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O Centro de Massinga encoraja os outros a copiar, 
reproduzir, traduzir ou adaptar quaisquer elementos desta 
série de manuais, para irem ao encontro das necessidades 
locais, contanto que os elementos reproduzidos sejam 
distribuídos gratuitamente ou ao seu custo de produção e 
não com fins lucrativos. O Centro de Massinga solicita 
exemplares de quaisquer materiais nos quais tenha sido 
utilizado algum conteúdo proveniente desta série.

Qualquer organização ou pessoa que quiser copiar, 
reproduzir, traduzir ou adaptar quaisquer elementos dos 
manuais (ou todos eles) para fins comerciais, tem que 
obter primeiro a permissão por escrito do CFS-Massinga.

O CFS-Massinga envidou todo esforço para encontrar os 
detentores dos direitos autorais do material previamente 
editado que aparece nestes manuais. Caso algum deles 
tenha sido omitido inadvertidamente, o Centro de 
Massinga terá muito prazer em tomar sem demora as 
devidas providências.

Com a sua ajuda, esta série poderá ser melhorado. Queira 
remeter quaisquer comentários, críticas ou sugestões para 
o seguinte endereço:

Centro de Formação em Saúde de Massinga
Avenida das FPLM, C.P. 7
Massinga, Província de Inhambane, Moçambique
e-mail: cfcontinuamass@teledata.mz  ou,
thrp.program@usask.ca
Telefone: +258-293-71024
Visite o nosso site de Internet: www.thrp.usask.ca/

Nota dos tradutores

A maior parte desta obra foi redigida originalmente em 
inglês e posteriormente traduzida para português. Para 
propósitos de eficiência, foram empregues substantivos e 
pronomes na sua forma masculina para indicar as pessoas 
genericamente, ou para abranger os dois géneros (ou seja, 
“um trabalhador de saúde” podia referir-se tanto a um 
homem como a uma mulher; “os trabalhadores de saúde” 
ou “eles” podiam abranger uma mistura de homens e 
mulheres). Contudo, promovemos vigorosamente a 
igualdade de género, e lamentamos que esta forma de 
simplificação, por mais necessária que seja num trabalho 
desta envergadura, corre o risco de excluir implicitamente 
as pessoas de sexo feminino. Todo comentário a este 
respeito é bem-vindo.

Ficha Técnica

Título Facilitação: Encorajar a Aprendizagem Activa e Integrada.
Uma série de manuais para professores em saúde.
Manual 1: Reconhecer Como é que os Adultos Aprendem

Autor Centro de Formação em Saúde – Massinga

Tradutor  Ken Hansen e Olívia Mariquele

Editora 

Capa e Maquetização João O. B. Athayde e Melo

Nº de Registo 

Impressão  

Tiragem 

Data de Impressão 2009

© CFS-Massinga 2009. Todos os direitos reservados.



Índice

Agradecimentos
Apresentação
Metodologia do CFS-Massinga
Em que aspecto estes manuais são úteis para mim?
Informações imprescindíveis para os facilitadores

Manual 1 Reconhecer Como é que os Adultos Aprendem

Objectivo de Aprendizagem 1 Ponderar como é que a aprendiza-
gem acontece nos adultos.

Sessão 1  Dar o pontapé de saída
Sessão 2  A aprendizagem activa e integrada constitui o objectivo
Sessão 3  Lições acerca dos formandos adultos
Sessão 4  As capacidades dum formando
Sessão 5  Controlar a aprendizagem realizada até aqui

Objectivo de Aprendizagem 2 Analisar o processo de aprendiza-
gem dos adultos, relativamente às metodologias opostas de ensino.

Sessão 1  O processo de aprendizagem
Sessão 2  Uma metodologia centrada no formando
Sessão 3  A abordagem à aprendizagem de transmissão de 
conhecimento

Objectivo de Aprendizagem 3 Focalizar a aprendizagem baseada 
na experiência que promove a mudança.

Sessão 1  Valorizar as experiências do próprio formando
Sessão 2  Análise do ensino/aprendizagem
Sessão 3  Avaliação da aprendizagem

Actividades de Aprendizagem
Chamo-me… (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 1)
Retirar o que impede a nossa visão (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 1; 

Manual 3, Objectivo 1, Sessão 5)
Experimentar a aprendizagem integrada (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 

2)
As nossas capacidades de aprendizagem (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 

4; Manual 1, Objectivo 2, Sessões 1 e 2)
Aprendizagem pela prática e pela descoberta (Manual 1, Objectivo 1, 

Sessão 4)
Melhorar uma aula (Manual 1, Objectivo 2, Sessão 3)
Devemos estabelecer um hospital na nossa comunidade? (Manual 1, 

Objectivo 3, Sessões 1 e 2)

1manua
l



Slides
Ensino e aprendizagem (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2)
Aprendizagem integrada (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2)
Quem é um formando adulto? (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 3)
Cabeças falantes (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 4)
Ciclos de aprendizagem (Manual 1, Objectivo 2, Sessão 1)
Pontos importantes para ter em mente (Manual 1, Objectivo 3, Sessão 1)
Transições propostas (Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3)
A educação centrada no formando é… (Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3)

Textos de Apoio aos Participantes
Pré-teste (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 1)
Leitura Reflectiva – Adultos enquanto formandos (Manual 1, Objectivo 

1, Sessões 1 e 2)
Acerca da aprendizagem (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 3)
Como é que eu aprendo (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 5)
A abordagem de transmissão de conhecimento para aprendizagem 

(Manual 1, Objectivo 2, Sessões 2 e 3; Manual 3, Objectivo 2, Sessões 1 e 
2)

Leitura Reflectiva – A experiência faz diferença (Manual 1, Objectivo 2, 
Sessão 3; Manual 1, Objectivo 3, Sessão 1)

Análise da experiência de ensino/aprendizagem (Manual 1, Objectivo 3, 
Sessão 2)

Proposta de aprendizagem baseada na experiência (Manual 1, Objec-
tivo 3, Sessão 3)

Recursos para o Facilitador
Os adultos aprendem melhor quando… (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 3)
Capacidades de aprendizagem (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 4; Manual 

1, Objectivo 2, Sessão 2)
Paulo Freire (Manual 1, Objectivo 2, Sessão 1)

Manual 2 Introduzir a “Arte” de Facilitação

Objectivo de Aprendizagem 1 Examinar o papel dos pequenos 
grupos na aprendizagem e acção participativas.

Sessão 1  As nossas próprias experiências em grupos
Sessão 2  Grupos para a aprendizagem e para a acção
Sessão 3  Como é que os grupos funcionam
Sessão 4  Processos grupais saudáveis

Objectivo de Aprendizagem 2 Identificar os elementos fundamen-
tais da facilitação eficaz dos grupos.

Sessão 1  Facilitação: O que significa e como é praticada
Sessão 2  Papéis e qualidades de um facilitador eficaz
Sessão 3  A facilitação em situações problemáticas
Sessão 4  Reflexão, avaliação e comemoração

2manua
l



Manual 3 Facilitação de Aprendizagem Activa e Integrada

Objectivo de Aprendizagem 1 Facilitar actividades participativas 
que têm uma finalidade específica de aprendizagem.

Sessão 1  Para “despertar” e incutir energia num grupo
Sessão 2  Conhecerem-se uns aos outros
Sessão 3  Desenvolver relacionamentos
Sessão 4  Realizar uma tempestade de ideias com uso de boas 
perguntas
Sessão 5  Estimular a forma criativa de pensar
Sessão 6  Examinar uma questão
Sessão 7  Avaliar o progresso havido

Objectivo de Aprendizagem 2 Examinar materiais educacionais 
que contribuem para a aprendizagem activa.

Sessão 1  Códigos para estimular os debates
Sessão 2  Textos de Apoio aos Participantes
Sessão 3  Actividades pormenorizadas de aprendizagem
Sessão 4  Recursos para o Facilitador
Sessão 5  Avaliação do progresso

Objectivo de Aprendizagem 3 Projectar e facilitar um workshop 
com uso de uma metodologia de aprendizagem activa e integrada.

Sessão 1  Planos de aula
Sessão 2  Elaboração dos recursos
Sessão 3  Implementação dos planos de aula
Sessão 4  Reflexão sobre a nossa aprendizagem e a série de manuais

Bibliografia

Anexo I: Lista exaustiva do conteúdo da série

3manua
l



�

CFS - Massinga

Agradecimentos

• Direcção de Recursos Humanos – Departamento de 
Formação (DRH-DF), Ministério da Saúde (MISAU), 
Moçambique 

• Centro de Formação em Saúde de Massinga, Província de 
Inhambane (CFS-M) – professores e pessoal

• Universidade de Saskatchewan, Training for Health Renewal 
Program (THRP)

• Agência Canadiana de Desenvolvimento Internacional 
(CIDA/ACDI)

• Direcção Provincial da Saúde de Inhambane (DPSI)
• Fórum Mulher
• Escritores
• Redactores
• Tradutores
•	 Designers	gráficos
• Os autores e editoras que concederam a permissão de 

adaptar ou reproduzir material previamente editado



�

Apresentação
A facilitação – porquê?
Os trabalhadores de saúde recebem experiências 
de ensino/aprendizagem durante a sua formação 
antes da admissão, para prepararem-se para as 
suas carreiras, e a seguir mantêm-se motivados 
e actualizados pela sua própria iniciativa e 
através da formação contínua (conforme a 
disponibilidade). O ensino e aprendizagem 
que sejam agradáveis e estimulantes, 
produzem trabalhadores de saúde 
que rendem bem nas suas funções 
e tratam o público com respeito e 
destreza. Por outro lado, o ensino e 
aprendizagem que sejam didácticos 
(de simples transmissão de infor-
mação) e críticos (negativamente), 
resultarão em trabalhadores de 
saúde que tratem os seus pacientes 
da mesma maneira. Isto suscita 
preocupação no sistema de 
cuidados de saúde.

Nesta série de manuais, apresen-
tamos um raciocínio para o engajamento 
dos adultos na aprendizagem activa e 
integrada que produz novas percepções 
e reforça a motivação. O resultado 
pretendido é um desempenho de alta 
qualidade e carinhoso como trabalhado-
res de saúde. A abordagem educacional 
é propositadamente “indutiva”. Isto 
significa que o processo de aprendizagem 
é propulsionado por oportunidades para a expe-
riência e a descoberta, que sejam depois ligadas 
à teoria. A verdadeira aprendizagem acontece 
pela alternação entre a prática e a teoria (isto é, 
pelo práxis).

Esta série apresenta uma pedagogia que liga 
a formação baseada nas competências com a 
formação baseada no carácter. O resultado é a 
aprendizagem integrada, na qual a cabeça, o 
coração e as mãos ficam todos eles afectados.

i Quando uma pessoa estiver deveras a 
aprender, ela ou ele obtém mais que apenas 
a nova percepção. A experiência abrange 
a aplicação de conhecimentos e habilida-

des em práticas compassivas.

“Com base nas competências” 
significa para nós a combinação 
de conhecimentos e habilidades a 
fim de executar bem determinadas 
tarefas.

“Com base no carácter” significa 
para nós as qualidades do co-
ração que são manifestadas na 
forma de cuidado, compromisso, 

respeito, amor e coragem para 
pensar e agir de outra forma.

A arte de “facilitação” estimula os 
formandos a “sentirem” assim como a 
“saberem” e a “fazerem”. Ela motiva os 
formandos a assumirem a responsabili-
dade pela sua própria aprendizagem e a 
ficarem entusiasmados pelo processo.

O foco de ensino-aprendizagem está tanto no 
processo como no conteúdo, sendo o papel do 
facilitador o de orientar o grupo rumo a um 
destino específico que pode eventualmente con-
sistir em novos conhecimentos, uma habilidade 
melhorada e uma atitude mais desejável.

i Desenho e conceito tirado de Hunter, Bailey e Taylor, Handling groups in action: The use of distinctions in 
facilitation, pág. 13, com a permissão da editora.
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O propósito desta série é de preparar os 
professores de saúde para tornar-se melhores 
facilitadores da aprendizagem. Ela promove 
uma abordagem à facilitação de “formação 
de formadores”, sendo caracterizada pela 
aprendizagem indutiva, baseada na experiência 
e na descoberta, sensível ao género, activa e in-
tegrada. Depois que os participantes desta série 
tenham sido preparados como bons facilitadores, 
os seus grupos alvo pretendidos serão outros 
professores, trabalhadores de saúde, estudantes e 
comunidades. O cenário para a formação destes 
grupos podia ser o da formação contínua, do 
ensino antes da admissão no serviço, de sessões 
de parceria com a comunidade, ou qualquer 
outro cenário formal ou informal no qual as 
pessoas pretendam realizar algo em conjunto.

Os professores têm tendência de ensinar da 
mesma forma que foram ensinados. É provável 
que as pessoas a serem ensinadas, empreguem 
as abordagens que foram empregues com elas. O 
seu trabalho com os estudantes, e efectivamente 
com o público, será modelado na base daquilo 
que você – o facilitador – fizer. Se você tratar os 
participantes como pessoas adultas, detentoras 
de experiência e percepções perspicazes valio-
sas, aumenta as probabilidades deles fazerem 
a mesma coisa com os outros. Regra geral, as 
pessoas aprendem melhor pela prática. Se você 
disser simplesmente aos participantes que algo 
é importante, sem engajar as suas mentes e 
corações para compreenderem o porquê, então 
eles imitarão essa forma tradicional e autoritária 
para com os seus estudantes e pacientes.

A facilitação da aprendizagem activa e integrada 
leva a uma maior satisfação por parte tanto dos 
alunos como dos professores. Os estudantes que 
estiverem mais activamente envolvidos estão 
mais interessados, e os professores tornam-se 
mais motivados à medida que vêem o envolvi-
mento e proveito tirado pelos estudantes.

No Manual 1, examinamos o conceito de 
aprendizagem e como estimular a mesma 
nos formandos adultos. Examinamos as 
características e capacidades de aprendiza-
gem dos adultos que nos ajudam a perceber 
porque é que uma aprendizagem baseada na 
experiência é preferível a uma abordagem de 
“transmissão de conhecimento”. A primeira 
não só aumenta a aprendizagem, como 
igualmente estimula uma transformação a 
nível pessoal relativamente à forma como o 
trabalhador de saúde é encarado, a qual por 
sua vez pode levar a um comportamento 
mais empático.

No Manual 2, focalizamos os elementos 
fundamentais da facilitação de grupos. Primeiro 
examinamos a natureza e função dos pequenos 
grupos para a aprendizagem, e os factores que 
contribuem para os processos de aprendizagem 
em grupo, ou dificultam os mesmos. A seguir, 
examinamos o conceito de facilitação, identi-
ficando os estilos diversos de facilitação e as 
qualidades e habilidades dum facilitador eficaz 
de grupos.

CFS - Massinga
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No Manual 3, passamos da teoria da facilita-
ção para a sua prática para a aprendizagem activa 
e integrada. Os participantes experimentarão um 
número crescente de Actividades de Aprendiza-
gem, na sua qualidade tanto de formandos como 
de facilitadores. Eles examinarão como é que 
recursos educativos projectados “por encomenda” 
podem estimular o entendimento e uma apren-
dizagem mais profunda. Em pequenos grupos, 
eles projectarão e facilitarão um workshop que 
os obrigue a elaborar recursos e a implementar 
sessões de aprendizagem activa e integrada.

A série de três manuais representa a perspectiva 
a nível filosófico e metodológico, duma parceria 
sem igual entre Moçambique e o Canadá. O 
THRP (Training for Health Renewal Program) 
trata-se duma iniciativa da cooperação canadiana 
com o Ministério da Saúde, parceria essa que 
montou o Centro de Formação em Saúde de Mas-
singa como parte da rede nacional de formação 
em saúde.

Recomendamos fortemente que os leitores 
recorram a estes manuais de sobre a Facilitação, 
em combinação com as demais publicações do 
CFS-Massinga para a formação em saúde: mó-
dulos sobre a Promoção da Saúde Comunitária, 
Realizando Participação Comunitária, Igualda-
de de Género e Saúde e Pesquisa Participativa 
com Acção; uma colectânea de “Leituras Re-
flectivas” que consistem em breves documentos 
sobre os conceitos fundamentais destes temas; 
e um conjunto de actividades participativas de 
ensino-aprendizagem.
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O Centro de Formação em Saúde de Massinga 
na Província de Inhambane (CFS-Massinga) é 
um dos mais recentes centros de formação de 
Moçambique. Ele foi inaugurado em 2001 com 
a chegada de cinco professores recém-formados 
na Universidade de Saskatchewan no Canadá, 
no curso intitulado “Ensino, Aprendizagem 
e Pesquisa Participativos”. A metodologia do 
CFS-Massinga elaborou-se ao longo dos anos 
seguintes como parte integrante do Training for 
Health Renewal Program (THRP) – um projecto 
de parceria que envolveu o Ministério da Saúde 
(MISAU), a Direcção Provincial da Saúde de 
Inhambane (DPSI), e a Univer-
sidade de Saskatchewan (U de 
S) – financiado pela Agência 
Canadiana de Desenvolvimento 
Internacional (CIDA/ACDI).

A metodologia de formação 
do CFS-Massinga focaliza o 
melhoramento do desempenho 
dos trabalhadores de saúde em 
Saúde Comunitária, através de 
uma abordagem de potenciali-
zação, sensível ao género. A mesma deve boa 
parte da sua filosofia a Paulo Freire, o activista 
e universitário brasileiro que, na base do seu 
trabalho pioneiro com grupos camponeses, 
gerou os movimentos de educação popular e de 
Pesquisa Participativa com Acção que enfati-
zaram a aprendizagem activa para a mudança 
pessoal e a nível da sociedade. A abordagem de 
Freire, publicada originalmente em Pedagogia 
do Oprimido,ii influenciou fortemente a forma de 

pensar dos membros da equipa moçambicano-
canadiana envolvida na concepção do Centro de 
Massinga e da sua metodologia.
“Pasantia” é o nome atribuído a um tipo ímpar 
de formação que aplica a filosofia de Freire e 
combina a aprendizagem de habilidades de aná-
lise crítica, de comunicação e com os pequenos 
grupos, as habilidades práticas e o crescimento 
espiritual. Ele evoluiu ao longo de vários anos na 
América Central, no Canadá e em Moçambique, 
estimulando os participantes a engajarem-se 
activamente com as comunidades.

Quatro componentes fundamentais caracterizam 
a Metodologia do CFS-Massinga. Ela promove o 
seguinte:

1. A Participação Comunitária, que aborda 
assuntos prioritários de saúde e trabalha 
rumo ao Desenvolvimento Centrado no 
Humano.

2. Um ensino e aprendizagem que são 
indutivos, baseados na descoberta e 

ii O livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire foi editado pela primeira vez em 1968. Desde essa altura, 
o livro foi largamente utilizado e traduzido em pelo menos dezoito línguas, que incluem inglês, alemão, 
italiano, espanhol, coreano e francês.

Metodologia do CFS-Massinga

CFS - M

SISTEMA 
NACIONAL DE 

SAÚDE
COMUNIDADE
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participativos.
3. A investigação crítica para o desempe-

nho pessoal, a pesquisa e a avaliação, 
que: desenvolve a auto-consciência; 
conscientiza; focaliza questões prioritá-
rias; reconhece conhecimentos locais; e 
aborda as relações de poder.

4. A integração da igualdade de género 
e o controlo do HIV/SIDA em toda a 
formação e trabalho comunitário.

Para a sustentabilidade e para garantir o maior 
impacto possível destes elementos, o CFS-Mas-
singa trabalha para influenciar os currículos e as 
políticas na área de saúde, reforçar a capacidade 
nas instituições estatais e não governamentais, e 
colaborar com outros sectores.

