técnicas da planificação formal (estruturação 

dos conteúdos programáticos, definição de objetivos gerais e específicos, seleção e 

adequação de estratégias e atividades, gestão equilibrada do tempo pelas diversas 

atividades, conceção e /ou seleção de materiais pedagógicos auxiliares, indicação de 

modalidades de avaliação), incluindo o seu aspeto gráfico.  

A sessão é a unidade de formação que permite atingir um objetivo complexo, analisável 

em indicadores, quer dizer, comportamentos observáveis conducentes ao domínio do 

objetivo. O plano de sessão deve ser concebido na perspetiva do formando, isto é, 

referindo todos os objetivos operatórios que este deve ser capaz de realizar e as linhas 

estratégicas/atividades que lhe permitirão atingi-los. 

Um plano desenvolve-se em 3 fases 

 Preparação - seleção e organização de conteúdos; definição de objetivos; seleção 

de estratégias; gestão do tempo pelas atividades a desenvolver; indicação dos 

recursos a utilizar; referência às modalidades de avaliação a privilegiar; 

 Desenvolvimento - execução do plano, em situação real com os formandos; 

 Avaliação - avaliação e feedback, com base na análise do grau de eficácia do 

plano, em situação real de formação. 

Um bom plano de sessão deve ter as seguintes caraterísticas:  

 Precisão 

 Rigor 

 Objetividade 
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 Sequência 

 Coerência 

 Flexibilidade 

Para conhecer com maior detalhe todos os passos para elaborar um Plano se Sessão 

consulte o artigo seguinte 

 Como criar o seu Plano de Sessão 

 

Como criar o seu Plano de Sessão 

Chegou o momento de descrever a sessão, sendo necessário previamente tomar 

consciência das metas que através do ato de ensino-aprendizagem se tem intenção de 

perseguir; do modo como se verificará se essas metas foram ou não atingidas; das 

matérias ou assuntos a apresentar; das vias a seguir, reajustáveis em qualquer 

momento, para que se alcancem as finalidades propostas.  

O plano vai instituir-se como norteador de toda a prática pedagógico-didática. Pensamos 

que chegou a altura de se explicitar, numa dimensão sobretudo prática e sumária, o que 

entender por objetivos, conteúdos, estratégias (metodologia, atividades e recursos) - 

aspetos que , embora possam ser considerados do domínio comum, mas, dadas as 

dificuldades de aplicação que acarretam, será de total oportunidade tratarmos aqui.  

Nesta fase, a qualquer formador preocupado com a eficiência da sua prática pedagógico -

didática colocam-se, constantemente, questões como estas:  

 onde se pretende chegar? 

 o que se vai estudar? 

 como chegar até lá? 

 que preparações fazer? 

 a quem se destina a formação? 

 com que recursos posso contar? 

 que tempo é necessário / possível dispor? 

 será que vai resultar? 

 como detetar o que não resultou? 

http://formacao.fikaki.com/manual/planificacao/plano-de-sessao/
http://formacao.fikaki.com/manual/planificacao/plano-de-sessao/
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A cada uma ou a cada conjunto destas questões corresponderá, por parte do formador, 

uma tarefa muito precisa, a que ele, caso queira ver o seu trabalho bem sucedido, não 

deve eximir-se: 

 definição de objetivos; 

 determinação dos conteúdos; 

 organização das linhas estratégicas; 

 valorização e atualização do formador; 

 consideração do formando como centro da aprendizagem; 

 disponibilidades espaciais e temporais; 

 imprescindibilidade da cronometria; 

 avaliação; 

 estratégias de recuperação. 

Os esquemas de plano de sessão que propomos em anexo, deverão ser sempre 

adaptados às necessidades concretas de cada formador, ou situação de formação. Os 

aspetos que aí não forem claramente referenciados, poderão ser registados no espaço 

reservado às observações. 

Elementos de um Plano 

O cabeçalho 

Este primeiro ponto do plano serve exclusivamente como elemento introdutório, de 

localização e identificação. Não devemos proceder a uma enumeração exaustiva de 

elementos complementares; fiquemo-nos pelos essenciais: 

 Empresa / Cliente 

 Curso 

 Módulo 

 Público-Alvo 

 Formador 

 Data 

Os objetivos 
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Desde que não seja tomada com rigidez e intransigência, a definição de objetivos é 

sempre de grande importância para o monitor de formação. Sabe-se o que se quer, para 

onde se caminha, se se chegou ou não ao desejado e, em casos de insucesso, a que 

estratégias de recuperação recorrer para dar solução às possíveis dificuldades. 