Numa reunião nacional do Ministério da Saúde 
sobre a formação, realizada em Outubro de 
2006, foi feito um apelo para que todas as 
instituições de formação em Moçambique 
adoptassem o programa de Participação 
Comunitária do Centro de Massinga, de forma 
a reforçar a Saúde Comunitária. Em resposta, o 
CFS-Massinga assumiu o papel de elaboração 
de materiais didácticos para orientar o ensino 
para a formação baseada na comunidade. A 
presente série de manuais, junto com as outras 
publicações do CFS-Massinga, constitui o seu 
resultado.

CFS - M

SISTEMA 
NACIONAL DE 

SAÚDE
COMUNIDADE
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• Você pretende que os seus estudantes es-
tejam mais activamente envolvidos na sua 
própria aprendizagem?

• Você próprio pretende entender melhor as 
abordagens de aprendizagem activa?

• Você pretende possuir as habilidades e fer-
ramentas para projectar aulas e workshops 
agradáveis e eficazes?

• Você pretende contribuir para a melhoria 
do desempenho no serviço dos trabalhado-
res de saúde?

Uma tendência frequente e universal dos traba-
lhadores de saúde aos quais se pede para ensi-
nar, é o uso da abordagem de dar-se palestras. 
O pressuposto ligado a isto, é que os estudantes 
constituam recipientes vazios que o professor 
tem que encher. Se bem que este método é útil 
para a apresentação de factos, e para que tais 
factos sejam aprendidos de cor para um teste ou 
o diagnóstico duma doença posteriormente, ele 
não estimula um pensamento ou sentimentos 
mais profundos que levem ao tipo de práticas 
carinhosas (e éticas) que é desesperadamente 
necessário. Para os professores que tenham 
empregue no passado esta pedagogia de 
transmissão de conhecimento, aprender como 
facilitar a aprendizagem significa a aquisição 
dum novo conjunto de atitudes e ideias acerca do 
ensino/aprendizagem.

As palestras por si só não promovem qualidades 
baseadas no carácter. Tais qualidades são desen-
volvidas através de experiências participativas 
que integrem a aprendizagem nos corações 

dos estudantes e não só nas suas mentes. A 
facilitação duma aprendizagem activa e inte-
grada aproveita de propósito as experiências e 
capacidades dos próprios estudantes, de forma 
a reforçar a auto-confiança, as habilidades es-
pecíficas e as interacções respeitosas para com 
os outros. O Centro de Massinga faz uso do 
termo “Desenvolvimento Centrado no Humano” 
para descrever a meta da sua abordagem ao 
ensino/aprendizagem.

O uso dos manuais

Em função de quem são os seus participantes 
na formação e de quanto tempo está disponível, 
você pode eventualmente resolver implementar 
a série completa, ou um manual individual, ou 
talvez apenas determinadas sessões, optando por 
aquelas que melhor se adequam às suas necessi-
dades. Ou você pode eventualmente decidir uti-
lizar o módulo como um recurso para elaborar 
as suas próprias sessões para um mini-curso ou 
workshop específico.

O que importa, é que você envolva os seus par-
ticipantes tanto quanto possível na sua própria 
aprendizagem, tanto na sala de aulas como na 
comunidade. Cumpre-se com este princípio 
nas outras publicações do CFS-Massinga, que 
contêm igualmente muitas actividades interac-
tivas de aprendizagem. Um aspecto chave da 
metodologia do CFS-Massinga, é a inclusão dos 
membros da comunidade como co-facilitadores 
no processo de ensino/aprendizagem, e portanto, 
esta abordagem deve ser empregue sempre que 

seja possível.

Em que aspecto estes manuais são 
úteis para mim?
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Objectivo
O objectivo da presente série de manuais é 
de proporcionar um processo desenvolvente 
para ajudar os professores a efectuar-se a 
viragem rumo a uma pedagogia mais activa 
e integrada. O objectivo é de aumentar o 
número de instituições de ensino e professo-
res no país que fazem uso da aprendizagem 
activa no ensino antes da admissão e perma-
nente (no serviço). O objectivo é igualmente 
de desenvolver trabalhadores de saúde mais 
empáticos, que proporcionam um serviço de 
alta qualidade e que tratam as pessoas com 
respeito.

Grupo alvo
Estes manuais foram projectados para 
professores de saúde e outros que estejam a 
ser formados como facilitadores e que, por 
sua vez, formarão outros. Esta abordagem 
de formação de formadores (FdF) pode 
ser empregue em cenários tanto formais 
como informais, e aos níveis tanto antes da 
admissão como já no serviço.
 
O tamanho da turma não deve ser superior a 
30 participantes, devendo todos os esforços 
ser feitos no sentido de ter um número igual 
de homens e mulheres, de forma a garantir 
uma experiência ideal de aprendizagem e 
equidade de género.

Competência Principal que deverá ser 
aprendida e executada

Ao concluir os três manuais desta série, o 
participante estará em condições de fazer o 
seguinte:

Facilitar sessões de aprendizagem para 
professores de saúde, trabalhadores de 
saúde, estudantes e activistas de Saúde 

Comunitária, que encorajem os participan-
tes a gerarem percepções perspicazes que 
levem à mudança rumo à prática sanitária 

melhorada.

Resultados de Aprendizagem
Há três Resultados de Aprendizagem, um 
para cada manual. Ao concluir-se a série 
(três manuais), o participante está em condi-
ções de:

1. Basear a planificação das sessões de 
ensino/aprendizagem na forma como os 
adultos aprendem. (Manual 1)

2. Reconhecer o papel crítico que a facilita-
ção desempenha na aprendizagem grupal 
e no encorajamento de acções grupais. 
(Manual 2)

3. Demonstrar uma capacidade de projectar 
e facilitar sessões educacionais que 
estimulam a aprendizagem activa e 
integrada. (Manual 3)

Os participantes realizam os Resultados de 
Aprendizagem através do cumprimento de 
Objectivos de Aprendizagem que focalizam 
pontos fundamentais (teoria) e processos de 
aprendizagem (prática).

Metodologia de ensino/aprendizagem
Estes manuais promovem uma abordagem 
indutiva à aprendizagem, na qual os 
participantes aprendem a teoria e adquirem 
competências através da experiência e da 

Informações imprescindíveis para 
os facilitadores
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descoberta, com uso duma combinação de 
Actividades de Aprendizagem tanto na sala 
de aulas como baseadas na comunidade. É 
incentivado aos participantes a reflectirem 
permanentemente sobre o que estão a ver, a 
fazer, a sentir e a aprender. O processo itera-
tivo de teoria, prática e reflexão, é conhecido 
por “práxis”.

Recursos
Cada manual contém planos de aula, 
Actividades de Aprendizagem, Slides, 
Leituras Reflectivas, Textos de Apoio aos 
Participantes e Recursos para o Facilitador 
– sendo estes todos os recursos em forma 
escrita e audiovisuais de que os facilitadores 
precisam para realizar a formação. Vários 
recursos serão dados aos participantes 
durante o processo de aprendizagem. Até ao 
fim da série (módulo), todos os participantes 
devem possuir um pacote completo para o 
seu uso próprio na formação dos outros.

Para além destes manuais, o módulo inclui 
igualmente dois discos informáticos – um 
deles é um DVD intitulado Momentos de 
Aprendizagem, que inclui entrevistas com 
colegas do CFS-Massinga que têm uma 
vasta experiência em trabalho de saúde 
baseado na comunidade. O outro disco, um 
CD, contém o módulo na sua globalidade, 
incluindo slides de PowerPoint, Textos de 
Apoio aos Participantes e Recursos para o 
Facilitador em formato electrónico.
Note-se que quando se indica um Texto de 
Apoio aos Participantes para uma sessão, é 
necessário tirar fotocópias com antecedên-
cia, para que cada participante receba uma 

cópia. Note-se igualmente que os Slides 
estão disponíveis em formato PowerPoint no 
CD, para uso com um computador portátil 
e projector. Contudo, exemplares em papel 
estão igualmente disponíveis nos manuais, 
para que você possa produzir transparências 
ou copiá-los para o quadro ou papel de bloco 
gigante, caso não estejam disponíveis os 
meios electrónicos.

Alguns recursos podem ser empregues em 
mais de uma sessão e em mais de um manu-
al. Contudo, eles encontrar-se-ão na secção 
apropriada do primeiro manual no qual são 
utilizados.

Avaliação
O objectivo dos manuais, é que os partici-
pantes realizem os Resultados de Aprendi-
zagem, pondo em prática deste modo as suas 
novas competências de maneiras que sejam 
eficazes. A avaliação deve ser feita tanto pelo 
facilitador como pelos próprios participantes.

Há duas abordagens à avaliação da 
aprendizagem dos seus participantes. Uma 
é a avaliação formativa (a qual é realizada 
durante a formação), dentro de determinadas 
actividades e através de análises das 
experiências de ensino/aprendizagem que os 
participantes farão ao longo do módulo. A 
outra é uma avaliação no fim de um deter-
minado manual, em relação ao Resultado de 
Aprendizagem desse manual. Será realizado 
um pré-teste, que será essencialmente repeti-
do no fim do módulo em forma de pós-teste.

Uma avaliação global realiza-se no fim do 
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Manual 3, sendo esta a altura na qual os 
participantes demonstram a sua capacidade 
de executar a Competência Principal da 
série. A sua tarefa será de facilitar sessões 
de aprendizagem que encorajem os partici-
pantes a gerarem percepções perspicazes que 
levem à mudança rumo à prática sanitária 
melhorada.

Condições
O que é necessário, é um desejo por parte 
dos participantes, tanto do professor como 
dos estudantes, de terem abertura, flexibili-
dade e disposição para lidar com o conteúdo 
e materiais do curso – e uns com os outros 
– de forma diferente e com maior eficácia do 
que antes.

Cada sessão exige materiais didácticos 
básicos, que incluem um quadro preto ou 
branco, giz ou marcadores, papel de bloco 
gigante, adesivo para colar à parede e papel 
para rascunho. Caso estivessem acessíveis, 
um computador portátil e projector seriam 
muito úteis. Os planos de aula indicam sem-
pre se são necessários quaisquer materiais 
adicionais.

Dicas para a aprendizagem
• Utilize os “Pontos fundamentais”, 

“Processos de aprendizagem” e materiais 
dentro de cada manual, para fazer com 
que os seus próprios planos de aula 
correspondam ao tempo disponível e às 
capacidades dos formandos.

• Faça uma nova disposição do cenário 
da sala de aulas, de forma a estimular o 
debate e a interacção.

• Recorra sempre a situações que sejam 
autênticas e que os participantes poderão 
encarar como oportunidades para o 
envolvimento pessoal.

• Faça uso de exercícios participativos, 
como elementos energizadores, activi-
dades para provocar interacção entre os 
participantes, constituir grupos, e con-
cluir sessões. Alguns serão praticados no 
Manual 3 e outros constam da colectânea 
de Actividades Participativas do Centro 
de Massinga.

• Note-se que há “códigos” localizados 
dentro dos planos de aula e das Activida-
des de Aprendizagem, ao longo da série. 
Um código trata-se duma imagem, frase, 
história ou acção que é empregue para 
estimular pensamento e reacção para a 
aprendizagem baseada na descoberta.

• Faça uso do “praxis”: ou seja, um pro-
cesso de reflexão e acção alternadas, de 
teoria e prática, informação e aplicação.

Recursos adicionais
As numerosas publicações que foram utili-
zadas para elaborar os manuais vêm enume-
radas na bibliografia no fim de cada manual. 
Trata-se de uma bibliografia que se refere à 
série, em vez dos manuais individuais.

Onde seja aplicável, uma determinada 
publicação que teria contribuído para uma 
Actividade de Aprendizagem, Slide, Texto 
de Apoio aos Participantes ou Recurso para 
o Facilitador, é anotada nesse mesmo docu-
mento, numa versão abreviada. A referência 
bibliográfica completa encontra-se sempre na 
bibliografia.
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Se bem que o propósito do ensino deve ter a 
ver com a aprendizagem, ele tende a tratar-se 
mais do ensino. Uma pessoa que sabe algo, 
tenta passá-lo para os outros. O ensino é o que 
é necessário num curso, podendo receber mais 
importância que a aprendizagem.

Contudo, a aprendizagem de verdade 
normalmente não é o resultado de ensino 
formal. Em vez disso, ela acontece através de 
experiências que levam ao crescimento pessoal, 
o qual é a pedra angular da aprendizagem bem 
sucedida. O crescimento pessoal manifesta-se 
em auto-consciência aumentada e na motivação 
de desejar aprender novas coisas, e em 
capacidade aumentada de aplicar conhecimentos 
recém-adquiridos não só em situações de 
trabalho, como igualmente na vida.Portanto, o 
encorajamento do auto-desenvolvimento entre 
os formandos é de importância crítica. Para que 
isso aconteça, os formandos têm que assumir a 

responsabilidade pela sua própria aprendizagem, 
que é um grande desafio a nível do ensino.

Neste primeiro manual, examinamos o conceito 
de aprendizagem e como estimulá-lo nos 
adultos – quer eles sejam trabalhadores de saúde 
(através do ensino contínuo), quer estudantes na 
formação antes da admissão. Nós examinamos 
as características da aprendizagem dos adultos 
que nos leva a perceber como é que um processo 
de aprendizagem baseada na experiência, 
conhecido igualmente por aprendizagem 
activa, atinge mais eficazmente quatro atributos 
importantes e inerentes dos formandos adultos, 
mais do que uma abordagem de transmissão 
de conhecimento. A aprendizagem baseada na 
experiência é mais desejável por ainda mais um 
motivo: ela incentiva o crescimento pessoal e a 
mudança na forma como os formandos encaram 
as situações da saúde, e como é que eles pensam 
e se sentem acerca das mesmas, o que por sua 
vez leva a comportamentos mais empáticos.

Vista geral deste manual

MANUAL 1
Reconhecer Como é que os Adultos Aprendem

FACILITAÇÃO: 
ENCORAJAR A APRENDIZAGEM ACTIVA E INTEGRADA

CFS - Massinga
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Resultado de Aprendizagem do manual

Ao concluir o presente manual, o participante estará em condições de:

Objectivos de Aprendizagem do manual

De modo a alcançar o Resultado de Aprendizagem do presente manual, o 
participante fará o seguinte:

Basear	a	planificação	das	sessões	
de ensino/aprendizagem na forma 

como os adultos aprendem.

1 Ponderar como é que a aprendizagem acontece 
nos adultos.

2 Analisar o processo de aprendizagem dos adultos, 
relativamente às metodologias opostas de ensino.

3 Focalizar a aprendizagem baseada na 
experiência que promove a mudança.
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1�Objectivo de
Aprendizagem 1

Ponderar como é que
a aprendizagem acontece nos adultos.

A aprendizagem é algo que começa no primeiro 
dia do nosso nascimento e continua até ao dia 
em que morremos. Aprendemos de propósito 
na escola, bem como sem querer, através da 
televisão, dos amigos e das nossas muitas expe-
riências de vida. Estas experiências constituem o 
contexto dum formando adulto que é importante 
compreender e aproveitar na apresentação de 
novo material.

No presente Objectivo de Aprendizagem nós 
examinamos a aprendizagem em si e as lições 
aprendidas pelo Centro de Massinga no que 
diz respeito às condições e características do 
formando que propiciam a aprendizagem. Isto 
colocará a aprendizagem activa e integrada 
como a meta para a qual trabalharmos e permi-
tir-nos-á estudar um processo de aprendizagem 
que é mais relevante, envolvente e estimulante 
para os formandos – e mais agradável para nós 
enquanto professores!

Apresentação
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Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

 Chamo-me… e Retirar o que impede a nossa visão

Textos de Apoio 
aos Participantes

 Pré-teste, e Leitura Reflectiva Adultos enquanto 
formandos 

Índice e Prefácio ao módulo

Horário 

Boas vindas 15 minutos

Apresentação do módulo 15 minutos

Apresentação do manual 15 minutos

Pensar e fazer as coisas de outra forma 30 minutos

Resumo,	conclusão	final	e	TPC 10 minutos

Sessão 1

Dar o pontapé de saída

Esta sessão expõe o módulo como tal, 
apresentando o seu conteúdo, metodologia e 
processo para a avaliação da aprendizagem, e 
este primeiro manual. Uma actividade inicial e 
uma leitura dada como TPC proporcionam uma 

transição para as sessões que se seguem. Essas 
sessões identificam o tipo de aprendizagem que 
é desejável e examinam como é que os adultos 
de facto aprendem.
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Objectivo de Aprendizagem 1

Manual 1 • Sessão 1

Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Dê as boas vindas aos partici-
pantes deste curso de “forma-
ção de formadores” e ao tema 
importante de facilitação.

1.1 Peça aos participantes para deslocarem 
as suas cadeiras e constituírem um círculo 
na sala de aulas, de modo que possamos 
melhor ver e conversar uns com os outros.

1.2 Após a actividade, apresente o Pré-teste. 
Distribua exemplares do Pré-teste e leiam 
as	instruções	em	conjunto.	Ajude	os	partici-
pantes a terem clareza sobre a sua tarefa, 
completando em conjunto uma frase, 
como	por	exemplo	“Os	fins-de-semana	são	
agradáveis porque …”.

1.3 No caso dos participantes desconhece-
rem-se,	facilite	apresentações	em	grupo	
com uso da Actividade de Aprendizagem 
Chamo-me …

2. Apresentação do módulo:

• Objectivo
• Resultados de 

Aprendizagem
• Objectivos de 

Aprendizagem
• Metodologia que deverá 

ser utilizada que envolve:
o aprendizagem activa
o pensamento crítico e 

reflexão
o trabalho em pequenos 

grupos
o TPC
o	 avaliações	da	

aprendizagem.

2.1 Distribua para cada participante um 
exemplar do Índice e Prefácio ao módulo. 
Explique que à medida que avançamos 
pelo módulo, os participantes receberão 
vários	textos	de	apoio	e,	no	fim,	um	exem-
plar completo do módulo.

2.2 Passe pelo “Guia de aprendizagem” no Pre-
fácio ao módulo para apreciar o Objectivo, 
Resultados de Aprendizagem, Objectivos de 
Aprendizagem metodologia e processo de 
avaliação.

2.3 Peça aos participantes para lerem o resto 
do Índice e Prefácio em jeito de TPC. Solicite 
quaisquer dúvidas e/ou comentários que 
os participantes tiverem neste momento, e 
responda em conformidade.

3. Apresentação do Manual 1:

• O Resultado de 
Aprendizagem

• A necessidade de 
ter clareza acerca 
de como os adultos 
aprendem, de modo 
que possamos ensinar 
melhor

• Os três Objectivos de 
Aprendizagem do 
manual.

3.1 Apresente este primeiro manual, com uso 
das	informações	na	vista	geral	para	orientar	
os seus comentários. Você poderá preferir 
tirar e distribuir cópias da vista geral e lê-la 
em conjunto em voz alta.

3.2 Observe o Resultado de Aprendizagem do 
manual. Escreva o mesmo em papel de 
bloco gigante e mantenha o papel numa 
posição de destaque na sala pelo tempo 
inteiro do manual. Faça referência ao facto 
de que o Objectivo de Aprendizagem é 
uma competência que os participantes 
deverão adquirir e a seguir incentivar os 
outros a igualmente executar, com o uso do 
ensino	eficaz.
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

3.3 Escreva cada um dos três Objectivos de 
Aprendizagem debaixo do Resultado de 
Aprendizagem no papel de bloco gigante. 
Enquanto você escreve cada objectivo, 
esclareça	o	seu	significado	e	explique	em	
poucas palavras como é que pretendemos 
alcançá-lo.

4. Ser-se aberto e estar-se disposto 
a pensar e fazer as coisas de 
outra forma.

4.1 Agora implemente a actividade Retirar o 
que impede a nossa visão, a qual estimula 
os participantes a descobrirem a impor-
tância de olhar para as coisas de formas 
novas. A aprendizagem pela descoberta e 
uma visão diferente das coisas, são práticas 
importantes – tanto para os formandos 
como para os professores.

5. Resumo,	conclusão	final	e	TPC. 5.1 Felicite os participantes por terem consegui-
do “retirar o que impede a sua visão” e pe-
las suas respostas ponderadas às perguntas 
no	fim	da	actividade.

5.2 Faça a ligação entre a actividade e dois 
pontos que são fundamentais para o 
módulo.

• A aprendizagem acontece mais facil-
mente quando o aprendiz está “activo”. 
Pergunte: “isso aconteceu consigo?”

• Frequentemente a aprendizagem 
activa exige de nós um pensamento 
diferente, saindo da nossa “zona de 
conforto”. Pergunte: “isso aconteceu 
consigo?”

5.3 Distribua aos participantes o Texto de 
Apoio aos Participantes que é uma Leitura 
Reflectiva	intitulado	Adultos enquanto 
formandos. Explique que ele é uma de 
várias leituras que eles vão receber à 
medida que avançamos pelo manual. 
Peça-lhes para lerem o Texto de Apoio 
aos Participantes antes da aula seguinte e 
para estarem prontos para partilhar a sua 
resposta à pergunta que está no primeiro 
quadro.
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Objectivo de Aprendizagem 1

Manual 1 • Sessão 2

Sessão 2

A aprendizagem activa e integrada constitui o 
objectivo

Esta sessão aborda um assunto comum com 
a formação em saúde: muita das vezes o foco 
está em ensinar mais do que em aprender. 
Em primeiro lugar, precisamos de ter clareza 
sobre o que queremos dizer ao referirmos a 
“aprendizagem” e sobre o que pretendemos 
conseguir. No nosso caso, o objectivo é a 
aprendizagem activa e integrada. “Activa” 
significa que os participantes estão altamente 

dedicados à sua própria aprendizagem. 
“Integrada” significa a combinação dos 
conhecimentos, atitudes e práticas – ou seja, 
a cabeça, o coração e as mãos. Quando uma 
pessoa está realmente a aprender, trata-se de 
mais do que apenas uma nova percepção. Isto 
inclui a concretização desses conhecimentos…

Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Experimentar a aprendizagem integrada

Slides Ensino e aprendizagem e Aprendizagem integrada 

Texto de Apoio 
aos Participantes

Leitura Reflectiva Adultos enquanto formandos (do 
Objectivo 1, Sessão 1)

Horário 

Foco na aprendizagem em vez de no ensino 20 minutos

Estimular a aprendizagem integrada 45 minutos

A aprendizagem manifesta-se na mudança 30 minutos

Resumo,	conclusão	final	e	TPC 15 minutos
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Um	desafio	para	a	formação:	
transferir o foco do ensino para 
a aprendizagem.

1.1 Saúde os participantes de volta à sessão e 
apresente	a	afirmação	de	que	todos	“nós”	
fazemos	parte	dum	desafio	na	formação	
em saúde. Qual é? Transferir o foco do 
ensino para a aprendizagem.

1.2 Projecte os slides Ensino e aprendizagem 
que apresentam a questão. Faça questão 
de colocar as perguntas que aparecem 
nos Slides e de encorajar os participantes a 
responderem.

1.3	Volte	para	o	desafio	para	a	formação.	
Pergunte aos participantes se concordam 
ou se eles têm alguma opinião diferente.

2. Outro	desafio	torna-se	o	nosso	objectivo: estimular a aprendi-
zagem integrada.

• A cabeça apreende novos 
conhecimentos

• O coração traz sentimentos
• As nossas mãos aprendem 

como levar a cabo o que a 
nossa cabeça e coração nos 
dirigem a fazer

•	 A	aprendizagem	e	as	acções	
fluem	a	partir	de	uma	área	
para outra e para resultados 
que demonstram a integra-
ção da nossa aprendizagem.

2.1 Projecte o Slide Aprendizagem integrada e 
explique o relacionamento entre a cabeça, 
o coração e as mãos. Pode ser conveniente 
que você o desenhe em papel de bloco 
gigante.

2.2 Implemente a actividade Experimentar a 
aprendizagem integrada, na qual os partici-
pantes enquanto formandos compreendem 
melhor um ponto importante, por não ser 
apresentado simplesmente na forma de 
informação.

2.3	Termine	por	indicar	o	fluxo	contrário	no	
desenho. Nós respondemos às nossas 
acções	no	nosso	cérebro,	o	qual	nos	ajuda	
a compreender e aprender, e no nosso 
coração para que sintamos um desejo de 
ser um trabalhador de saúde mais compas-
sivo	e	qualificado,	e	nas	nossas	mãos	que	
materializam o que estamos a aprender.

3. A aprendizagem integrada leva 
à mudança a nível pessoal:

• Na forma como uma pessoa 
entende, se sente e se com-
porta. Isto aplica-se tanto aos 
alunos como aos professores

• Na forma como uma deter-
minada tarefa é executada 
para que seja feita com quali-
dade	e	eficiência.

3.1 Desenhe num papel de bloco gigante, uma 
cópia grande do triângulo que se encontra 
na capa do Texto de Apoio aos Participan-
tes	que	é	uma	Leitura	Reflectiva	intitulado	
Adultos enquanto formandos.

3.2 Utilize o desenho para indicar o relaciona-
mento simbiótico entre os três elementos 
e apresente o conceito de “mudança 
desejável”:
• O tipo de mudança desejável que pode 

ocorrer em cada elemento
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Objectivo de Aprendizagem 1

Manual 1 • Sessão 2

Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

• Que a mudança em um dos elementos 
afecta a mudança nos outros

• Que a mudança é bem-vinda.

3.3 Agora pondere a pergunta no quadro da 
página 2 do Texto de Apoio aos Participan-
tes intitulado Adultos enquanto formandos. 
Peça a vários voluntários para partilharem 
as suas respostas. Agradeça aos voluntários 
e indique onde/como é que a aprendiza-
gem que acabamos de ouvir dos nossos 
colegas pode ser equiparada à mudança.

4. Resumo,	conclusão	final	e	TPC. 4.1	Peça	aos	participantes	para	ficarem	quietos	
por	um	momento	para	reflectirem	sobre	a	
sua aprendizagem até aqui nesta sessão.

4.2	Convide	cinco	voluntários	a	identificarem	
e partilharem um ponto de aprendizagem 
cada um.
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Sessão 3

Lições acerca dos formandos adultos

É de importância crítica “não perder da vista o 
objectivo”, que é o estímulo da aprendizagem. 
O foco está nos formandos adultos, no qual 
a mudança é desejável na forma como um 

formando vê, pensa, se sente e actua. Isto 
leva-nos a examinar condições específicas que 
optimizam a aprendizagem dos adultos, que a 
seguir podemos criar.

Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Quem é um formando adulto? 

Texto de Apoio 
aos Participantes

Acerca da aprendizagem

Recurso para o 
Facilitador

Os adultos aprendem melhor quando …

Horário 

A	definição	dum	formando	adulto 30 minutos

Condições	para	a	mudança	e	a	aprendizagem 45 minutos

Resumo	e	conclusão	final 20 minutos
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Objectivo de Aprendizagem 1

Manual 1 • Sessão 3

Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. A	definição	dum	formando	
adulto.

1.1 Escreva “Formandos Adultos” no quadro e 
coloca retoricamente a pergunta: “Mas de 
quem estamos realmente a falar?”

1.2 Agora projecte os Slides sobre Quem é um 
formando adulto? Faça uso dos mesmos 
para estimular os participantes a decidirem 
o que caracteriza um formando adulto em 
Moçambique.

1.3	Faça	um	debate	e	confirme	que,	para	
nós no nosso domínio de formação, estas 
características se aplicam a: estudantes em 
cursos de nível básico, trabalhadores de 
saúde em formação contínua, e parceiros 
comunitários.

2. Condições	para	que	se	realizem a aprendizagem e a 
mudança

• Como é que os adultos 
aprendem melhor?

2.1 Distribua exemplares do Texto de Apoio aos 
Participantes intitulado Acerca da apren-
dizagem. Explique que o mesmo resume 
a	pesquisa	acerca	das	condições	para	a	
aprendizagem ideal. Cada ponto deve 
servir	de	“elementos	para	a	reflexão”	para	
nós enquanto professores, de modo que 
possamos	criar	estas	condições.

2.2 Faça a apreciação do Texto de Apoio aos 
Participantes durante a aula. Reveze-se na 
leitura de cada ponto em voz alta, fazendo 
uma pausa para examinar se os participan-
tes concordam ou não.

3. Resumo	e	conclusão	final. 3.1 Copie em papel de bloco gigante os pon-
tos no Recurso para o Facilitador intitulado 
Os adultos aprendem melhor quando… 
Faça uma pausa depois de cada ponto, 
para que os participantes pensem sobre 
isso. Não faça um debate neste momento.

3.2 Mantenha o papel de bloco gigante com 
os pontos numa posição de destaque na 
sala de aulas pelo tempo inteiro do módulo, 
para fazer referência ao mesmo de vez 
em quando. Encoraje os participantes a 
copiarem os pontos para os seus cadernos 
e	reflectirem	de	vez	em	quando	sobre	os	
mesmos.
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Sessão 4

As capacidades dum formando

De forma a maximizar a aprendizagem, é 
necessário que os professores prestem atenção 
à capacidade de aprendizagem dos indivíduos. 
Podemos julgar que um determinado formando 
sai bem ou mal, e não é algo que é susceptível a 
mudança. Mas de facto, a capacidade de apren-
der pode ser reforçada por nós quando tocamos e 
estimulamos determinadas capacidades que são 
inerentes a qualquer formando. Uma capacidade 

importante que identificámos na primeira 
sessão – a de manter uma mente aberta e de 
pensar fora dos limites mentais normais – pode 
eventualmente ter sido sufocada pelo ensino au-
toritário. Nesta sessão nós apresentamos quatro 
capacidades que, caso sejam estimuladas para se 
desenvolverem, reforçarão a aprendizagem como 
tal por parte dos que estão envolvidos.

Materiais

Textos de Apoio 
aos Participantes

As nossas capacidades de aprendizagem e 
Aprendizagem pela prática e pela descoberta

Slide  Cabeças falantes

Recurso para o 
Facilitador

Capacidades de aprendizagem

Horário 

As capacidades inerentes a qualquer formando 45 minutos

Aproveitar as capacidades dum formando 60 minutos

Aprendizagem dedutiva contra aprendizagem indutiva 20 minutos

Resumo	e	conclusão	final 10 minutos



Facilitação • Reconhecer Como é que os Adultos Aprendem 1manua
l

2�
Objectivo de Aprendizagem 1

Manual 1 • Sessão 4

Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. A forma como uma determi-
nada pessoa se envolve no 
processo de aprendizagem, 
depende do seu estilo de 
aprendizagem, sendo este a 
forma como ele/ela faz uso de 
quatro capacidades inerentes:

• Sentir
• Observar
• Raciocinar
• Actuar.

1.1 Apresente a sessão por dizer que precisa-
mos de prestar melhor atenção às capaci-
dades dos formandos na forma de capaci-
dades inerentes. Precisamos de reconhecer 
estas capacidades, de modo a aproveitá-
las no processo de aprendizagem.

Note-se:	Para	explicações,	consulte	o	Re-
curso para o Facilitador intitulado Capaci-
dades de aprendizagem.

1.2 Implemente a Parte A da actividade intitu-
lada As nossas capacidades de aprendiza-
gem, na qual os participantes reconhecem 
quatro capacidades que cada pessoa pos-
sui	e	que	são	utilizadas	de	formas	específi-
cas a cada pessoa.

Note-se: A Parte B da actividade será im-
plementada numa fase posterior do 
manual.

1.3 Faça referência ao facto de que o “esti-
lo de aprendizagem” duma determina-
da pessoa, é a forma como a pessoa apro-
veita e utiliza as suas capacidades ineren-
tes. Algumas são aproveitados mais do que 
outras. Faça referência igualmente ao fac-
to de que quando são criadas oportunida-
des para aproveitar todas as capacidades 
duma determinada pessoa, a aprendiza-
gem	ficará	fortalecida.	Este	é	um	papel	im-
portante do professor.

2. A pesquisa demonstra que 
aproveitar propositadamente 
as capacidades do formando, 
realça a aprendizagem.

• Se ouço, esqueço-me
• Se vejo, lembro-me
• Se faço e sinto, eu sei
• Se descubro-o, faço uso 

do mesmo.

2.1 Projecte e reveja o Slide intitulado Cabeças 
falantes. Ele defende a tese de que, à me-
dida que aproveitamos cada vez mais as 
capacidades inerentes dum determinado 
formando, a sua aprendizagem aumenta.

2.2 Agora implemente a actividade intitula-
da Aprendizagem pela prática e pela des-
coberta, a qual estimula os participantes a 
descobrirem eles próprios a pesquisa que 
vem apresentada no Slide.

2.3 Após a actividade, faça referência de novo 
aos pontos notados anteriormente em pa-
pel de bloco gigante (Os adultos aprendem 
melhor quando…). Pergunte aos participan-
tes: “Na actividade, quais dos pontos tive-
ram aplicação ao seu caso?”
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

3. A aplicação das novas percep-
ções	acerca	da	aprendizagem,	
ao desenvolvimento curricular e 
à	planificação	das	aulas.

• Aprendizagem dedutiva: a 
teoria antes da prática

• Aprendizagem indutiva: 
a teoria surge a partir da 
prática.

3.1 Apresente em poucas palavras os conceitos 
de “aprendizagem dedutiva” e “aprendi-
zagem indutiva”. Sugira que a “dedutiva” 
é a abordagem mais convencional que é 
usados nos nossos currículos. Por exemplo, 
estudamos a teoria antes de realizar traba-
lhos no terreno. Pergunte aos participantes 
se esse tem sido o caso com eles.

3.2 Pondere-se a actividade que acaba de 
ser concluída (Aprendizagem pela prática 
e pela descoberta) e sugira que a mesma 
apresenta um argumento a favor de mais 
aprendizagem indutiva. Será que os partici-
pantes estão de acordo?

3.3 Coloque em forma duma pergunta para a 
ponderação dos participantes: “Como é 
que podia ser possível que aumentemos a 
aprendizagem indutiva no nosso trabalho?” 
Não peça respostas neste momento 
durante a aula. Limite-se a semear a ideia. 
Vamos ver as suas respostas nos workshops 
que	eles	planificarem	e	testarem	no	Manual	
3 do módulo.

4. Resumo	e	conclusão	final. 4.1 Copie em papel de bloco gigante os pon-
tos no Recurso para o Facilitador intitulado 
Os adultos aprendem melhor quando… 
Faça uma pausa depois de escrever cada 
ponto	e	peça	aos	participantes	para	reflec-
tirem sobre o mesmo. Não faça um debate 
neste momento.

4.2 Guarde o papel de bloco gigante com os 
pontos numa posição de destaque na sala 
de aulas pelo tempo inteiro do módulo, 
para consultar de vez em quando. Encoraje 
os participantes a copiarem os pontos para 
os seus cadernos e de vez em quando 
reflectirem	sobre	os	mesmos.
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Sessão 5

Controlar a aprendizagem realizada até aqui

Nas primeiras quatro sessões, explorámos algu-
mas novas ideias e envolvemo-nos efectivamente 
na aprendizagem activa, embora ainda não a te-
nhamos denominado como tal. Antes de avançar 
mais, é boa ideia fazer uma pausa para ver o que 
os participantes estão a pensar e a aprender.

Materiais

Texto de Apoio 
aos Participantes

Como é que eu aprendo

Horário 

Avaliação do progresso 35 minutos
Resumo do Objectivo de Aprendizagem 1, conclusão 
final	e	TPC 15 minutos

Objectivo de Aprendizagem 1
Manual 1 • Sessão 5
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Aplicação da aprendizagem 
dos participantes até aqui, a si 
próprios.

1.1 Faça lembrar aos participantes um princípio 
importante: é importante conferir sempre 
com os formandos para ver como é que a 
sua aprendizagem está a progredir. Agora 
vamos concretizar isso em relação ao nosso 
primeiro Objectivo de Aprendizagem.

1.2 Distribua o Texto de Apoio aos Participantes 
intitulado Como é que eu aprendo. Expli-
que que vamos avaliar a aprendizagem 
individual e silenciosamente. Diga aos par-
ticipantes que “para cada característica 
dum formando adulto, complete a oração 
e explique nas suas próprias palavras, como 
é que a mesma se aplica (ou não se aplica) 
a você.”

1.3 Entregue os TPCs. Após a aula, a sua tarefa 
é de ler e comentar cada trabalho. Tire 
uma cópia para o processo do participante 
e devolva o original na sessão seguinte com 
os seus comentários.

2. Resumo do Objectivo de 
Aprendizagem 1, conclusão 
final	e	TPC.

2.1 Termine por considerar por um momento 
a capacidade importante de manter a 
mente aberta e de sair dos limites mentais. 
Pergunte aos participantes:

• “Até aqui, a nossa metodologia estimu-
lou uma abertura das vossas mentes?”, 
e

• “De que maneira?”, para que possamos 
prosseguir e/ou melhorar. Anote as 
respostas na medida do possível.

2.2 Apresente o TPC, que é de localizar na 
biblioteca o livro intitulado Aprendendo e 
ensinando a cuidar da saúde e reveja as 
“Três Abordagens à Educação” que vêm 
apresentadas nas páginas 1 a 24 e 1 a 25. 
Estude as abordagens e traga de volta à 
aula a sua opinião acerca do seguinte:

• A abordagem que é mais comum 
actualmente	nas	nossas	instituições	de	
formação

• A abordagem que é mais desejável 
e que vale a pena trabalhar para 
prosseguir.
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Apresentação

A aprendizagem não é a consequência de 
simplesmente verter informações na cabeça do 
estudante. Ela exige o envolvimento mental do 
próprio formando. Sozinhas as explicações e 
demonstrações nunca levarão à aprendizagem 
efectiva e durável. Apenas a aprendizagem que 
seja activa fará isso.

Em muitos programas de formação – quer seja 
um curso antes da admissão no serviço ou o en-
sino contínuo – o ensino baseado na transmissão 
de dados é a metodologia de uso mais comum. O 
foco está no conteúdo e nas informações que são 
transferidas num só sentido, do professor para o 
formando.

A formação participativa ou “centrada no for-
mando”, trata-se duma metodologia diferente. A 
ênfase está colocada menos no conteúdo e mais 
na ajuda aos formandos para estes desenvolve-
rem habilidades em aprender como aprender 
– como encontrar e analisar informação, e 
resolver problemas por si mesmo. O papel do 

professor está mais em orientar e estimular os 
formandos, cujas necessidades, experiências e 
metas constituem o foco da aprendizagem.

No presente Objectivo de Aprendizagem, vamos 
examinar o processo de aprendizagem dos 
adultos, o qual é como um ciclo com quatro 
estágios: observar, raciocinar, sentir e fazer. 
Cada formando tem um ponto preferido de en-
trada ao ciclo, um ponto com o qual ela/ele está 
mais à vontade. Reconhecer isto e incentivar o 
movimento dentro do ciclo, contribuirão para a 
motivação, que é de importância crítica para que 
uma determinada pessoa aprenda de verdade e 
se torne um trabalhador de saúde carinhoso e 
habilitado.

A seguir, chegaremos a compreender melhor 
“onde” e “como” é que cada metodologia pode 
ser utilizada para realçar a aprendizagem, 
sendo naturalmente este o objectivo de todos os 
programas de formação.