Um formador - uma pessoa diante de outras pessoas -, por mais que deva recusar 

transformar-se em «máquina» de ensinar, de selecionar e classificar indivíduos, também 

não pode pretender tornar-se um defensor do «pouco-mais-ou-menos», da imprecisão ou 

do improviso. 

São esses dois pólos que é preciso evitar a todo o custo. A cada formador caberá 

encontrar, mantendo-se afastado de ambos os extremos (a «objetivocracia» e o 

facilitismo), aquele meio termo que melhor se ajuste às suas próprias caraterísticas e às 

circunstâncias concretas com que vai deparando. 

Por mais que nos custe, e pese embora a confissão de frustrações de muitos 

formadores, não há fórmulas mágicas, porque não é possível tratar a pedagogia do 

mesmo modo que uma qualquer ciência exata. Seja qual for a solução a encontrar, ela 

terá forçosamente de passar por um esforço de formação e atualização, a todos os 

níveis, da pessoa do formador (a nível humano, sociológico, científico, pedagógico e 

didático), desde a formação pedagógica inicial, nos estágios de atualização e, sobretudo, 

pela vida fora, através da prática profissional e da formação contínua.  

Os conteúdos 

Através da indicação e estruturação dos conteúdos, procedemos à organização do 

conhecimento. Importa realçar a necessidade que existe de fazer corresponder os 

conteúdos aos objetivos que nos propomos atingir. Assim em circunstâncias normais, 

deverão considerar-se prioritariamente os objetivos a atingir e só depois, a eles 

ajustados e proporcionais, os conteúdos a desenvolver. 

A seleção dos conteúdos deve contemplar os seguintes requisitos:  

 os mais significativos; 

 os que despertam maior interesse; 

 os mais úteis; 
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 os mais adequados ao nível de maturidade dos formandos; 

 os que se ajustam às limitações temporais. 

A organização sequencial dos conteúdos deve obedecer a:  

 logicidade; 

 gradualidade; 

 continuidade. 

As estratégias 

No desempenho da sua atividade pedagógico-didáctica, e após a explicitação dos 

objetivos a perseguir e conteúdos a desenvolver, o formador irá p rocurar as vias que, em 

função das suas circunstâncias concretas, se mostrem mais indicadas para que os 

formandos possam vir a corresponder positivamente àquilo que deles é esperado.  

A essas vias é atribuída normalmente a designação de estratégias - termo que, 

requisitado à linguagem militar ,aparece frequentemente aplicado em política, economia, 

sociologia, desporto, etc., para significar um conjunto de medidas a tomar para se 

atingirem determinados fins em vista.  

As estratégias serão, assim, modos gerais de atuação, mais ou menos complexos, e 

destinam-se a levar o formando de uma situação inicial até a uma situação final, que 

tende a aproximar-se o mais possível dos objetivos definidos.  

O recurso a linhas estratégicas implica:  

 a adoção de determinada metodologia; 

 a realização de atividades específicas; 

 a utilização de certos materiais (recursos). 

Avaliação 

A avaliação a efetuar em diversos momentos, diagnóstica, formativa e sumativa, 

implicam a definição, seleção e elaboração de instrumentos que deverão ser  adequados, 

rigorosos e fiáveis Para melhor compreendermos o que atrás ficou exposto, atentemos 

na seguinte alegoria: 
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 Suponhamos que um instrutor de montanhismo é contratado por alguém para 

fazer com que um grupo de rapazes e raparigas, aprendizes de montanhismo, 

atingisse o pico mais elevado de uma cordilheira (objetivo).Para isso, ele vai 

procurar, antes de tudo, reunir o maior número de elementos acerca de cada um 

dos intervenientes na expedição, e ainda acerca das caraterísticas do percurso, 

das dificuldades a transpor, das licenças a pedir, dos apoios financeiros com que 

contar, etc. 

Seguidamente, considerando os dados obtidos, o instrutor irá planificar a 

expedição »“ o lapso de tempo necessário e possível, o número de etapas em 

que secionar o percurso, as metas parcelares a atingir no final de cada uma 

delas, etc. Depois, há a considerar as linhas estratégicas a que recorrer. O 

instrutor vai optar por determinada metodologia.  