Objectivo de Aprendizagem 2
Apresentação

2
Objectivo de

Aprendizagem 2
Analisar o processo de aprendizagem dos adultos, 
relativamente às metodologias opostas de ensino.
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Sessão 1

 O processo de aprendizagem

Das três abordagens pedagógicas apresentadas 
em Aprendendo e ensinando a cuidar da saúde 
(convencional, progressista, libertadora), a nossa 
opção é pela última, na qual perspectivamos de 
propósito as transformações. No prosseguimento 
dessa pedagogia, fazemos uso dum processo 
de aprendizagem que é de natureza cíclica, tal 
como uma roda que gira e avança constante-
mente. Portanto a aprendizagem é contínua 

– mesmo depois da formação básica ou do fim 
dum workshop. Cada rotação do ciclo consiste 
em quatro passos básicos, e dentro de cada 
passo os formandos são encorajados a empregar 
as suas capacidades inerentes de aprendizagem 
(igualmente quatro em número!).

Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

As nossas capacidades de aprendizagem (Objectivo 1, 
Sessão 4)

Slide  Ciclos de aprendizagem

Recurso para o 
Facilitador

Paulo Freire

Horário 

Apresentação 20 minutos

Quatro passos do processo de aprendizagem 30 minutos

Ciclo de aprendizagem baseada na experiência 20 minutos

Resumo	e	conclusão	final 15 minutos
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Apresentação:	um	desafio	para	
nós enquanto professores, é de 
passar para uma pedagogia 
mais transformativa.

1.1 Comece por situar e apresentar este 
segundo Objectivo de Aprendizagem. 
Aponte para ele no papel de bloco gigan-
te que foi elaborado anteriormente e que 
deve estar numa posição de destaque na 
parede na sala.

1.2 Agora faça referência ao TPC do Manual 
1, Objectivo 1, Sessão 4, As nossas capa-
cidades de aprendizagem, e realize um 
levantamento rápido. Calcule para cada 
uma das três abordagens de aprendiza-
gem, a percentagem de participantes que 
a têm como sua experiência primária de 
aprendizagem.

1.3 Explique que a linha principal do módulo, 
e da metodologia de Massinga, é de 
passar para uma abordagem educacional 
mais libertadora que visa as transforma-
ções.	Faça	uso	das	percentagens	calcula-
das	em	1.2	para	realçar	o	grau	de	desafio	
que isto representa para nós.

2. O processo de aprendizagem 
está em forma duma roda que 
gira e avança constantemente. 
Cada ciclo comporta quatro 
passos básicos:

• Acontecimentos nos quais 
nós estamos envolvidos

• Que nos levam a entender 
melhor

• Que geram ideias
• E levam à tomada duma 

decisão.

2.1 Apresente Paulo Freire, que disse que a 
aprendizagem de verdade acontece por 
via da “práxis”, que é o resultado de pas-
sar-se	por	vários	ciclos	de	“reflexão	e	ac-
ção”. Veja-se o Recurso para o Facilitador 
intitulado Paulo Freire,	para	informações	
úteis.

2.2 Projecte o Slide 1 de Ciclos de aprendi-
zagem, para apresentar visualmente o 
conceito de ciclo que continua a girar, 
passando pelos estágios de “olhar, pensar, 
planificar	e	fazer”.	Desta	forma,	a	aprendi-
zagem duma pessoa continua a avançar 
e o desempenho da pessoa se torna mais 
relevante.

2.3 Projecte e reveja os Slides 2 e 3, que apre-
sentam o processo de aprendizagem na 
forma de quatro passos básicos. Leia cada 
passo e esteja preparado para proporcio-
nar um exemplo para ilustrar esse passo.

Objectivo de Aprendizagem 2
Manual 1 • Sessão 1
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

3. A aprendizagem baseada na 
experiência, é a aprendizagem 
activa. Ela é cíclica e tem como 
base as capacidades inerentes 
de aprendizagem de um 
determinado formando:

• Sentir
• Observar
• Raciocinar
• Fazer.

3.1 Projecte os Slides 4 e 5, que apresentam 
o conceito de aprendizagem baseada 
na	experiência.	Repare	nas	sugestões	
de habilidades sob cada passo, que 
mostram aquela capacidade que está a 
ser aprendida. Pergunte aos participantes 
se conseguem arranjar outros eventuais 
exemplos. No vosso debate, assegure-se 
de que este ponto está claro: é necessário 
que cada capacidade seja estimulada e 
reforçada por nós enquanto professores. 
Este papel cabe a nós.

3.2 Projecte o Slide 6. Ele apresenta a 
aprendizagem baseada na experiência 
como um ciclo repetitivo que permite a 
aprendizagem	mais	profunda	(percepções	
perspicazes)	e	aplicações	mais	significati-
vas	(prática)	do	que	é	aprendido,	a	fim	de	
tratar das nossas realidades sanitárias.

4. Resumo	e	conclusão	final. 4.1	Peça	aos	participantes	para	ficarem	quie-
tos	por	um	momento	para	reflectirem	sobre	
a sua aprendizagem até aqui nesta sessão.

4.2 Convide vários voluntários para partilha-
rem um determinado ponto de aprendiza-
gem que tenha eco para eles.



Facilitação • Reconhecer Como é que os Adultos Aprendem 1manua
l

3�

Sessão 2

Uma metodologia centrada no formando

Numa metodologia “centrada no formando”, 
o foco está no formando. Os formandos são 
envolvidos através de actividades práticas 
baseadas na experiência que lhes proporcionam 
oportunidades de serem criativos e aproveitar 
as suas capacidades inerentes, muitas das 
quais eles não tinham percebido na íntegra. 

Nesta sessão, vemos que uma metodologia 
centrada no formando é compatível com a forma 
que os adultos aprendem. Um processo de 
aprendizagem activa aumenta a motivação e a 
auto-confiança dum formando para que pense de 
outra maneira e que faça melhor as coisas.

Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Parte B de As nossas capacidades de aprendizagem 
(Objectivo 1, Sessão 4)

Texto de Apoio 
aos Participantes

 A abordagem de transmissão de conhecimento 
para aprendizagem 

Recurso para o 
Facilitador

Capacidades de aprendizagem (do Objectivo 1, 
Sessão 4)

Horário 

A metodologia centrada no formando 20 minutos

Vantagens e desvantagens 20 minutos

Resumo,	conclusão	final	e	TPC 20 minutos

Objectivo de Aprendizagem 2
Manual 1 • Sessão 2
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. A metodologia centrada no 
formando aproveita proposi-
tadamente as capacidades 
inerentes ao formando, de 
forma a aprofundar e reforçar a 
aprendizagem.

1.1 Agora prossiga com a Parte B da activi-
dade intitulada As nossas capacidades 
de aprendizagem e atribua um método 
específico	de	aprendizagem	a	cada	uma	
das quatro capacidades. Faça referência 
ao Recurso para o Facilitador intitulado 
Capacidades de aprendizagem para ter 
ajuda.

1.2 Faça questão de deixar o papel de bloco 
gigante	finalizado	que	emergir	da	activida-
de, numa posição de destaque na sala de 
aulas, enquanto se continua com o resto 
do manual.

2. Vantagens e desvantagens 
da abordagem centrada no 
formando:

• Vantagens: motivação 
aumentada (interesse e 
desejo de aprender) e 
potenciais mudanças (a 
nível do pensamento e das 
acções)

• Desvantagens: exige tempo 
e boas habilidades de 
facilitação.

2.1 Proponha várias vantagens do uso duma 
metodologia centrada no formando. Peça 
aos	participantes	as	suas	opiniões	na	base	
daquilo que experimentaram até aqui no 
Manual 1.

2.2 Apresente duas desvantagens óbvias:
• A participação exige mais tempo do 

que simplesmente dar uma aula
• São necessárias boas habilidades 

de facilitação de forma a aproveitar 
as capacidades do formando e 
aproveitar da melhor forma o tempo 
disponível.

2.3 Pergunte aos participantes se conseguem 
ver outras desvantagens. Tente encontrar 
uma forma construtiva de tratar de cada 
uma.

3. Resumo,	conclusão	final	e	TPC. 3.1	Peça	aos	participantes	para	ficarem	quie-
tos	por	um	momento	para	reflectirem	sobre	
a sua aprendizagem realizada até aqui 
nesta sessão.

3.2	Solicite	vários	voluntários	para	identificarem	
e partilharem um determinado ponto de 
aprendizagem para eles.
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

3.3 Distribua exemplares do Texto de Apoio aos 
Participantes intitulado A abordagem de 
transmissão de conhecimento para apren-
dizagem. Peça aos participantes para 
lerem o Texto de Apoio aos Participantes 
e estarem prontos para partilharem as 
suas respostas às perguntas constantes do 
Texto de Apoio aos Participantes, na sessão 
seguinte.

Objectivo de Aprendizagem 2
Manual 1 • Sessão 2
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Sessão 3

 A abordagem à aprendizagem de transmissão de 
conhecimento

A metodologia de transmissão de conhecimento 
baseia-se em dois pressupostos relacionados. Um 
deles, é que o principal problema do formando 
é uma falta de conhecimentos, e que a tarefa do 
professor é de proporcionar estes. O segundo 
é que é o professor quem possui as respostas e 
que deve resolver os problemas. Isto resulta em 
aulas que frequentemente são “de cima para 
baixo”, isto é, nas quais as informações são 

transferidas do professor (em cima) para baixo, 
aos estudantes. Mas existem alturas em que não 
é necessário que sejam transmitidas informa-
ções. Nesta sessão examinamos a abordagem 
de transmissão de conhecimento e examinamos 
como tornar uma aula mais interessante para os 
estudantes.

Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Melhorar uma aula

Textos de Apoio 
aos Participantes

Leitura Reflectiva A experiência faz diferença e A 
abordagem de transmissão de conhecimento para 
aprendizagem (Objectivo 2, Sessão 2)

Horário 

Ensino focado no conteúdo 45 minutos

As desvantagens das aulas 20 minutos

Tornar uma aula mais interessante 90 ou mais minutos
Resumo do Objectivo de Aprendizagem 2, conclusão 
final	e	TPC 20 minutos
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1. O ensino focado no conteúdo 
estimula tendências negativas 
que afectam a aprendizagem:

• Fluxo unidireccional de 
informações	e	ideias

• Manter uma distância en-
tre professor e formando.

1.1 Escreva no quadro: “A Abordagem de Trans-
missão de Conhecimento para Aprendiza-
gem”. Apresente-a como uma metodologia 
que é (i) frequentemente usada, (ii) não 
muito centrada no formando, mas mesmo 
assim (iii) às vezes conveniente.

1.2 Reveja e faça um debate sobre as per-
guntas	de	reflexão	constantes	do	Texto	de	
Apoio intitulado: A abordagem de transmis-
são de conhecimento para aprendizagem. 
Solicite	outros	comentários	e	reflexões	que	
podem eventualmente ter sido provocados.

2. As desvantagens das aulas. 2.1 Faça referência às desvantagens das 
aulas (palestras) que vêm apresentadas na 
leitura. Leia cada ponto e veja se tem eco 
para os participantes, pedindo experiências 
pessoais que ou sustentam ou divergem do 
ponto.

2.2	Solicite	outros	comentários	e	reflexões	que	
os participantes tiverem e gostariam de 
partilhar.

3. Tornar uma aula mais 
interessante.

3.1 Proponha o seguinte: “Mas existem alturas 
em que não é necessário que sejam dadas 
informações.”	A	questão	é,	como	tornar	
uma palestra mais interessante e envol-
vente, de modo que a aprendizagem seja 
realçada.

3.2 Implemente a Parte A da actividade 
intitulada Melhorar uma aula, a qual é uma 
demonstração de como tornar uma mini-
palestra mais interessante.

3.3 Implemente a Parte B da mesma acti-
vidade, a qual obriga os participantes 
a fazerem o mesmo. Depois disso, faça 
questão de focar o debate em dois pontos 
fundamentais na forma de perguntas:

• Será que efectivamente aprendemos 
algo?

• Que nova percepção os participantes têm 
para o melhoramento duma palestra?

Objectivo de Aprendizagem 2
Manual 1 • Sessão 3
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4. Resumo,	conclusão	final	e	TPC. 4.1	Peça	aos	participantes	para	ficarem	quietos	
por	um	momento	para	reflectirem	sobre	a	
sua aprendizagem até aqui nesta sessão.

4.2 Convide a vários voluntários para partilha-
rem	um	ponto	específico	de	aprendizagem	
pessoal.

4.3 Distribua o Texto de Apoio aos Participantes 
que	é	uma	Leitura	Reflectiva	intitulada	A 
experiência faz diferença e peça para que 
seja lido para a próxima sessão. Peça aos 
participantes para levarem algum tempo 
para	ponderar	cada	pergunta	de	reflexão	e	
escrever as suas respostas. Explique que as 
respostas serão partilhadas e debatidas na 
sessão seguinte.
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Apresentação

Agora focalizamos a aprendizagem baseada 
na experiência, com o fim de passar esta me-
todologia para os próximos manuais, nos quais 
criamos oportunidades centradas no formando 
que promovem a aprendizagem indutiva. Para 
esse fim, na primeira sessão juntamos vários 
pontos que foram destacados anteriormente e 
que estão no âmago da aprendizagem baseada 
na experiência.

1. Os adultos possuem as suas próprias expe-
riências – tanto negativas como positivas 
– que os afectaram de formas diferentes. 
As experiências são os acontecimentos 
nos quais estamos envolvidos, sendo este 
o primeiro dos quatro passos básicos no 
ciclo de aprendizagem.

2. A mudança é bem-vinda dentro do for-
mando e igualmente dentro do professor. 
A mudança a nível pessoal constitui um 
passo inicial crítico que leva à melhoria do 
programa.

3. Os formandos adultos têm capacidades 
inerentes, sendo um objectivo importante 
do ensino, o de mexer com essas capacida-
des e estimulá-las. Um atributo importante 
que se deve fomentar, tanto nos formandos 
como no professor, é o de ter uma mente 
aberta.

4. Normalmente os adultos têm a intenção 
de aprender. Caso esta motivação não 
seja apoiada, eles desligam. Um elemento 
chave da motivação, é ter um forte 
amor-próprio, e uma forma prática de 
desenvolver o mesmo, é de desenvolver na 
base das suas experiências.

Nas próximas sessões, avaliamos até que ponto 
o resultado de aprendizagem do manual foi 
alcançado. Considerámos como é que a apren-
dizagem acontece nos adultos e, em relação 
ao mesmo, examinámos duas metodologias 
opostas de ensino. Os participantes passarão 
a propor como é que a aprendizagem baseada 
na experiência podia acontecer com os seus 
próprios formandos, quando eles próprios forem 
os facilitadores.

Importa também descobrir dos participantes 
como é que o processo de aprendizagem deste 
módulo está a ser recebido por eles, e o quanto 
úteis são os materiais para fazer com que eles 
reflictam. A sua avaliação proporciona uma indi-
cação adicional da sua motivação, curiosidade, e 
até que ponto as suas mentes estão a abrir-se.

Objectivo de
Aprendizagem 3

Focalizar a aprendizagem baseada
na experiência que promove a mudança.
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Sessão 1

Valorizar as experiências do próprio formando

Valorizar as experiências do formando e a 
seguir aproveitar as mesmas, garante que a 
aprendizagem seja relevante e interessante para 
eles. Reflectiremos sobre a leitura que foi dada 
como TPC na sessão anterior, que apresenta 
tanto a teoria como um argumento a favor da 
aprendizagem baseada na experiência que seja 

manifestada na mudança. A mudança a nível 
pessoal pode levar a serviços melhorados de 
saúde, o que será comprovado através duma 
Actividade de Aprendizagem.

Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Devemos estabelecer um hospital na nossa 
comunidade?

Slide Pontos importantes para ter em mente

Texto de Apoio 
aos Participantes

Leitura Reflectiva A experiência faz diferença 
(Objectivo 2, Sessão 3)

Horário 

Apresentação 15 minutos

Valorização e desenvolvimento na base das experiências 140 minutos

Resumo	e	conclusão	final 20 minutos
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1. Apresentar o Objectivo de 
Aprendizagem e as duas 
sessões.

1.1	Enquadre	este	objectivo	final	de	
aprendizagem, indicando-o no papel de 
bloco gigante que, é de esperar, ainda se 
encontre exposto com destaque na parede. 
Volte a ler o resultado de aprendizagem 
para o manual e cada um dos objectivos 
de aprendizagem, sequencialmente, para 
lembrar aos participantes desta fase do 
trajecto da aprendizagem que está para 
terminar.

1.2 Apresente o Objectivo de Aprendizagem 
com uso dos Slides intitulados Pontos 
importantes para ter em mente, os quais são 
os quatro pontos da apresentação.

1.3 Informe os participantes que na sessão 
final	eles	aplicarão	o	que	aprenderam,	
para que possamos ver se o resultado de 
aprendizagem foi cumprido.

2. Identificar,	valorizar	e	desenvol-ver na base das experiências 
pessoais	a	fim	de	engajar	o	
formando e reforçar a sua 
aprendizagem.

A aprendizagem é demons-
trada pela mudança a nível 
pessoal pelas nossas quatro 
capacidades inerentes.

2.1 Faça referência ao Texto de Apoio aos 
Participantes	que	é	uma	Leitura	Reflectiva,	
intitulada A experiência faz diferença que 
foi	distribuído	no	fim	da	última	sessão.	A	
tarefa dada, foi de ler o Texto de Apoio aos 
Participantes e estar pronto para debatê-lo 
nesta sessão, portanto, começamos por 
fazer isso.

2.2 Comece por uma observação – que 
por toda a leitura, a aprendizagem é 
equiparada à mudança, sendo este um 
ponto que foi introduzido anteriormente no 
manual.

Reflicta	por	um	momento	sobre	a	relação	
aprendizagem/mudança, pedindo 
comentários aos participantes.

• A relação faz sentido? Será que é 
sempre o caso?

• Que pensem acerca de si próprios 
neste preciso momento. Existem 
evidências de mudança que mostrem 
que estão a aprender?

Objectivo de Aprendizagem 3
Manual 1 • Sessão 1
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2.3	Reflicta	agora	sobre	a	leitura.	Peça	uma	
“nova percepção” e uma “dúvida” acerca 
da leitura e anote cada uma em papel 
de bloco gigante. Mas não responda às 
dúvidas	até	ao	fim	da	sessão,	uma	vez	que	
o debate que se aproxima e a Actividade 
de Aprendizagem que se segue, podem 
ajudar a responder a muitas delas.

2.4 Agora considere cada pausa e pergunta 
nos quadros. Peça um a dois voluntários 
para partilharem as suas respostas. Ponha 
em	ligação	as	suas	contribuições,	e	alguns	
pontos importantes que são apresentados 
na leitura.

A última pausa pede um exemplo em que 
“o todo é maior que a mera soma das 
suas partes”. Oriente o debate no sentido 
de ponderar “nós próprios” e o poder da 
aprendizagem e actividades em grupo.

2.5 Implemente a actividade Devemos 
estabelecer um hospital na nossa 
comunidade? a qual estimula os 
participantes	a	identificam	e	valorizarem	
exemplos de aprendizagem baseada 
na experiência. A actividade convence 
igualmente	os	participantes	a	reflectirem	
sobre a forma como melhor contribuir para 
o objectivo importante a nível nacional de 
Envolvimento Comunitário.

3. Resumo	e	conclusão	final. 3.1 Agora volte para as dúvidas que foram 
notadas anteriormente. Responda a cada 
uma e indique quando é que a mesma 
poderá ser abordada posteriormente no 
módulo. Vá igualmente acrescentando à 
lista	de	nova	percepções.	Mantenha	estas	
listas numa posição de destaque na sala de 
aulas, uma vez que vocês avançam pelo 
módulo.
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Sessão 2

Análise do ensino/aprendizagem

Reflectir sobre a sua experiência constitui um 
passo crucial no processo de aprendizagem. 
Nesta sessão, apresentamos uma ferramenta 
para estimular a reflexão a nível pessoal e 
orientar os participantes na reflexão sobre as 
suas próprias experiências de aprendizagem uma 
vez que vão progredindo pelo módulo. Depois 
de cada sessão, e continuando até que o módulo 
termine, cada participante reflectirá sobre essa 
sessão, com uso duma ficha chamada “análise da 

experiência de ensino/aprendizagem”. No fim de 
cada Objectivo de Aprendizagem, o formando 
escolherá uma das fichas que ela/ele preencheu 
e a entregará a você. Esta é uma tarefa perma-
nente. As suas tarefas são como se seguem: 
(i) proporcionar aos participantes um número 
considerável de fichas, e depois (ii) receber os 
trabalhos feitos, ler os mesmos, comentar e 
devolver os trabalhos com comentários no fim 
de cada manual.

Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Devemos estabelecer um hospital na nossa 
comunidade? (Objectivo 3, Sessão 2)

Texto de Apoio 
aos Participantes

Análise da experiência de ensino/aprendizagem 

Horário 

Apresentação da sessão e ferramenta 15 minutos

Uso	da	ferramenta	de	prática	reflectiva 30 minutos

Resumo,	conclusão	final	e	TPC 10 minutos

Objectivo de Aprendizagem 3
Manual 1 • Sessão 2
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1. Apresentação da sessão 
e da ferramenta de 
ensino/aprendizagem.

1.1 Inicie a sessão recordando o ciclo do 
processo de aprendizagem e o segundo 
passo importante, o qual é de pensar na 
experiência e analisar a mesma.

1.2 Explique que vamos aprender e praticar a 
nível	do	indivíduo,	a	forma	como	reflectir	
de forma crítica sobre as nossas próprias 
experiências	de	aprendizagem.	Nas	sessões	
que	vêm,	você	vai	reflectir	e	identificar	o	
que você acha que contribuiu para e/ou 
dificultou	a	sua	aprendizagem.

1.3 Sublinhe o objectivo, que é para que 
os	trabalhadores	de	saúde	reflictam	
habitualmente sobre o que eles enfrentam 
como parte da sua aprendizagem, seu 
trabalho e seu ensino.

2. Uso da análise da ferramenta 
de ensino/aprendizagem.

2.1 Distribua o Texto de Apoio aos Participantes 
intitulado Análise da experiência de ensino/
aprendizagem. Peça aos participantes para 
o lerem, sozinhos e em silêncio.

2.2 Agora pratique o preenchimento do 
formulário, recordando a Actividade 
de Aprendizagem da última sessão 
(Devemos estabelecer um hospital na nossa 
comunidade?). Realize uma tempestade 
de ideias sobre respostas para as quatro 
secções.	Peça	aos	participantes	para	
escreverem nos seus formulários, as 
respostas com as quais eles concordam. 
Este tornar-se-á um exemplo que poderão 
consultar posteriormente.

2.3	Sublinhe	que	esta	é	uma	reflexão	pessoal.	
O foco está na “sua aprendizagem” e não 
na “aprendizagem em grupo”, se bem que, 
conforme nós já sabemos, a satisfação 
do grupo contribui para a satisfação e 
aprendizagem a nível individual.
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3. Resumo do Objectivo de 
Aprendizagem 2, conclusão 
final	e	TPC.

3.1 Encoraje os participantes a NÃO 
simplesmente darem as mesmas respostas 
sobre	cada	ficha	de	análise.	Depois	de	
cada sessão, eles têm sempre que arranjar 
tempo	para	reflectir	sobre	o	que	aconteceu,	
e	para	identificar	especificamente	o	
que	é	que	facilitou	ou	dificultou	a	sua	
aprendizagem.

3.2 Apresente e explique a tarefa. Pelo tempo 
inteiro do módulo, cada participante 
deverá realizar uma análise pessoal do 
ensino/aprendizagem, depois de cada 
sessão.	No	fim	de	cada	Objectivo	de	
Aprendizagem, deverá ser entregue uma 
análise em forma escrita para comentários, 
sendo	a	mesma	devolvida	no	fim	do	
manual.

3.3 Distribua a cada participante, exemplares 
adicionais	da	ficha	de	prática	reflectiva,	
para	a	sessão	seguinte	e	as	restantes	sessões	
no módulo.

Objectivo de Aprendizagem 3
Manual 1 • Sessão 2
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Sessão 3

Avaliação da aprendizagem

Esta é a altura de verificar o progresso dos 
nossos formandos em relação ao resultado de 
aprendizagem. Eles recorrerão àquilo que sabem 
agora sobre a forma como os adultos aprendem 
e proporão uma Actividade de Aprendizagem 
baseada na experiência para o seu próprio 
grupo de formandos. Isto vai servir-lhes de 
auto-avaliação.

Vamos resumir o ponto fundamental do manual, 
que se trata de focalizar os formandos (centrado 

no formando) e desenvolver a teoria na base 
das experiências que estejam relacionadas com 
a vida e as situações e problemas de trabalho. 
Depois estamos prontos para avançar para o 
próximo manual.
E vamos obter a opinião dos participantes sobre 
o processo de aprendizagem que eles estão a 
experimentar neste preciso momento, inclusive 
sobre a utilidade dos materiais empregues para 
encorajá-los a reflectir e a gerar novas percep-
ções pessoais.

Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Devemos estabelecer um hospital na nossa 
comunidade?

Slide Transições propostas e A educação centrada no 
formando é...

Texto de Apoio 
aos Participantes

Proposta de aprendizagem baseada na experiência

Horário 

Resumo dos pontos fundamentais 15 minutos

Avaliação da aprendizagem 45 minutos

Avaliação do processo de aprendizagem 30 minutos

Resumo e conclusão 20 minutos

Resumo do Objectivo de Aprendizagem 3 e TPC 30 minutos
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1. Resumo dos pontos 
fundamentais sobre a 
aprendizagem dos adultos, 
equivalendo	a	transições	
na forma como pensamos e 
tendemos a ensinar.

• Aprendizagem passiva 
para aprendizagem activa

• Ensino baseado no 
conteúdo para ensino 
centrado no formando.

1.1 Prepare o cenário, com os Slides intitulados 
Transições propostas. Eles resumem as 
mudanças que estamos a caminho de 
efectuar, e que temos que ajudar os outros 
a efectuar também.

1.2 Faça referência ao facto de que as 
mudanças são compatíveis com a 
abordagem “libertadora” à educação 
em saúde que examinámos anteriormente 
em Aprendendo e ensinando a cuidar da 
saúde.

2. A avaliação da aprendizagem 
em relação ao objectivo 
educacional do manual, que 
é	de	planificar	o	ensino	em	
relação à forma como os 
adultos aprendem.

2.1 Apresente a tarefa. Recorrendo àquilo 
que aprenderam, cada participante 
proporá como desenvolver na base duma 
experiência e aprofundar a aprendizagem 
dos que estiveram envolvidos.

2.2 Distribua o Texto de Apoio aos 
Participantes intitulado Proposta de 
aprendizagem baseada na experiência. 
Os participantes reconhecê-lo-ão como 
sendo os quatro passos da aprendizagem 
que examinámos anteriormente.

2.3 Leia o cenário em voz alta, bem como “a 
nossa experiência” que está no primeiro 
quadro, que é aquilo que os estudantes 
viram e sentiram. Assegure-se de que toda 
a gente está clara até aqui.

2.4 Explique a tarefa. Cada pessoa deverá 
reflectir	calmamente	sobre	como	ajudar	
os estudantes no cenário a aproveitar 
a sua experiência, para que avancem 
ainda	mais	pelo	ciclo.	Escreva	sugestões	
específicas	em	cada	quadro.	Dê	15	
minutos ou mais para que a tarefa seja 
realizada.

Note-se: O Texto de Apoio aos 
Participantes preenchido podia ser 
copiado para o seu arquivo.

2.5 Enquanto os participantes estiverem a 
realizar a tarefa, desenhe no quadro, 
quatro quadros vazios com espaço por 
dentro	para	anotar	as	suas	sugestões.

Objectivo de Aprendizagem 3
Manual 1 • Sessão 3
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2.6	Receba	as	várias	sugestões	e	aponte	uma	
versão abreviada de cada uma nos res-
pectivos	quadros	no	quadro.	Às	sugestões	
que forem parecidas podia ser atribuído 
simplesmente um asterisco. Comece por 
expor de novo “a nossa experiência”.

2.7	Fazendo	uso	das	sugestões,	faça	um	
debate sobre a forma como incentivar 
a mudança nos formandos, e melhorias 
numa brigada móvel.

2.8	Dê	tempo	no	fim	para	que	os	participantes	
acrescentem	as	sugestões	a	partir	do	
quadro, ao seu próprio Texto de Apoio aos 
Participantes.

3. Avaliação do processo de 
aprendizagem e dos materiais 
empregues.

3.1	Diga	aos	participantes	para	reflectirem	
sobre o processo de aprendizagem que 
têm estado a experimentar até aqui neste 
módulo.

Peça-lhes “alguma coisa de que você 
gostou mesmo” e “algo de que você não 
gostou tanto”. Em seguida eles deverão 
escrever uma versão abreviada de cada 
ponto, individualmente em papelinhos, 
colando-os na parede debaixo ou do + 
(positivo) ou do – (negativo).

3.2	Agora,	reflicta-se	sobre	os	recursos	que	
foram utilizados: os Textos de Apoio, as 
Actividades de Aprendizagem e os Slides. 
Encoraje	comentários	e	sugestões	sobre	
como os mesmos podiam ser melhorados 
e/ou melhor empregues.

4. Resumo e transição para o 
próximo manual.

• A educação centrada 
no formando estimula a 
aprendizagem indutiva

• A educação centrada 
no formando envolve a 
aprendizagem baseada 
na experiência e a boa 
facilitação

• A aprendizagem baseada 
na experiência e a 
facilitação, produzem a 
“aprendizagem activa”.

4.1 Termine a sessão com os Slides intitulados A 
educação centrada no formando é…, para 
resumir as mudanças que estamos a efec-
tuar na nossa forma de pensar, sendo este 
o passo de importância crítica na prática 
da facilitação e da aprendizagem activa.

4.2 Faça uso do último Slide para apontar para 
o facto de que já estamos preparados 
para avançar para o Manual 2, no qual 
examinaremos o que se quer dizer por 
“facilitação”.
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5. Resumo do Objectivo de 
Aprendizagem 3 e TPC.

5.1 Encoraje os participantes a examinar 
de novo a tabela de comparação em 
Aprendendo e ensinando a cuidar da 
saúde na biblioteca, em particular “a forma 
como encaramos o formando”, “métodos 
de	ensino”	e	“fluxo	de	conhecimentos	e	
ideias”. Estes constituem pontos importantes 
de referência para nós à medida que 
avançamos pelo módulo.

Receba dos participantes a sua primeira 
tarefa de análise do ensino/aprendizagem. 
Depois da sessão, reveja cada trabalho, 
faça comentários por escrito e devolva-os 
aos participantes.

Objectivo de Aprendizagem 3
Manual 1 • Sessão 3
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Actividade de Aprendizagem

Objectivo de Aprendizagem 1 • Sessão 1Actividade de Aprendizagem
Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 1

Chamo-me…1

Propósito: apresentar cada participante duma forma informal e divertida
Grupo: todos juntos na sala de aulas
Duração: 10 minutos
Materiais: nenhum

1 Adaptado de Pretty, Gujit, Thompson e Scoones, Participatory learning & action: A trainer’s guide, pág. 133.

Passos
1. Explique que cada participante deverá apresentar-se, acres-

centando um adjectivo ao nome pelo qual ele/ela prefere ser 
chamado. O adjectivo deverá começar pela mesma letra. Por 
exemplo:

Chamo-me Sandra sortuda
Chamo-me António alto

2. A actividade é mais divertida quando os participantes ficam 
de pé num círculo, acompanhando o seu nome com um movi-
mento ou gesto enquanto se entra no círculo. Quando recuam 
é a vez da pessoa a seguir.

Não há necessidade de instrução posterior após a actividade, 
a qual pode servir de ponto de referência durante o resto do 
módulo, com os participantes a continuarem frequentemente a 
associar adjectivos divertidos ao nome da pessoa. Igualmente 
importante é que continua um clima de informalidade 

3. Não há necessidade de instução posterior após a actividade, 
a qual pode servir de ponto de referência durante o resto do 
módulo, com os participantes a continuarem frequentemente 
a associar os adjectivos divertidos ao nome da pessoa. 
Igualmente iportante é que continua o clima de informalidade 
estabelecido desde o início quando formaram um círculo com 
as suas cadeiras. O movimento físico deixa os particpantes 
descontraídos e coloca-os à vontade com você e os seus 
colegas.
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Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 1

Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 5

Retirar o que impede a nossa visão2

Propósito: ajudar os professores e estudantes a perceberem a importância de 
olhar para as coisas de formas novas e de estimular as suas mentes 
para ultrapassar quaisquer limites que tenham sido fixados

Grupo: em sessão plenária

Duração: 30 minutos

Materiais: quadro branco ou papel de bloco gigante, marcadores, um pedaço 
de papel e um lápis para cada participante

2  Adaptado de Werner e Bower, Aprendendo e ensinando a cuida da saúde, págs. 1 a 11.

Passos

1. Marque nove pontos no quadro (ou grande pedaço de 
papel), desta maneira:

2. Explique a tarefa. Peça a cada pessoa para reproduzir o 
mesmo desenho simples de pontos no seu próprio papel 
e descobrir uma forma de ligar todos os pontos com 
quatro linhas rectas sem levantar o lápis do papel.

Note-se: Pergunte se quaisquer dos participantes já 
viram este quebra-cabeças. Caso sim, peça-lhes para não 
darem a solução aos outros. Mesmo assim, eles tirarão 
proveito considerando as perguntas no fim.

3. Dê tanto tempo quanto for necessário. Quando uma pessoa 
achar que ele/ela sabe a resposta, convide ele/ela a de-
monstrar a solução à frente do grupo, com uso do desenho 
original de nove pontos. Cada vez, estimule os outros a 
fazerem a crítica e/ou felicitarem o resultado.

Você há-de constatar que a maior parte dos participantes 
tenta traçar linhas que não saiam do quadrado imaginário 
formado pelos pontos. 

Alguns podem chegar à conclusão de que não é possível 
juntar todos os pontos com apenas quatro linhas. Você 
pode dar-lhes uma pista que, para solucionar o quebra-
cabeças, eles têm que ultrapassar os limites que eles 
próprios estabelecem para si. 

NÃO
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Finalmente alguém vai descobrir como fazê-lo. As linhas 
têm que estender-se para além da “caixa” formada pelos 
pontos. Tenha cuidado para não envergonhar os participan-
tes ou fazer com que se sintam burros, caso não consigam 
solucionar o quebra-cabeças. Explique que muitos doutores 
e professores também têm dificuldades para solucioná-lo.

4. Depois, faça um debate sobre o significado mais amplo do 
quebra-cabeças, como por exemplo:

• De que maneira uma turma - estudantes e 
professor - se assemelha à caixa original de 
pontos?	Reflictam	sobre	o	esquema	da	sala,	
igualmente a dinâmica, e se a aprendiza-
gem deve ocorrer dentro da sala de aulas.

• Qual seria um exemplo duma “caixa” mental 
que nós temos que limita a nossa forma de 
pensar como trabalhador de saúde e/ou 
professor de saúde? Um exemplo podia ser 
a forma como os estudantes pensam que os 
professores detêm os conhecimentos e eles 
(os estudantes) não. Uma forma parecida de 
pensamento acontece por parte dos traba-
lhadores de saúde relativamente às pessoas 
da comunidade.

• O que é que podemos fazer para ajudarmo-
nos uns aos outros a escapar das “caixas” 
mentais que limitam a nossa forma de pen-
sar, de modo que possamos explorar novas 
formas com mentes abertas?

5. Utilize as respostas à última pergunta como transição para 
o módulo no qual o foco está na aprendizagem em vez 
do ensino. A abordagem de importância está baseada na 
experiência, a da aprendizagem activa.

NÃO

Actividade de Aprendizagem
Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 1

SIM!
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Experimentar a aprendizagem integrada

Propósito: experimentar, e portanto, perceber o que se quer dizer pelo termo 
“aprendizagem integrada” – o que se tornará “elementos para a 
reflexão” para nós enquanto professores

Grupo: em sessão plenária

Duração: 45 minutos

Materiais: o desenho no Slide intitulado Aprendizagem integrada, transferido 
para papel de bloco gigante de modo que possa ser mantido visível 
na sala pelo tempo inteiro do módulo

Passos

1. Explique aos participantes o propósito da actividade. 
Mostre a imagem de Aprendizagem integrada enquanto 
apresenta a tarefa: entender e perceber um ponto importan-
te sobre a saúde por via da aprendizagem integrada.

2. Apresente concisa e oralmente, um ponto importante que 
todos nós precisamos de aprender bem e concretizar, como 
por exemplo o seguinte: é necessário tratar os pacientes 
com respeito.

Agora acrescente a seguinte situação.

Uma mulher grávida chega ao hospital com febres mas ainda não está 
pronta para dar o seu bebé à luz. Ela percorreu uma longa distância para 

ser atendida, está cansada e fraca.

3. Faça referência a cada componente da aprendizagem 
integrada no diagrama e peça aos participantes para 
responderem ao seguinte:
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• Fazendo uso da sua cabeça, em que é que você pensa?

• Fazendo uso do seu coração, e imaginando que esta mulher seja a sua tia, 
como é que você se sentiria acerca dela e da sua situação?

• Fazendo uso das suas mãos, o que é que você vai fazer especificamente e 
como é que você vai fazê-lo?

4. Debate: o ponto de aprendizagem começa por um grande 
“o que é quê” é necessário aprender e fazer na forma de 
tratar os pacientes com respeito. E os participantes acres-
centaram a isso com aspectos específicos de “o que é quê” 
e “por que razão” e “como” fazê-lo pelo uso da sua cabeça, 
coração e mãos.

Faça referência de novo à imagem e peça aos participantes 
para imaginarem um fluxo inverso. Imagine que eles 
tivessem implementado as suas acções e pergunte, como 
resultado de fazer isso, como é que podem eventualmente 
ser afectados – na sua cabeça, coração e mãos. Coloque-a 
em forma duma pergunta e faça um debate em conjunto 
sobre as respostas deles.

O resultado pode ser uma combinação daquilo que eles 
sabem que é correcto (teoria e prática), com um desejo 
sentido de aproximar-se ainda mais perto daquilo que é 
necessário e pretendido deles – pela mulher e pelo sistema 
de saúde.

Considere outro resultado: o que foi feito “dá a sensação 
certa”, e portanto, dá satisfação. Portanto, beneficiaram não 
só a mulher, como igualmente o trabalhador de saúde.

Por último, volte para aquilo que, é de esperar, será uma 
nova percepção para os participantes. O que aconteceu com 
estes, e o que eles devem tentar reproduzir com os seus 
formandos, constitui uma forma de aprendizagem mais 
profunda que é manifestada no movimento da sua forma 
de pensar (cabeça), no sentimento (coração), e em acções 
ainda melhores (mãos) que se deve implementar da próxima 
vez. Portanto, a aprendizagem integrada é evidenciada pela 
mudança a nível pessoal!

Actividade de Aprendizagem
Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 2
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       Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 1 

As nossas capacidades de aprendizagem
  

Propósito: encorajar cada participante a identificar capacidades de aprendiza-
gem que ela/ele tende a usar mais, ou menos, em relação às outras

Grupo: em sessão plenária

Duração: 45 minutos cada parte

Materiais: quadro branco ou papel de bloco gigante e marcadores. Cada 
participante vai precisar dum um pedaço de papel e um lápis

Note-se: Para explicações, consulte o Recurso para o Facilitador intitulado As nossas capacidades 
de aprendizagem

Passos 

Parte A:

1. Apresente o conceito de “estilo de aprendizagem” 
que é composto de quatro capacidades que cada um 
de nós possui e utiliza, mas nem sempre na mesma 
medida, e que frequentemente usamos de forma 
diferente dos nossos amigos e colegas.