Reunido o grupo expedicionário, promove o debate de aspetos relevantes, com 

base na leitura de um livro da especialidade; convida um participante, que diz ser 

mais experimentado, a relatar ao grupo dados da sua experiência anterior e a 

promover atividades específicas (procura pôr em forma, através de exercícios 

físicos, cada um dos elementos participantes na expedição; orienta a evolução 

do grupo numa direção que acha mais recomendável; opta por escalar, em linha 

reta, uma montanha, em vez de a contornar seguindo o curso de um ribeiro; etc.) 

e deitar mão de certos materiais (faz o grupo munir-se do mínimo necessário 

para pernoitar e sobreviver: recomenda o uso de facas de mato, cordas, botas 

cardadas, etc.). 

Mas o instrutor não vai refletir primeiro na metodologia, depois nas atividades e 

por último nos materiais; antes irá conjugar todos esses elementos e pô-los ao 

serviço uns dos outros, visando alcançar o melhor resultado;  

 tal como o instrutor de montanhismo, o formador, para atingir os objetivos que 

se propôs, vai igualmente adotar a metodologia mais conveniente, realizar as 

atividades e recorrer aos materiais a que tem necessidade. Por atividades 

entende-se aqui tudo o que implica a exploração do agir, livre ou solicitado, 

como a recolha de elementos de trabalho, a experimentação laboratorial, 

debates, inquéritos, elaboração de gráficos e resumos, etc. 



    

 

241 

Os materiais, também designados por recursos, poderão ir desde o quadro, ao 

cartaz, ao manual, ao acetato, ao diapositivo, ao CD, à cassete áudio ou vídeo, 

etc. Todos estes elementos estão interligados e dependem uns dos outros.  

Questões a considerar 

Quem são os formandos? 

Donde vêm, que expetativas têm, quais as suas capacidades, os seus interesses, o que 

esperam da formação, etc. 

O que vão ter de saber no final da sessão?  

Definição rigorosa dos objetivos, dela dependendo em larga percentagem o sucesso da 

formação. 

Para quê? 

Qual a utilidade deste tema, assunto ou tarefa no contexto do programa do Curso e no 

contexto da atividade profissional dos formandos? 

Que saberes já dominam? 

Dominam os saberes necessários ou acesso fácil a novos saberes? Se não dominam 

como poderão chegar lá? 

Que percurso formativo vou ter de adotar?  

Que métodos e técnicas vou utilizar, a que estratégias devo recorrer, que processos de 

aprendizagem posso desencadear? 

Que motivações ou desmotivações vou ter de considerar? 

Que desmotivações posso vir a ter que enfrentar, a nível individual ou grupal? Que fazer 

para levar os formandos a ultrapassá-las? 

Que meios de aprendizagem são necessários?  

Que materiais pedagógicos tenho de selecionar ou elaborar, de que out ros materiais e 

equipamentos necessito? 
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Como deverão ser avaliados os resultados?  

Que técnicas de avaliação vou privilegiar, que instrumentos me parecem mais coerentes 

com os objetivos visados? 

Este roteiro de planificação apresentou esquemática e resumidamente os fatores a ter 

em conta quando se planifica. Nunca é demais demorarmo-nos nesta fase mais ou 

menos «solitária» da formação, sempre que isso for possível, devemos trocar 

impressões com outros formadores e, eventualmente, elaborar uma planificação em  

conjunto. 

Esta é uma etapa importantíssima, entre outras, por duas razões fundamentais: por um 

lado, alivia a angústia e o stress acumulados nesta fase, pela sensação de ter tudo mais 

ou menos preparado, refletido, pensado; por outro lado, a planificação vai, mentalmente, 

assumir-se como uma «cábula» a que poderemos sempre recorrer, em caso de 

necessidade pontual. 

Costumamos, metaforicamente, equiparar a planificação a uma «rede» que pode sempre 

amortecer qualquer queda do «trapézio», aqui simbolizando a sessão de formação. 

A improvisação é uma constante necessária do processo de ensinoaprendizagem na 

formação profissional. Qualquer formador a ela deve recorrer com a frequência que as 

situações concretas e os imprevistos o exigirem.  