2. Explique a tarefa de realizar uma avaliação da 
aprendizagem pessoal, na qual cada um de nós olha-
rá para dentro de si à procura do seu estilo particular 
de aprendizagem. O objectivo é avaliar quais das 
nossas capacidades de aprendizagem é que usamos 
mais, e quais usamos menos.

3. Enquanto você apresenta cada capacidade, escreva-a 
para todos poderem ver em papel de bloco gigante/
no quadro e explique-a um pouco (faça referência ao 
Recurso para o Facilitador). Você deve acabar tendo 
uma avaliação simples parecida à seguinte para 
mostrar aos participantes.

4. Peça aos participantes para fazerem uma cópia da 
avaliação nos seus cadernos. Depois, peça-lhes para 
ordenar as suas capacidades de um a quatro. Aquela 
que mais preferem usar corresponderá a um e aquela 
que preferem e usam menos, será quatro.

As Minhas Capacidades de Aprendizagem

Com	uma	nova	experiência,	eu	prefiro	usar:

Sentimento                                                           

Observação                                                        

Raciocínio                                                            

Prática                                                                  
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 Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 1

5. Quando tiverem concluído, peça voluntá-
rios para partilhar as suas avaliações e as 
suas formas de pensar. Eis as perguntas 
que se devem colocar.

 Quais são as suas preferências?

 Por que razão você acha que é 
assim?

 O que é que podia ajudá-lo a 
utilizar mais as outras capacidades?

A última pergunta deve provocar respostas que você possa usar quando 
continuar com a Parte B da actividade.

Parte B:

Pondere o que um professor pode fazer para fortalecer as capacidades 
inerentes dos formandos que, por sua vez, realçará a aprendizagem a 
nível individual. Faça referência de novo ao Recurso para o Facilitador.

1. Apresente David Kolb como educador internacionalmente conhe-
cido. Vamos cruzar-nos com ele mais uma vez numa fase posterior 
neste manual, por via de uma Leitura Reflectiva intitulada A 
experiência faz a diferença que os participantes receberão.

Explique que ele propôs acções específicas da parte dos forman-
dos que os ajudarão a desenvolver as suas próprias capacidades de 
aprender. Claro que a pessoa responsável por criar oportunidades 
para que aconteçam acções como esta, é o professor.

2. Escreva cada acção proposta por Kolb num cartão.3 Não escreva 
no cartão o que o professor deve fazer. Dê os quatro cartões a 
quatro voluntários.

3. Faça com que cada voluntário leia a acção proposta em voz 
alta. Peça aos participantes para decidirem a que capacidade de 
aprendizagem se relaciona. Anexe o cartão a essa capacidade 
específica na avaliação que ainda está no quadro (ou no papel de 
bloco gigante) da Parte A.

4. Olhando para o resultado do Passo 3, peça possíveis acções por 
parte do professor que permitiriam que o formando desenvolvesse 
mais, cada uma das suas capacidades inerentes. Contribua com 
sugestões provenientes do Recurso para o Facilitador.

3 1. Envolvem-se completamente, abertamente e sem preconceito em novas 
experiências 2. Observam e reflectem sobre experiências a partir de muitas 
perspectivas. 3. Criam conceitos que integram as suas observações e reflexões em 
teorias logicamente bem fundamentadas. 4. Fazem uso destas teorias para tomar 
decisões e resolver problemas.

As Minhas Capacidades de Aprendizagem

Com	uma	nova	experiência,	eu	prefiro	usar:

Sentimento                                                           

Observação                                                        

Raciocínio                                                            

Prática                                                                  
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Aprendizagem pela prática e pela descoberta
  

Propósito: descobrir que a aprendizagem acontece melhor quando as pessoas 
conseguem experimentar e descobrir sozinhas

Grupo: em sessão plenária e em cenários diversos

Duração: 45 minutos

Materiais: em conformidade com a habilidade que se pretende aprender 
(vejam-se as sugestões no Passo 1)

Passos 

1. Prepare-se para a actividade, pensando 
numa habilidade ou um jogo que pode ser 
ensinado que é provável que seja algo novo 
para os participantes. O mesmo deve ser 
um pouco complicado, de modo que leve 
um certo esforço para aprender. Esta podia 
ser uma mini-habilidade dentro duma ha-
bilidade mais ampla. Deve ser algo que se 
possa ensaiar e aprender num cenário de 
sala de aulas, ou ao ar livre perto. Alguns 
exemplos são como se seguem:

• Fazer alguns desenhos ou 
formatação num documento no 
computador

• Um jogo de cartas ou jogo de 
tabuleiro

• Uma nova versão dum jogo 
infantil

• Uma regra para um desporto 
desconhecido, como por 
exemplo o hóquei em campo.

Faça um desenho para ajudar a visualizar a 
habilidade no Passo 3.

2. Ensino oral

Primeiro, dê uma explicação oral aos 
participantes sobre como levar a cabo a nova 
habilidade. Pergunte aos participantes se 
entenderam. Haverá dúvidas, mas alguns 
dirão que entendem. Peça a um desses 
para explicá-la aos outros. Preste atenção, 
depois esclareça que a habilidade tem 
outros aspectos, portanto você vai repetir a 
explicação.
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3. Ensino visual

A seguir, repita a explicação para os partici-
pantes sobre como levar a cabo a habilidade, 
explicando mais uma vez oralmente, mas 
desta vez exibindo o desenho que você ela-
borou. A seguir, pergunte aos participantes 
se entenderam. Haverá dúvidas, mas alguns 
dirão que entendem. Peça a um desses para 
explicá-la aos outros. Preste atenção, depois 
esclareça que a habilidade tem outros aspec-
tos, portanto você vai repetir a explicação.
Mas primeiro pergunte: “O que é que con-
tribuiria realmente para que você entendesse 
a habilidade?” Sem dúvida que alguém 
vai dizer, “fazê-lo na prática” e você pode 
responder dizendo: “Certo, então vamos 
fazê-lo!”

4. Ensino pela descoberta

Divida a turma em pequenos grupos, contan-
do-se com o suficiente de qualquer material 
de que seja necessário para experimentar a 
nova habilidade. Permita que se cometam 
erros e indique como é que estes podem ser 
corrigidos. Dar risadas é permitido também! 
Continue até que todos os participantes 
dominem a nova habilidade.

5. Reflexão

Volte para a sessão plenária e reflicta-se 
sobre a experiência, de duas maneiras.

• Projecte o Slide intitulado Ca-
beças falantes e	confirme	(ou	
questione) a forma como o que 
aconteceu na aprendizagem da 
nova habilidade, se relaciona aos 
pontos no Slide.

• Pondere-se como é que um tra-
balhador de saúde podia ensinar 
melhor uma habilidade impor-
tante. Alguns exemplos podiam 
ser como se seguem: preparar o 
tratamento de rehidratação oral, 
o uso correcto duma rede mos-
quiteira, ou uma mãe que ajuda 
uma criança pequena a lavar os 
seus dentes (veja-se a capa do 
livro Onde não há dentista).

Actividade de Aprendizagem
Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 4 
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Melhorar uma aula
  

Propósito: tornar uma abordagem à provisão de informação, de transmissão de 
conhecimento, mais interessante e eficaz, permitindo que a informação seja 
visualizada e que os participantes sejam envolvidos. O resultado final é a 
aprendizagem aumentada

Grupo: em sessão plenária e em pequenos grupos.

Duração: Parte A: 45 minutos; Parte B: 90+ minutos: 45 minutos para o trabalho em 
pequenos grupos e 45+ minutos (em função do número de pequenos grupos) 
para as apresentações

Materiais: exemplares para os pequenos grupos, das informações importantes 2 e 3

Vista geral:

A Parte A é uma demonstração feita por você. 
Ela contém duas partes: primeiro, você vai 
passar informações importantes duma forma 
convencional (mini-palestra); a seguir, você vai 
transmitir as mesmas informações, mas duma 
forma mais interessante.

A Parte B trata-se de trabalho em pequenos 
grupos pelos participantes, o qual será partilha-
do em sessão plenária. A tarefa nos pequenos 
grupos, é de planificar como transmitir pedaços 
importantes de informação atribuídos duma 
maneira que permita que os formandos (colegas) 
a visualizem e fiquem engajados. Em sessão 
plenária, cada grupo contará com um máximo 
de dez minutos para concretizar o seu plano.

Passos
Parte A

1. Prepare com antecedência o elemento 
visual que está na caixa de informações 
importantes 1. Decida se você vai apresen-
tar o elemento visual tal como está, ou aos 
poucos, assim criando o elemento visual.

2. Apresente o propósito da actividade que 
contém duas partes. Explique que a segun-
da exige um trabalho em pequenos grupos 
que pode eventualmente obrigar que se 
faça alguma investigação na biblioteca.

3. Comece pela primeira parte. Explique 
que você vai dar aos participantes alguma 
informação que é importante para ser-se 
supervisor da saúde. A informação tem a 
ver com a avaliação dum programa de saú-
de. Apresente em forma de mini-palestra, 
a informação que não esteja nas caixas 
da Informação importante 1. Termine 
pelo comentário, “Espero que você tenha 
entendido e se tenha lembrado desta 
informação, porque é importante”. Faça 
uma breve pausa, para que os participantes 
reflictam e se lembrem.
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4. Repita a mini-palestra, incluindo desta 
vez as partes que estão nas duas caixas. 
Faça uso do elemento visual para ajudar 
na explicação da informação, e coloque a 
pergunta. Encoraje duas a três respostas 
antes de prosseguir, terminando com o 
“Em resumo”.

Parte B

1. Forme pequenos grupos com um máximo 
de cinco participantes por grupo. Um gru-
po maior permite que alguém se esconda e 
se aproveite demasiadamente do trabalho 
dos outros.

2. Atribua a cada grupo, ou a Informação 
importante 2 ou a Informação 
importante 3. Dê dois-três fotocópias 
a cada grupo. Apresente a tarefa aos 
participantes. Em pequenos grupos, eles 
deverão:

• Decida como é que eles vão 
transmitir a informação impor-
tante aos seus colegas duma 
maneira que seja interessante, 
para que possam visualizá-la e 
sejam engajados.

• O “elemento visual” pode ser 
um desenho ou outra coisa 
– seja criativo!

• Seja sucinto (não complique) 
e breve (um máximo de dez 
minutos).

• Note-se que a Informação Im-
portante que o grupo vai trans-

mitir contém uma referência 
– considere a consulta da obra 
referenciada na biblioteca.

Explique que cada grupo é responsável 
por “criar uma mini-palestra inte-
ressante” em sessão plenária, a qual 
constituirá a próxima aula.

3. Comece-se a trabalhar em pequenos 
grupos. Faça questão de calcular o tempo 
para a investigação na biblioteca e para a 
elaboração dum elemento visual criativo.

4. Reúnam-se em sessão plenária. Comece 
por uma lembrança acerca do ponto fun-
damental, que é de tornar uma aula mais 
interessante. Agora convide cada grupo 
para apresentar a sua informação impor-
tante duma forma interessante. Felicite 
cada grupo e deixe o debate para depois de 
todos os grupos terem apresentado.

5. Faça um debate sobre o que aconteceu, 
mas encaminhe o debate para dois pontos 
chave: se aconteceu aprendizagem ou não, 
e o próprio processo.

(i) Procure saber se se realizou a 
aprendizagem. Peça voluntá-
rios para resumirem o que eles 
aprenderam acerca de “as 
mulheres e a má nutrição” e “o 
HIV e a malária”.

(ii) Diga aos participantes para 
identificarem	técnicas	de	visu-
alização ou engajamento que 
tenham sido especialmente 
eficazes	e	explicarem	porque	é	
que esse foi o caso.

Actividade de Aprendizagem
Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 3
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Informação importante 1: 
Por que razão os indicadores são importantes4

4 Adaptado de Feuerstein, Partners in evaluation: Evaluating development and community programmes with partici-
pants, págs. 22 a 29. Desenho adaptado da pág. 29.

Os indicadores constituem uma parte de importância 
crítica para a avaliação, sobretudo a avaliação dos 
programas. A avaliação e a planificação vão de mãos dadas. 
Nós avaliamos o que planificámos e planificamos duma maneira 
que nos ajude a avaliar mais tarde.

Examine um programa de saúde comunitária tal como o 
controlo da malária, controlo do HIV e o PAV. Logo desde 
o início precisamos de ter clareza acerca do seu “objectivo” 
e “objectivos”. E seria uma grande ajuda se identificássemos 
também com antecedência, indicadores para monitorar o 
progresso.

Um indicador trata-se dum marcador. Ele pode ser comparado 
a um sinal à beira da estrada que lhe diz se você está na estrada 
certa, que distância já percorreu e a distância que ainda tem por 
andar para atingir o seu destino. Neste caso, o destino é o nosso 
objectivo.

Repita apenas a palestra

Empregue este desenho para 
ajudar os participantes a 
visualizarem	as	informações	à	
medida que você as proporciona. 
Mostre o desenho tal como está ou 
crie o desenho a partir de pedaços: 
comece pelo carro numa estrada 
com colinas; acrescente “objectivo” 
como o destino; depois, acrescente 
cada marcador.

Actividade de Aprendizagem
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Os indicadores mostram o progresso realizado e ajudam a medir 
a mudança. Muitos indicadores estão na forma duma medida e 
são exprimidos em forma dum número, como por exemplo:

• Uma percentagem – 50% das famílias na 
comunidade estão a usar redes mosquiteiras.

• Uma razão – 60% dos membros no núcleo de 
saúde comunitária são mulheres.

Em resumo:

É	muito	importante	criar	objectivos	claros	e	definir	
indicadores nítidos. Caso você não esteja certo sobre o 
seu rumo, como é que você pode ter a certeza de que 
está a chegar lá?

Repita apenas a palestra

Pergunta: Qual podia ser um indicador que neste preciso 
momento	estamos	a	aprender	estas	informações?

Convide os participantes a responderem com brevidade.

Actividade de Aprendizagem
Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 3
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Informação importante 2: 
As mulheres e a má nutrição5

5 Adaptado de Burns, Lovich, Maxwell, e Shapiro, Where women have no doctor: A health guide for women, Capítulo 2.

As mulheres estão expostas a um risco maior de doença 
e má saúde do que estão os homens. Devido ao facto do 
corpo duma mulher ser diferente do dum homem e por causa das 
desigualdades sociais entre os homens e as mulheres, as mulheres 
enfrentam um risco aumentado de doença e má saúde.

A má nutrição é o problema de saúde mais frequente e incapa-
citante entre as mulheres que vivem nas sociedades pobres. A 
partir da infância, muita das vezes uma menina recebe menos 
alimentação do que recebe um menino. Como resultado, ela é 
capaz de crescer mais lentamente e os seus ossos podem even-
tualmente não se desenvolver devidamente. Depois, isto pode 
provocar dificuldade durante o parto.

O problema agrava-se à medida que ela se torna uma mulher 
jovem. A razão é que a sua necessidade de boa alimentação 
aumenta à medida que a sua carga de trabalho vai aumentando, 
e à medida que inicia a sua hemorragia mensal, fica grávida e 
amamenta.

Faltando boa alimentação suficiente, ela começa a padecer de 
exaustão, fraqueza e anemia. Se uma mulher que esteja mal 
nutrida ficar grávida, é mais provável que ela tenha complicações 
graves com o parto, como é o caso de hemorragia abundante, 
infecção, e um bebé que nasce demasiadamente pequeno. 

Em resumo:

Não	obter	boa	alimentação	suficiente	pode	fazer	com	
que uma menina não cresça como deve ser, e levar a 
problemas sérios de saúde que a afectem a ela e aos 
demais membros do agregado.

Actividade de Aprendizagem
Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 3
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Informação importante 3: 
O HIV e a malária�

6 Adaptado de Granich e Mermin, HIV, health and your community: A guide for action, Capítulo 1 e versões prelimina-
res anteriores à edição.

A malária e o HIV em conjunto são muito perigosos. 
Quando uma pessoa que está a viver com o HIV apanha malária, 
a infecção por malária faz com que o HIV se multiplique muito 
rapidamente, assim provocando um aumento de até dez vezes do 
HIV no sangue da pessoa.

Ter contraído o HIV torna mais provável que a pessoa desenvolva 
complicações sérias com malária. Existe um risco aumentado de 
anemia (sangue fraco). Nas mulheres grávidas que têm o HIV, 
a malária cria um risco muito elevado de anemia e da infecção 
da placenta por malária. Como consequência, muitas crianças 
nascidas de mulheres que têm tanto o HIV como a malária 
nascem demasiadamente pequenas e têm maior probabilidade de 
morrerem durante a infância.

Além disso, quando uma pessoa tem uma contagem CD4 reduzi-
da, os medicamentos normais para o tratamento da malária não 
funcionam. E portanto, a doença há-de agravar-se rapidamente.

Outro problema é que, devido ao facto da malária permitir que 
o HIV cresça tão dramaticamente na corrente sanguínea, é 
mais provável que a pessoa transmita o HIV durante o sexo sem 
preservativo.

Em resumo:

É de importância crítica manter-se saudável. Cada 
pessoa que está a viver com o HIV/SIDA que esteja em 
risco de contrair malária, deve dormir debaixo duma rede 
mosquiteira de cama, tratada com insecticida. Isto é par-
ticularmente importante para as mulheres seropositivas.

Actividade de Aprendizagem
Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 3
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Actividade de Aprendizagem

 Manual 1 • Objectivo 3 • Sessões 1 e 2

Devemos estabelecer um hospital na 
nossa comunidade?�
         

Propósito: identificar e valorizar a aprendizagem baseada na experiência, realçando 
tanto a ligação pessoal à aprendizagem, como a diversidade de ideias e 
conclusões que ocorrerão naturalmente a partir dessa aprendizagem

Grupo: comece-se em sessão plenária, dividindo-se em grupos mais pequenos e 
depois voltando para a sessão plenária

Duração: 90 minutos

Instruções: 5 minutos
Cada Grupo A realiza o seu debate: 20 minutos
Cada Grupo B realiza o seu debate: 20 minutos
Debate geral final: 40 minutos

Materiais: Uma série de pequenos cartões que conterão três tipos diferentes de 
informações (veja-se o anexo). Os cartões são elaborados com antecedência 
para os membros do Grupo B, os quais podem igualmente elaborar cartões 
adicionais com as suas próprias sugestões.

7 Esta Actividade de Aprendizagem foi redigida por Richard Katz, Ph.D.

Passos

1. Prepare exemplares das instruções com 
antecedência (Anexo 1) para o Grupo 
A e para o Grupo B, e cartões para os 
membros do Grupo B (Anexo 2). Organize 
espaços para a divisão em pequenos 
grupos para a realização do trabalho.

2. Divida os participantes em pequenos 
grupos – sendo 5 um bom tamanho. É 
imprescindível que haja um número par de 
pequenos grupos, visto que pretendemos 
trabalhar com pares de grupos, ou seja, um 
Grupo A e um Grupo B. O Grupo B vai 
estimular uma aprendizagem mais baseada 
na experiência do que fará o Grupo A.

Faça a designação de cada um dos peque-
nos grupos como sendo ou um Grupo A 
ou um Grupo B.

Informe os grupos que as instruções dadas 
ao Grupo A e ao Grupo B, não são iguais. 
Não dê mais explicações. O conjunto 
diferente de instruções contribui para 
realçar alguns pontos acerca da melhoria 
da dinâmica de grupo. A questão é: 
“devemos construir um hospital na nossa 
comunidade?”

3. Mande os membros do Grupo A para 
uma das salas e os membros do Grupo B 
para uma sala separada para receberem as 
suas respectivas instruções. É importante 
que eles não ouçam as instruções, um do 
outro.

Reúna-se com os membros do Grupo A 
e leia-lhes as instruções específicas que 
constam do Anexo 2. Deixe com o grupo 
uma cópia das instruções que você acaba 
de ler. Note-se: Os membros do Grupo 
A não receberão cartões.
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Reúna-se com os membros do Grupo B e 
faça a mesma coisa. Leia as instruções que 
constam do Anexo 2 e dê um exemplar em 
forma escrita. Proporcione também 
um conjunto de cartões e explique 
as instruções que constam do 
Anexo 2.

4. Depois dos grupos terem recebido as suas 
instruções diferentes, faça pares de cada 
Grupo A com um Grupo B e diga-lhes 
onde é que vão trabalhar em conjunto.

Informe a cada par que o Grupo A 
vai primeiro, depois vai o Grupo B. O 
Grupo B vai observar e escutar o Grupo 
A, enquanto o Grupo A estiver a discutir 
o tema; depois o Grupo A fará a mesma 
coisa com o Grupo B.

Avise-lhes também que de volta à sessão 
plenária, eles relatarão sobre o seu próprio 
debate em grupo, e comentarão o debate 
do outro grupo. Saliente que o “respeito 
pelo outro” é imprescindível ao fazer-se o 
comentário.

5. Depois que ambos os grupos tenham con-
cluído os seus debates de 20 minutos sobre 
o tema “será que devemos estabelecer uma 
clínica de saúde na nossa comunidade?”, é 
altura de comparar os debates do Grupo 
A e do Grupo B.

Comece por fazer com que os membros do 
Grupo A descrevam em poucas palavras 
a natureza do seu processo grupal e como 
é que chegou à sua conclusão; isso pode 
eventualmente levar cinco minutos cada 
um. Faça com que o Grupo A revele as 
instruções específicas (e diferentes) que 
recebeu.

Depois faça com que os membros do 
Grupo B comentem o que o Grupo A 
acaba de apresentar. Isto poderá levar vá-
rios minutos. Mais uma vez, saliente que o 
“respeito pelo outro” é imprescindível ao 
comentar-se sobre o outro grupo.

Repita o processo com os membros do 
Grupo B a descreverem em poucas 
palavras o seu processo grupal, sendo os 
membros do Grupo A que comentam o 
que o Grupo B apresentou.

6. Por último, deixe algum tempo – apro-
ximadamente 30 a 40 minutos – para 
um debate geral final que envolva todos. 
Realce que agora somos todos um só 
grupo, tentando em conjunto entender 
questões acerca da aprendizagem baseada 
na experiência.

Nota para o facilitador

Se bem que esperaríamos que o Gru-
po B demonstrasse	mais	eficazmente	
a existência e benefícios da apren-
dizagem baseada na experiência, 
isso pode eventualmente deixar de 
acontecer, ou constituir um resultado 
nítido. O objectivo principal não é 
especificamente	que	um	dos	grupos	
divirja do outro de formas previsíveis, 
mas antes, e através da técnica de 
ter	dado	instruções	diferentes	aos	dois	
grupos, realçar certos aspectos do 
funcionamento em grupo e estimular 
o entendimento da aprendizagem 
baseada na experiência.

7. Algumas perguntas que podiam orientar 
um debate geral final são como se seguem:
Como é que os participantes em cada gru-
po se sentem acerca do seu debate? Quão 
envolvidos estavam eles, e quão ligados 
estavam à tarefa? Estavam comprometidos 
para com a opinião final? Em que aspectos 
a apresentação das suas próprias razões 
e experiência pessoais , contribui para 
ou dificulta o debate, e/ou fortalecer ou 
enfraquecer o resultado?

Quão difícil foi, ser explícito acerca da 
sua própria aprendizagem baseada na 
experiência? Será que foi mais fácil fazer 
isto no Grupo B, por causa das vossas 
instruções? Quão fácil ou difícil seria, 

Actividade de Aprendizagem
Manual	1	•	Objectivo	3	•	Sessões	1	e	2



Facilitação • Reconhecer Como é que os Adultos Aprendem
CFS - Massinga

�4

partilhar esta aprendizagem baseada na 
experiência em circunstâncias normais, na 
ausência de instruções específicas? Como 
é que vocês organizariam directrizes para 
o debate dum grupo, que respeitasse e va-
lorizasse as experiências e aprendizagem 
pessoais?

8. Apresente as duas proposições que se se-
guem e peça aos participantes para darem 
a sua opinião acerca de cada uma.

i) A aprendizagem baseada na experiência é 
uma metodologia que se deve inserir mais 
frequentemente em debates e projectos 
grupais.

ii) A aprendizagem baseada na experiência 
estimula mais participação, empenho 
e motivação que, por sua vez, pode 
levar a programas mais fortes de saúde 
comunitária.

Vimos (sobretudo no Grupo B) uma rica 
criatividade que ficou aprofundada pela 
diversidade de ideias que foram aceites 
dentro do grupo. Envolver cada parti-
cipante mais directamente no debate, e 
desenvolver uma decisão final que respeite 
a contribuição baseada na experiência de 
cada membro, aumenta o seu compromisso 
tanto para com o grupo, como para com a 
sua decisão.

Afinal de contas, o processo grupal 
demonstra a forma como o todo podia tor-
nar-se maior que a soma das suas partes, 
aumentando assim a eficácia do grupo.

Actividade de Aprendizagem
Manual	1	•	Objectivo	3	•	Sessões	1	e	2
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Note-se: As instruções são dadas oralmente e também em 
forma duma cópia em forma escrita para cada Grupo A e cada 
Grupo B.

De forma a tornar a actividade mais realista e eficaz, esteja à 
vontade para acrescentar ao cenário comunitário hipotético 
dado a seguir aos participantes. Estes deverão simular viver as 
instruções dadas a cada grupo. Isso ajuda a tornar a situação 
comunitária hipotética tão real quanto possível. Por exemplo, 
você podia acrescentar factos acerca de determinados constran-
gimentos a nível governamental ou cultural que possam afectar 
negativamente o debate no grupo comunitário. Assegure que 
quaisquer desses acréscimos sejam iguais para o Grupo A e para 
o Grupo B.

Anexo 1

Instruções

Para os membros do

Grupo A

Cada um de vocês faz de contas que está 
a viver na mesma comunidade. Você está 
numa reunião da comunidade para discu-
tir o tema “devemos construir um hospital 
na nossa comunidade?” Vocês contarão 
com aproximadamente 20 minutos para 
debater e produzir alguma espécie de 
conclusão. Finda a actividade, ser-lhes-á 
pedido para descreverem como é que 
o vosso debate em grupo prosseguiu e a 
que	conclusões,	caso	haja	algumas,	vocês	
chegaram.

Actividade de Aprendizagem
Manual	1	•	Objectivo	3	•Sessões	1	e	2
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Para os membros do

Grupo B

Cada um de vocês faz de contas que todos estão a viver na 
mesma comunidade. Vocês estão numa reunião da comuni-
dade para discutir o tema: “devemos construir um hospital na 
nossa comunidade?”

A vossa própria aprendizagem baseada na experiência de 
facto	importa	e,	no	debate,	as	vossas	opiniões	contam!

Para ajuda-vos a entrarem em contacto com a vossa experi-
ência,	preparámos	algumas	ideias	em	alguns	cartões.	Esco-
lha um cartão que exprima a forma como vocês se sentem 
acerca do estabelecimento dum hospital na comunidade.

Assegure-se	que	a	maior	parte	dos	cartões	foi	seleccionada.	
Se	for	necessário,	escolha	os	cartões	restantes,	mesmo	que	
não	sejam	as	suas	primeiras	opções,	mas	mesmo	assim	elas	
representam a sua própria experiência.

Não	mostre	às	outras	pessoas	os	cartões	que	você	escolheu.

No	debate,	faça	uso	dos	cartões	que	escolheu	para	ajudá-lo	
a	formular	ideias	ou	opiniões	que	reflectem	a	sua	própria	
experiência	e	orientam	as	suas	contribuições	para	o	debate	
no grupo.

Caso	você	tenha	experiências	pessoais	que	levam	a	opiniões	
ou ideias que não estejam representadas em qualquer um 
dos	cartões,	queira	estar	à	vontade	para	partilhar	as	mesmas.	
Pretende-se com os cartões apenas estimular a sua reflexão.
O objectivo mais importante é que cada membro traga as 
suas experiências para o debate em grupo. Esteja à vontade 
para partilhar a experiência que o levou à opinião que você 
apresentar.

Porém, nunca se sinta pressionado para partilhar experiên-
cias ou histórias que você não deseje partilhar com os outros. 
Tem que ser respeitada a privacidade de todos.

A principal regra de base para o vosso debate em grupo é 
esta: respeitamos e valorizamos a opinião de cada pessoa, 
a verdade da sua aprendizagem baseada na experiência, 
e	tentaremos	chegar	a	conclusões	que	respeitem	e	se	
desenvolvam na base da diversidade de experiência dentro 
do grupo.

Você terá aproximadamente 20 minutos para realizar o 
debate e produzir alguma espécie de conclusão. Finda esta 
actividade, ser-lhe-á pedido para descrever como correu 
o	vosso	debate	em	grupo,	e	a	que	conclusões,	caso	haja	
alguma, vocês chegaram.

Actividade de Aprendizagem
Manual	1	•	Objectivo	3	•	Sessões	1	e	2	
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As seguintes são opiniões que podiam ser apre-
sentadas no debate. Cada pessoa deve ter um 
mínimo de um cartão que tem nele escrita uma 
opinião, tal como uma das balas que se seguem.

1. Um motivo para estar a favor do esta-
belecimento duma clínica de saúde na 
comunidade:

• a clínica proporcionará emprego para mim 
e outras pessoas

• a clínica ajudar-me-á a receber cuidados 
mais rapidamente quando o meu filho 
estiver doente

• contar com uma clínica na nossa comuni-
dade dar-nos-á prestígio

• contar com uma clínica, é sinal de que 
a nossa comunidade é forte e está a 
progredir.

2. Um motivo para ter dúvidas acerca 
do estabelecimento duma clínica na 
comunidade:

• o dinheiro para construir a clínica poderá 
parar em mãos alheias

• não queremos que gente de fora entre na 
nossa aldeia e nos diga o que fazer

• não poderemos arranjar um bom enfer-
meiro para vir viver na nossa comunida-
de, portanto, a clínica não há-de ser uma 
clínica boa.

3. Eventuais formas pelas quais o grupo 
deve funcionar na tomada duma decisão:

• deve existir consenso no grupo quanto à 
opinião final

• a opinião da maioria é que manda

• aqueles que têm mais perícia nos assuntos 
de saúde, devem ter mais influência na 
decisão final

• os anciões da aldeia devem ser escutados 
nos nossos debates.

Você pode eventualmente ter outras sugestões 
que reflectem melhor a natureza e antece-
dentes dos participantes. Assegure-se de que 
existe diversidade nos cartões e que os cartões 
abrangem todas as três posições (“a favor”, 
“tem dúvidas ou estar contra”, e a “natureza do 
processo grupal”).

O número de cartões depende do número de 
membros do Grupo B. É necessário que haja um 
equilíbrio entre os cartões que contêm motivos 
para estabelecer a clínica, cartões contra a 
clínica, e cartões acerca do processo grupal. 
Múltiplos cartões podem conter as mesmas 
informações, uma vez que alguns membros do 
grupo podem partilhar a mesma opinião.

Anexo 2

Cartões para os membros do Grupo B

Actividade de Aprendizagem
Manual	1	•	Objectivo	3	•	Sessões	1	e	2
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PERGUNTA:
Qual podia ser um tipo 
desejável de mudança? ?

Slide 1
Enquanto que o objectivo da formação deve ser de criar um 
ambiente de aprendizagem, muita das vezes o objectivo tem mais a 
ver, lamentavelmente, com o ensino.

Slide 2
Estamos acostumados ao ensino. O professor fica em pé diante 
de filas de estudantes. Ela/ele tem algum conhecimento e tenta 
transmiti-lo aos estudantes. É formal e frequentemente tem pouco 
a ver com a aprendizagem. Muita das vezes não é eficaz.

Slide 3
Normalmente a aprendizagem não é um resultado da 
aprendizagem formal. Em vez disso, a aprendizagem provém 
dum processo de auto-desenvolvimento que, por sua vez, resulta 
das experiências da própria pessoa. O auto-desenvolvimento 
manifesta-se quando se registam auto-sensibilidade e confiança 
crescentes.

Slides
 Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 2

 Ensino e aprendizagem8

8 Adaptado de Pretty et al., Partcipatory learning and action, pág.1. 
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PERGUNTA:
Qual podia ser um tipo 
desejável de mudança? ?

Slide 4
Portanto, os professores que pretendem promover a 
aprendizagem, enfrentam um desafio especial, porque é 
necessário que provoquem a mudança nos seus formandos.

Slides
Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 2 

PERGUNTA: 

Que tipo de responsabilidade os 
formandos precisam de assumir? ?

Slide 5
As acções que você iniciar como professor, devem levar sempre 
ao crescimento pessoal nos formandos. Esta é a pedra angular 
de toda a formação, porque na verdade a aprendizagem tem a 
ver com o desenvolvimento de si próprio.

Slide 6
Para alcançar o sucesso, os formandos têm que ser encorajados 
a assumir a responsabilidade pela sua própria aprendizagem, 
de modo que continue bem depois da sessão, do workshop ou do 
curso ter terminado.



Facilitação • Reconhecer Como é que os Adultos Aprendem
CFS - Massinga

�2
Slide

 Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 2

 Aprendizagem integrada9

9 Desenho adaptado de Hunter, Bailey e Taylor, Handling groups in action: The use of distinctions in facilitation, 
pág. 13, com a permissão da editora.
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Pretende-se que os seguintes Slides sejam interactivos.

Slide 1
Quem é que consideramos um adulto?

1. ??
2. ??
3. ??
4. ??

Slide 2
Em algumas sociedades, um adulto é:

• alguém com experiência de vida
• uma pessoa madura
• tem mais de dezasseis anos
• uma pessoa independente e segura de si
•	 uma	pessoa	que	seja	capaz	de	tomar	boas	decisões
•	alguém	que	seja	capaz	de	ter	filhos

Slide 3
Em Moçambique, um formando adulto...

está a estudar em aulas nocturnas Sim Não Não tem a 
certeza

é um participante num workshop para 
serventes

Sim Não Não tem a 
certeza

é um estudante num curso de Agente de 
Medicina Preventiva

Sim Não Não tem a 
certeza

Slides
Objectivo 1 • Sessão 3 Slides

 Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 3

 Quem é um formando adulto?

PERGUNTA: 
Quais destes é que você aceita? 
Quais é que você mudaria? ?
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Slide

 Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 4

 Cabeças falantes

APRENDER 
OUVINDO,

VENDO,
FAZENDO, 

FALANDO,
PENSANDO

E 

SENTINDO.

Se eu escuto,
vou esquecê-lo.

Se eu escuto e vejo,
vou lembrá-lo.

Se eu escuto, vejo
e discuto, 

vou conhecê-lo

Se eu faço, 
vou descobri-lo

e senti-lo
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Slide 1
Reflexão e acção (práxis)

Slide 2
O processo de aprendizagem

Existem quatro passos básicos na aprendizagem – olhar, pensar, planificar e fazer 
– que surgem repetidas vezes, cada um desenvolvimento na base dos anteriores. 
Ao entender-se estes quatro passos, pode-se aumentar verdadeiramente a capaci-
dade de aprender dos seus formandos, e a sua própria capacidade de ensinar.

Slide 3
 

Os quatro passos básicos da aprendizagem

Slides
Objectivo 1 • Sessão 3Slides

 Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 1

 Ciclos de aprendizagem

Eventos nos quais 
estamos envolvidos...

O que nos permite 
desenvolver ideias acerca 
de como as coisas são ou 
devem ser. Estas ideias...

Levam a decisões 
sobre o que fazer e como 

fazê-lo. Estas decisões criam...
Levam-nos a reflectir e 

recolher informações sobre 
o que aconteceu...

Situação          
     

  O
lh

ar

       P lanif car              

Pensar

Fazer                
 Olhar

       P lanif car              

Pensar

Fazer                
 Olhar

       P lanif car              

Pensar
Contribuição Contribuição Contribuição
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Slide 4
O processo de aprendizagem

A “aprendizagem baseada na experiência” complementa o processo de aprendiza-
gem dos adultos. Mais uma vez existem quatro passos. Cada passo tem um nome 
e exige actividades diferentes de aprendizagem.

Slide 5

   Aprendizagem baseada na experiência

Slide �
  Estimular a aprendizagem baseada na experiência

SENSIBILIDADE POR VIA DA 
EXPERIÊNCIA
• Envolver-se
• Relacionar-se com as pessoas

PENSAMENTO E 
GENERALIZAÇÃO

• Desenvolver conceitos e ideias
• Reconhecer oportunidades

REALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO
•	Fixar	metas	e	tomar	decisões
• Pôr em prática

OBSERVAÇÃO E REFLEXÃO
• Não ter preconceitos
•	Recolher	informações

1. Começar pela 
experiência dos

 formandos

3. Acrescenta
 novas informações

ou teoria

4. Praticar as 
habilidades e 

planificar a acção

5. Aplicar e 
pôr em prática

6. Refrectir e 
analisar

2. Reflectir e 
analisar

Slides
Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 1 
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Slide 1

Os adultos têm as suas próprias experiências 
– tanto negativas como positivas – que os afectaram 
de formas diferentes. As experiências são “os 
acontecimentos nos quais nos envolvemos”, sendo 
este o primeiro dos quatro passos básicos no ciclo 
de aprendizagem.

Slide 2

A mudança é bem-vinda dentro do formando e 
igualmente dentro do professor. A mudança a nível 
pessoal constitui um passo inicial de importância 
crítica que leva à melhoria programática.

Slides
 Manual 1 • Objectivo 3 • Sessão 1

 Pontos importantes para ter em mente
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Slide 3

Os formandos adultos possuem quatro capacidades 
inerentes, sendo um objectivo importante do ensino, 
atingir e estimular essas capacidades. Um dos 
atributos importantes que se deve fomentar, tanto 
nos formandos como no professor, é o de ter uma 
mente aberta.

Slide 4

Normalmente os adultos têm uma intenção de 
aprender. Se esta motivação não for apoiada, eles 
desligam-se. Um elemento chave da motivação, 
é ter um forte amor próprio, e uma forma prática 
de desenvolvê-la, é estimar e aproveitar as suas 
experiências.

Slides
Manual 1 • Objectivo 3 • Sessão 1 
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Slide 1
TRANSIÇÕES DESEJÁVEIS...

...na forma como pensamos, podem levar a mudanças 
na forma como fazemos as coisas

• da aprendizagem passiva para a aprendiza-
gem activa

• do ensino baseado no conteúdo para o 
ensino centrado no formando

Slide 2
A aprendizagem baseada na experiência é um dos 
elementos da aprendizagem activa

Valorizar e aproveitar as experiências dum formando, 
produzem uma aprendizagem activa que está centrada no 
formando

(a boa facilitação constitui outro elemento importante)

Slides
 Manual 1 • Objectivo 3 • Sessão 3

 Transições propostas
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Slide 1
A educação centrada no formando NÃO é a educação por autoridade, 
que é o acto de “depositar” ideias numa pessoa.10

10 Desenho adaptado de Werner e Bower, Aprendendo e ensinando a cuidar da saúde, págs. 1-24.1-24.

Aprende isto sem
perguntar porquê!

Blá, blá, blá...

Sim,
Sr. Professor. 

Obrigado,
 Sr. Professor. 
Está certo,
 Sr. Professor.

Slides
 Manual 1 • Objectivo 3 • Sessão 3

 A educação centrada no formando é…
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Slide 2
A educação centrada no formando pratica a 
aprendizagem indutiva – na qual começamos por 
uma experiência da vida real ou do trabalho que 
leva à necessidade dos formandos descobrirem as 
informações e a seguir construírem tanto interpreta-
ções como teoria.

Slide 3
A educação centrada no formando consiste na 
aprendizagem baseada na experiência e na boa 
facilitação, as quais em conjunto produzem a 
aprendizagem activa.

Slide 4
 A educação centrada no formando requer a boa facilitação.