Pedagogicamente incorreto será um formador que constatando que a execução do plano 

tal como o concebera não está a resultar, que determinada estratégia não está a revelar -

se eficaz, que não tem tempo para terminar o seu plano, etc, não reformular 

mentalmente o plano, revelando maleabilidade e capacidade de adaptação a situações 

imprevistas. 

Um formador não é um robot, não tem que se sentir «programado» e executar fielmente 

a teorização do plano previamente concebido, deve revelar uma certa maleabilidade para 

resolver questões que se levantam ou apresentam no decorrer das sessões de 

formação. 

Assim, podemos concluir que quando necessário, o formador deve abandonar o plano de 

sessão e... IMPROVISAR! 
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Conclusão 

Vamos percorrer todos os passos que consideramos fundamentais:  

 Escolha um assunto para a sua sessão; 

 Do assunto escolhido, indique e estruture os tópicos que vai abordar. Escolha 

um tema do seu agrado, devendo, preferencialmente, ser da sua área científica 

ou especialidade; selecione apenas um aspeto que se preste às caraterísticas 

desta atividade: 20 minutos de uma sessão videogravada; 

 Defina o público-alvo a que a sua formação se destina, referindo, por exemplo: 

idade, profissão, cargo, situação profissional, etc; 

 Indique os pré-requisitos que considera necessários para esta formação, isto é, 

enumere os conhecimentos que pensa que os formandos devam possuir; 

 Selecionados o tema, o público-alvo e os pré-requisitos, passemos à definição 

dos objetivos. 

 Não se esqueça que eles devem traduzir a ação dos formandos, devem indicar o 

que deverão ser capazes de fazer ao longo da sessão; pense nos índices ou 

sumários dos livros; 

 Desta coluna, retirará todos os elementos para a elaboração do resumo da sua 

sessão; 

 Chegou o momento de pensar como vai atingir aqueles objetivos ou facilitar a 

aquisição dos conhecimentos pelos formandos; pense na metodologia mais 

apropriada, nas estratégias mais eficazes, nas atividades mais interessantes e 

motivadoras; 

 não podemos esquecer os materiais, os equipamentos (que devem 

antecipadamente ser requisitados), dos auxiliares pedagógicos de que se vai 

servir para tornar a sua sessão mais atraciva e dinâmica; 

 Dispõe de 20 minutos; vamos distribui-los pelas atividades que pensou 

desenvolver ao longo da sessão; esta gestão é muito importante e exige uma 

noção muito precisa do que é essencial e do que é acessório; não se esqueça que 

a atividade dos formandos deve prevalecer sobre «o tempo de antena» do 

formador; 

 Estamos a aproximar-nos da reta final da conceção do plano de sessão: 

a avaliação; é fundamental observar o que os formandos conseguiram fazer, com 



    

 

244 

que grau de dificuldade e com que grau de conhecimentos ou aprendizagens os 

formandos chegaram ao final da formação. 

 Pense nos instrumentos de verificação das aprendizagens que melhor se adaptem 

ao tipo de formação ministrada: grelhas de observação, ficha de trabalho, teste 

diagnóstico, formativo ou sumativo...; 

 E se acabar o plano antes do tempo? E se o vídeo ou o datashow não 

funcionarem? E se alguns formandos acabarem uma atividade antes dos outros? 

E se... ; bem, o seu plano vai prever um campo final, em rodapé, onde pode dar 

respostas a estas questões, criar alternativas, indicar atividades de 

enriquecimento ou remediação, etc. 

 Voltamos ao topo: o cabeçalho: nome da empresa/cliente; indicação do Curso e 

designação do Módulo; tema da sessão; público-alvo; pré-requisitos (se for caso 

disso); duração da sessão; sumário etc.. 

Exemplos 

Os modelos de plano de sessão que propomos, deveriam ser sempre adaptados às 

necessidades concretas de cada formador, ou situação de formação. 

Os aspetos que aí não forem claramente referenciados, poderão ser registados no 

espaço reservado às observações. 
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Exemplo 2 
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Exemplo 3 
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AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 
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Avaliar o Sistema de Formação 

Avaliar o sistema de formação consiste em fazer incidir a avaliação não só sobre as 

aquisições de conhecimento e competências por parte dos formandos, mas também 

sobre os restantes elementos desse mesmo sistema, entre outros refiram-se: 

 o levantamento de necessidades de formação; 

 o conteúdo programático; 

 os fins e os objetivos da formação; 

 os métodos e técnicas pedagógicas; 

 o desempenho de formadores; 

 o desempenho dos agentes coordenadores e gestores; 

 o sistema de avaliação da aprendizagem; 

 os resultados da formação. 

O controlo de qualidade do sistema de formação deve ser efetuado através de 

intervenções periódicas ou de emergência, para se manter sob controlo a qualidade 

deste mesmo sistema, na sua complexa totalidade. 

Ao avaliarmos o sistema de formação medimos a eficácia e eficiência de cada 

componente do ciclo de formação: 

 conceção do sistema; 

 gestão do sistema; 

 organização / coordenação das ações de formação; 

 animação da formação; 

 acompanhamento e avaliação da formação. 

A avaliação do sistema da formação pressupõe a existência de referenciais e/ou 

critérios, definidos à priori, que constituem os indicadores para o acompanhamento e 

controlo do processo. Por isso, é essencial que se implemente uma avaliação do sistema 

de formação que permita uma melhoria contínua.  

CONTROLAR O SISTEMA DE FORMAÇÃO 

O controlo da formação antecede a avaliação.  
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Quer se trate de aspetos ligados à qualidade de formação quer de aspetos quantitativos 

acerca do esforço de formação efectuado ou previsto há a necessidade de traduzir estas 

grandezas através de valores que indiquem o seu grau de realização - falamos dos 

diversos indicadores da formação. 

O «controlo» da formação possibilita reagir, se possível em antecipação, à evolução da 

atividade, através de ações corretivas que reorientam a atividade e consequentemente 

os seus resultados no sentido da maior eficácia, face aos objetivos traçados.  

Algumas das vantagens importantes na utilização da informação trabalhada na fase da 

avaliação, permitem: 

 Clarificar e explicitar objetivos e responsabilidades ajudando o gestor de 

formação a situar-se em cada momento; 

 Mensurar objetivos, resultados da ação, desvios, evoluções, tendências e até 

caraterização de exceções; 

 Estabelecer o diálogo entre todos os intervenientes na formação e responsáveis 

pela gestão em geral, centrando-se em bases concretas e objetivas; 

 Facilitar a formulação de «contratos» de responsabilidades e de resultados a 

atingir, e permitir o seu acompanhamento e controlo em termos claros e do 

conhecimento de todos; 

 Proporcionar um meio de comunicação com o exterior possibilitando o 

conhecimento da dimensão da atividade e dos seus custos, bem como a 

comparação com organizações afins; 

 Auxiliar na pesquisa e análise dos motivos de insucesso; 

 Melhorar a função de planeamento em geral, nomeadamente os seus aspetos 

metodológicos; 

 Contribuir para a normalização de terminologia e a uniformização de 

procedimentos; 

 Evidenciar a necessidade de articulação entre a informação que carateriza os 

meios da organização, especialmente no sentido do reforço da eficácia e 

objetividade. 
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a avaliação de sub-sistemas de formação 

Os métodos de avaliação permitem medir e estimar o grau de realização dos objetivos 

de formação daí resultando, eventualmente, a introdução de ações corretivas.  

A utilização dos resultados da avaliação em cada etapa do processo ajuda a desenvolver 

um espírito crítico e construtivo de quem coordena. A título de exemplo indicam-se 

componentes de sub-sistemas de formação sujeitos a avaliação e que estão mais 

próximos do formador: 

 avaliação do levantamento de necessidades de formação; 

 avaliação dos conteúdos programáticos e dos objetivos da formação; 

 avaliação dos métodos pedagógicos; 

 avaliação do desempenho dos formadores; 

 avaliação da aprendizagem. 

AVALIAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO  

O levantamento de necessidades de formação assenta, no estudo das necessidades 

formativas do potencial público-alvo, que poderá efetuar-se a vários níveis. Por exemplo, 

no âmbito regional, se considerarmos a formação com um caráter mais abrangente, ou 

no âmbito mais restrito, ao nível das necessidades da empresa e de uma função 

profissional. 

A avaliação incide sobre a eficácia das várias metodologias e técnicas que podem ser 

utilizadas (observação, questionário, entrevista, testes, etc.) na deteção das 

necessidades de formação, assim como de todo o processo delineado para a 

implementação das mesmas. 

AVALIAÇÃO DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E DOS OBJETIVOS DA 

FORMAÇÃO 

Os conteúdos programáticos dão resposta às necessidades detetadas e procuram atingir 

os objetivos inicialmente traçados. No entanto, será errado pensarmos que, depois de 

definidos, nem os conteúdos nem os objetivos podem sofrer alterações.  
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Cabe aos diversos intervenientes do processo formativo criarem formas que permitam 

avaliar a eficácia destes fatores. Há que avaliar constantemente a consonância dos 

conteúdos e dos objetivos traçados, no sentido da satisfação das necessidades 

formativas aferidas, aquando do levantamento de necessidades de formação.  

AVALIAÇÃO DO MÉTODO PEDAGÓGICO A UTILIZAR  

Trata-se de avaliar o caminho a seguir para a concretização dos objetivos.  

Consiste em fazermos uma avaliação aos diversos métodos e técnicas pedagógicas e à 

sua adequabilidade, em função dos objetivos que pretendemos atingir, e do público -alvo 

a que se destinam. 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS FORMADORES  

Ao formador cabe um dos papéis mais importantes do processo formativo. É ele quem 

avalia saberes, quem proporciona a facilitação da aquisição de saberes e quem mantém 

um relacionamento mais próximo dos formandos.  

Avaliar estes intervenientes do processo não passa apenas pela avaliação administrativa 

de documentos. Através da análise curricular e de uma entrevista, é possível 

recolhermos algum conhecimento mais pormenorizado dos candidatos relativamente às 

suas aptidões, adequabilidade da sua personalidade, dimensão dos seus interesses, 

motivo da sua candidatura... 

Avaliar os formadores passa fundamentalmente pela avaliação do seu desempenho. O 

objetivo fundamental da avaliação de desempenho é estimar ou julgar o valo r e a 

excelência. Esta tarefa deve abranger todo o contexto em que se planeiam e realizam as 

ações de formação profissional, as condicionantes ambientais, os procedimentos, os 

elementos humanos, etc. 

Benefícios fundamentais da avaliação de desempenho dos formadores: 

 permite aos gestores da formação a medição do potencial humano da equipa de 

formadores de que podem dispor; 

 permite também que o formador tenha alguns referenciais sobre a sua atuação. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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A avaliação da aprendizagem visa determinar em que medida os objetivos pedagógicos 

traçados inicialmente, foram atingidos por cada um dos participantes. São inúmeras as 

técnicas utilizadas para aferir em que medida a aprendizagem conseguida coincide com 

os objetivos delineados: 

 Observação; 

 Formulação de perguntas (avaliação oral ou escrita); 

 Medição (avaliação de trabalhos práticos); 

 Estudo de casos. 

Ao avaliarmos esta componente temos de ter a preocupação permanente em apurar qual 

das técnicas traduz melhor o aproveitamento dos formandos.  

Instrumentos de avaliação da formação 

Apresentamos um conjunto de questões colocadas antes de se tomar qualquer decisão 

acerca das metodologias e técnicas de avaliação a implementar e antes de se iniciar a 

formação. 

Devem ser identificados os objetivos para cada um dos momentos de avaliação a 

desenvolver: 

 O que se pretende avaliar (pretende-se que sejam identificados os "objetos" / 

dimensões a avaliar)? 

 Que questões de avaliação deverei efetuar para cada um dos objetos / dimensões 

a avaliar (estas questões permitem identificar com facilidade quais os critérios 

de avaliação a utilizar)? 

 Que indicadores de avaliação poderei estabelecer para cada um dos critérios 

identificados? 

 Que fatores deverei implicar no processo e a que estratégias, para respetivo 

envolvimento, poderei recorrer? 

 Que instrumentos de avaliação poderei utilizar? 

 Quando deverei aplicar os instrumentos de avaliação? 

 Quem deve receber os resultados avaliativos? 

 Como deverei apresentar os resultados da avaliação? 
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Avaliação ex-ante (ou inicial quando prevista): O que será importante avaliar a 

montante da realização da formação? 

Avaliação on-going (quando prevista): O que será pertinente avaliar aquando da 

realização da formação? 

Avaliação ex-post: O que será importante avaliar após a conclusão da formação? 

Apenas aquisição de conhecimentos? Ou também impactes após a fase da transferência 

dos novos saberes para os contextos reais de trabalho? 

 

 

 

 

 