A boa
facilitação trata-se de

arte, não da
colocação de

ideias nas
cabeças

das pessoas, mas antes,
de puxar
as ideias.

Consórcio das Universidades Canadianas sobre a Saúde e o 
Desenvolvimento, Conceitos Básicos da Saúde Internacional, 

Apresentação, pág. xi

Slides
Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 3
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Um adulto aprende melhor quando …

Uma metodologia de ensino está centrada no formando quando …

A aprendizagem e a mudança estão ligadas, porque …

A aprendizagem em pequenos grupos é efcaz quando …

A facilitação da aprendizagem signifca …

Algumas habilidades desejáveis para a realização da facilitação são …

O objectivo da facilitação efcaz da aprendizagem dos trabalhadores de saúde, é …

Texto de Apoio aos Participantes
Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 1

 Pré-teste

Queira completar cada uma das frases que se seguem, o 
melhor que possa. Elas têm a ver com o que vamos examinar 
neste módulo. Findo o módulo, voltaremos para as mesmas 
frases para ver quanto é que você aprendeu.
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Texto de Apoio aos Participantes

 Manual 1 • Objectivo 1 • Sessões 1 e 2 

Adultos enquanto formandos11

A maior parte das formas de educação pode 
ser interpretada como uma interacção entre 
um formando, um professor, e o que deverá ser 
aprendido. O que deverá ser aprendido, quase 
sempre tem a ver com uma tarefa que deverá ser 
executada duma forma amistosa e carinhosa, 
bem como de forma competente.

Muitos factores influenciam esta interacção. Os 
formandos têm o seu próprio contexto particular 
– idade, língua, antecedentes académicos e 
necessidades sociais. Depois existe a tarefa que 

eles deverão aprender e, em última instância, 
executar bem. E existe o professor, com a sua 
formação, experiência, atitudes e pontos de 
vista sobre como se realiza a aprendizagem.

O que é que queremos dizer por 
“aprendizagem”?

Todos nós aprendemos muitas coisas nas nossas 
vidas: na infância aprendemos a andar e a falar, 
e a ler e escrever. Aprendemos práticas cultu-
rais, habilidades de uso no serviço, atitudes e 
em quem confiar. O processo continua em todos 
os dias das nossas vidas, portanto, raramente 
paramos para reflectir sobre o que esse processo 
significa. Boa parte da nossa aprendizagem 
acontece automaticamente, quase sem que o 
notemos. Mas a aprendizagem pode ser mais 
decidida e estruturada.

Pense numa mulher que se propõe aprender a 
ler e a escrever a fim de dirigir um pequeno 
negócio. A sua aprendizagem é intencional e 
exige intenção e esforço. O que é importante, 
o processo de aprendizagem em si vai exigir 
mudanças na sua forma de comportar-se.

TAREFA

FORMANDO PROFESSOR

11 Adaptado de Centre for Adult and Continuing Education (CACE) and the Division for Lifelong Learning, University 
of the Western Cape. Design and facilitation: A module of the higher certificate in education, training and development 
(ETD) (Adult learning), págs. 14 a 15, 25 a 26, 32.
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O educador de adultos Alan Rogers disse que 
a aprendizagem significa efectuar mudanças 
no nosso conhecimento, no nosso sentimento, 
e na nossa prática. Algumas destas mudanças 
são permanentes; outras são apenas por um 
determinado período de tempo.12

Ele também disse que a aprendizagem é uma 
actividade individual e não colectiva. Uma 
pessoa processa novas informações para o 
seu próprio uso, portanto, as mudanças são de 
carácter pessoal. Uma coisa interessante, é que 
muita das vezes a aprendizagem é afectada por 
aqueles à nossa volta.

Portanto, podemos dizer que a aprendizagem 
acontece quando há:

• uma mudança de comportamento
• uma mudança de habilidade
• uma mudança de conhecimento
• uma mudança de entendimento 

(nova percepção)
• uma mudança de atitude
• uma combinação das mudanças 

acima referidas

Termos importantes

O conhecimento trata-se de informação acerca das pessoas, lugares, acon-
tecimentos e ideias, que é guardada nas mentes das pessoas e em acervos de 
recursos.

As habilidades são as coisas que aprendemos fazer. Elas podem ser habilida-
des intelectuais, como por exemplo o pensamento e raciocínio, ou habilidades 
físicas como andar de bicicleta ou realizar um exame físico.

As percepções perspicazes (insights) são entendimentos acerca do 
relacionamento entre as coisas. Por exemplo, uma combinação de habilidades, 
conhecimentos e atitudes, contribui para que vejamos como é que podemos 
ajudar os formandos adultos que estejam a ter alguma dificuldade, como por 
exemplo a análise dum problema.

As atitudes são os sentimentos duma pessoa em relação a algo ou alguém. As 
atitudes podem mudar com as novas percepções.

Os comportamentos são as formas como actuamos no serviço ou em 
situações da vida. O comportamento é inspirado por mudanças nos conheci-
mentos e habilidades. Por exemplo, como professor, você pode mudar o seu 
comportamento perante os seus estudantes por causa de aprender algo novo 
deste módulo.

12 Adaptado de Rogers, Teaching adults. 

Texto de Apoio aos Participantes
	Manual	1	•	Objectivo	1	•	Sessões	1	e	2
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Uma das formas pelas quais se pode pensar acerca da aprendizagem, é se a aprendizagem foi 
intencional ou não.

Pausa
Pense numa experiência importante de aprendizagem que você 
teve. O que aconteceu? O que é que mudou na sua vida como 
consequência?

Aprendizagem informal Realiza-se sem que se queira, através dos jornais, 
televisão e a partir de amigos e familiares . Um exemplo 
é o reconhecimento duma ampla gama de implicações do 
SIDA, dum artigo no jornal.

Aprendizagem não formal A mesma é propositada da parte do formando. Ela tem 
a finalidade de satisfazer uma determinada necessidade, 
como por exemplo de aprender a usar um computador 
ou a assistência a um workshop. Não há nenhuns testes, 
exames ou qualificações.

Aprendizagem formal Os formandos estão num programa numa instituição. 
Eles são avaliados e adquirem créditos que valem para 
uma qualificação. Existe uma intenção clara de aprender, 
tanto por parte do formando, como do provedor.

Texto de Apoio aos Participantes
	Manual	1	•	Objectivo	1	•	Sessões	1	e	2

Factores que influenciam a aprendizagem 
dos adultos

É necessário que os professores levem em con-
sideração os contextos dos aprendizes adultos 
na elaboração das suas abordagens pedagógicas. 
Ao contrário dos alunos, os adultos estudam por 
muitos motivos diferentes, e muita das vezes, as 
suas necessidades estão relacionadas com o seu 
próprio contexto.

A forma como os adultos aprendem é afectada 
por aquilo que está a ser ensinado – isto é, será 
que é uma habilidade como a limpeza duma 
ferida ou a consciência aumentada, como por 
exemplo a do HIV/SIDA?

A aprendizagem é influenciada pelo propósito 
do que está a ser ensinado - isto é, será que é 
para uma qualificação, ou para o desenvolvi-
mento pessoal?

Ela é igualmente influenciada pela situação de 
aprendizagem. Por exemplo, aprender sozinho 
à noite a partir dum livro, é muito diferente da 
aprendizagem num pequeno grupo, no qual há 
debate.

Termos importantes

O conhecimento trata-se de informação acerca das pessoas, lugares, acon-
tecimentos e ideias, que é guardada nas mentes das pessoas e em acervos de 
recursos.

As habilidades são as coisas que aprendemos fazer. Elas podem ser habilida-
des intelectuais, como por exemplo o pensamento e raciocínio, ou habilidades 
físicas como andar de bicicleta ou realizar um exame físico.

As percepções perspicazes (insights) são entendimentos acerca do 
relacionamento entre as coisas. Por exemplo, uma combinação de habilidades, 
conhecimentos e atitudes, contribui para que vejamos como é que podemos 
ajudar os formandos adultos que estejam a ter alguma dificuldade, como por 
exemplo a análise dum problema.

As atitudes são os sentimentos duma pessoa em relação a algo ou alguém. As 
atitudes podem mudar com as novas percepções.

Os comportamentos são as formas como actuamos no serviço ou em 
situações da vida. O comportamento é inspirado por mudanças nos conheci-
mentos e habilidades. Por exemplo, como professor, você pode mudar o seu 
comportamento perante os seus estudantes por causa de aprender algo novo 
deste módulo.
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Formandos adultos

Existem diferenças entre os adultos e crianças enquanto for-
mandos. Em primeiro lugar, os adultos têm mais experiências de 
aprendizagem e costumam ter expectativas diferentes. 

Considere o seguinte:

Formandos infantis Formandos adultos
1. Estão num estágio semelhante de 
desenvolvimento

1. Estão em estágios diversos de 
desenvolvimento

2. Têm histórias parecidas de 
aprendizagem

2. Têm histórias divergentes de 
aprendizagem

3. São aprendizes rápidos e energéticos 3. Têm ritmos diversos, frequentemente mais 
lentos

4. Bastante resistentes à crítica 4. Sensíveis à crítica e ao constrangimento

5. Têm valores semelhantes 5. Têm valores divergentes

6. Estão motivados a aprender 6.	Têm	motivações	diversas	para	a	
aprendizagem

7. Aprendem na escola e no lar 7. Aprendem em cursos e workshops, no 
serviço, no lar e em cenários informais

8.	Aceitam	instruções	facilmente 8.	Nem	sempre	dispostos	a	acatar	sugestões

9. As suas personalidades ainda estão a 
desenvolver 9.	As	suas	personalidades	são	mais	fixas

10. Pouca experiência e conhecimentos 
do país e do mundo

10. Uma experiência e conhecimentos mais 
amplos,	e	têm	opiniões

11. Menos auto-disciplina e mais depen-
dente do professor

11. Mais auto-disciplina e mais independente 
enquanto formandos

12. Menos preocupados com o propósito 
da aprendizagem

12. A aprendizagem tem que ser de rele-
vância para as necessidades do próprio 
formando adulto

13. Falam sem rodeios e são curiosos 13. Frequentemente cautelosos e modestos

14. Aceitam o que é oferecido pelo 
professor

14. Frequentemente selectivos sobre o que 
pretendem aprender

15. O seu comportamento pode ser 
mudado mais facilmente

15. Os seus comportamentos são de difícil 
mudança

16. Nenhuma interferência na aprendiza-
gem pelos velhos hábitos e atitudes

16. Os seus velhos hábitos e atitudes introme-
tem-se na aprendizagem

17. Aceitam sem hesitação o que lhes é 
ensinado; as suas habilidades de raciocí-
nio ainda estão a desenvolver-se

17. Frequentemente críticos enquanto pen-
sadores;	dispõem	de	mais	experiência	de	
observação e raciocínio

18. Decoram bem as coisas 18. Têm uma memória recente mais curta

Texto de Apoio aos Participantes
	Manual	1	•	Objectivo	1	•	Sessões	1	e	2
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O que é que os adultos têm em comum?

É necessário que sejamos cautelosos ao falarmos 
das “características” dos formandos adultos, 
porque nem todos os adultos se conformam a 
um determinado conjunto de características. Os 
indivíduos são singulares, divergindo conforme 
a idade, género, cultura e as experiências que 
tiveram. Por outro lado, os formandos adultos 
partilham efectivamente certas coisas.

1. Os adultos são motivados para aprender, 
em particular quando está relacionado 
com o avanço da sua carreira.

2. Os adultos gostam de actividades de 
aprendizagem que sejam significativas 
para a sua situação de vida, e querem 
poder aplicar a sua aprendizagem 
imediatamente.

3. As experiências passadas afectam a apren-
dizagem dos adultos, ou pelo seu realce ou 
pela sua dificultação. Contudo, a experiên-
cia constitui um recurso importante para a 
aprendizagem.

4. A aprendizagem eficaz está ligada à 
forma como os adultos se sentem acerca 
de si próprios. O encorajamento duma 
imagem positiva de si próprio, aumenta a 
aprendizagem.

5. Os adultos têm uma capacidade de dirigir 
a sua própria aprendizagem e estudo 
independente, mas às vezes eles precisam 
de ser auxiliados.

6. Um ambiente de aprendizagem confortá-
vel e de apoio, constitui uma chave para 
a aprendizagem bem sucedida para os 
adultos.

7. A participação activa do formando contri-
bui imensamente para a aprendizagem.

Estilos de aprendizagem

Muitos teóricos do ensino de adultos dizem que 
os formandos adultos podem ser distinguidos 
pelos seus estilos de aprendizagem. Ninguém 
utiliza apenas um só estilo de aprendizagem, 
e variamos o nosso estilo de aprendizagem de 
acordo com o que estamos a aprender. Contudo, 
cada formando tem uma preferência.

Eis uma apresentação de quatro principais 
estilos de aprendizagem dos formandos adultos.

Que estilo domina a sua própria aprendizagem? 
É possível que você faça uso de um determinado 
estilo numa determinada situação, e outro estilo 
numa situação diferente.

Em conjunto na sala de aulas, examinaremos 
estes estilos de aprendizagem, mas expressas 
de forma um pouco diferente: na forma de ca-
pacidades. O Nosso papel enquanto professores 
– e o nosso desafio – é de mexer com estas 
capacidades e estimulá-las de modo que ocorra 
uma aprendizagem significativa.

Os ACTIVISTAS são aqueles que apren-
dem pelo seu pronto envolvimento nas 
actividades que decorrem à sua volta.

Os OBSERVADORES são aqueles que 
preferem aguardar e observar o que 
está a acontecer, antes de decidir e/ou 
de agir.

Os TEÓRICOS são aqueles que genera-
lizam a partir das suas experiências e 
aplicam prontamente em contextos 
diferentes o que eles aprendem.

Os PESQUISADORES são aqueles que 
gostam de experimentar abordagens e 
ver o que acontece.

Texto de Apoio aos Participantes
	Manual	1	•	Objectivo	1	•	Sessões	1	e	2
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Processos de aprendizagem

Rogers identificou dois principais processos de aprendiza-
gem: um que ele chamou de “aprendizagem de insumos” ou 
aprendizagem passiva; o outro ele chamou de “aprendiza-
gem pela acção”. Vamos contrastá-los em uma das nossas 
sessões. Eis uma breve comparação dos dois processos.

APRENDIZAGEM PASSIVA APRENDIZAGEM PELA ACÇÃO

O formando é passivo; O formando está activo;

O formando responde à informação e 
a ideias de fora de si;

O formando procura novas 
informações	e	tenta	relacioná-las	à	
sua própria experiência;

Os conhecimentos são proporcionados 
e as habilidades são dirigidas; 

O formando toma iniciativa na sua 
própria aprendizagem;

O ensino tradicional e formal baseia-se 
neste processo.

Algum insumo pode igualmente ser 
necessário.

Texto de Apoio aos Participantes
	Manual	1	•	Objectivo	1	•	Sessões	1	e	2
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Texto de Apoio aos Participantes

 Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 3

Acerca da aprendizagem13

Segundo a pesquisa actual, pode-se dizer o 
seguinte acerca do conceito de “aprendizagem”.

As pessoas aprendem o que seja signi-
fcativo a nível pessoal para elas. Elas 
centram-se no que se acha relevante. Portanto, 
é importante tentar fazer a ligação entre os 
objectivos institucionais e os objectivos dos 
formandos. Efectivamente, as pessoas aprendem 
quando pretendem aprender. Devido ao facto de 
que adquirir conhecimentos e habilidades exige 
esforço, e porque o que é aprendido é influencia-
do pela motivação do formando, aqueles de nós 
que pretendem estimular a aprendizagem, têm 
que estar preocupados com o que os formandos 
sentem a necessidade de aprender – e tornar a 
aprendizagem interessante e estimulante.

As pessoas aprendem mais quando há ob-
jectivos estimulantes se bem que alcançá-
veis. Não existe nenhum limite ao crescimento 
pessoal e à capacidade dos seres humanos 
de aprender mais, e portanto, não devemos 
subestimar o que os estudantes podem fazer. O 
que é crítico, é como o desafio é percebido pelos 
estudantes. É necessário que a aprendizagem se 
realize por etapas e inclua uma mentoria positi-
va de modo que os estudantes ganhem confiança 
nas suas próprias capacidades.

A aprendizagem é desenvolvente. No 
caso típico, uma pessoa que conta com pouca 
experiência com um determinado tema aborda 
a aprendizagem de forma diferente daquelas 
pessoas que têm mais conhecimento do mesmo. 
A instrução passo por passo é importante, com 
oportunidades de praticar passo por passo.

Os indivíduos aprendem de formas 
diferentes. Pelo facto de cada cérebro estar 
organizado de forma ímpar, os indivíduos 
utilizam estratégias, abordagens e capacidades 
diversas para ter sucesso na aprendizagem. 
Assim, é importante para que proporcionemos 
formas diferentes de aprender. Outro ponto, é 
que as pessoas constroem novos conhecimentos 
na base dos seus conhecimentos correntes. 
Como resultado, os formandos tratam de temas 
de várias maneiras e constroem para si o que 
chegam a compreender acerca desses temas.

Muita aprendizagem acontece através 
da interacção social. Esta é uma nova ideia 
radical – que a maior parte da aprendizagem 
envolve outras pessoas. Pelo facto de que a 
aprendizagem é influenciada pelas interacções 
sociais e relações interpessoais, é importante 
que os professores prestem atenção ao contexto 
social. Por exemplo, os estudantes devem traba-
lhar aos pares e em pequenos grupos. Quando 
os estudantes estão juntos em sessão plenária, o 
professor deve esforçar-se por desenvolver uma 
“comunidade de investigação” pelo encoraja-
mento dos estudantes para pensar, debater ideias 
e apresentar proposições.

13 Adaptado de Brandt, Conditions for powerful learning, págs. 3 a 12. Nota: este recurso é apenas para o uso na fase 
de testagem, e será retirado antes da disseminação da publicação.
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As pessoas necessitam de receber algum 
feedback para que aprendam. Uma das 
explicações do poder da interacção social, é 
que ele proporciona feedback aos formandos. 
O feedback – informação de fora com relação à 
relevância dos nossos pensamentos e acções – é 
imprescindível para a aprendizagem. Enquanto 
professores, temos que tentar sempre garantir 
que os formandos recebam um feedback exacto, 
útil e oportuno.

A aprendizagem bem sucedida envolve 
o uso de estratégias - as quais em si são 
aprendidas. Este é um aspecto crítico de auto-
gestão que é necessário que seja desenvolvido. 
Precisamos de preparar os jovens para pensar 
no futuro e assegurar-se de que têm o tempo e 
as ferramentas necessárias para um projecto de 
aprendizagem, e que visionam bem os passos 
que precisam de seguir para conclui-lo. A 
seguir, eles têm que ser lembrados no sentido 
de monitorar os seu próprio progresso enquanto 
avançam.

Um clima emocional positivo reforça a 
aprendizagem. A pesquisa demonstra que a 
nossa capacidade de pensar e aprender de forma 
eficaz, está ligada de perto ao nosso bem-estar 
físico e emocional. Se bem que as emoções 
fortes realcem a memória, as pessoas aprendem 
mal em ambientes estressantes. Contudo, po-
demos fomentar a aprendizagem pelo estímulo 
de emoções positivas como a curiosidade, 
entusiasmo, risos, divertimento e apreço.

A aprendizagem é influenciada pelo am-
biente global. Como resultado, é necessário 
que os educadores prestem atenção a todos os 
aspectos do cenário – físico, social e psicológico 

– no qual é suposto que a aprendizagem tenha 
lugar. Por exemplo, é mais provável que os 
estudantes se lembrem duma peça teatral se re-
presentam nela, do que no caso de apenas lê-la.

Em resumo

Podemos dizer que as pessoas aprendem bem 
sob as seguintes condições:

O que elas aprendem

•	 O	que	elas	aprendem	é	significativo	
a nível pessoal.

•	 O	que	elas	aprendem	é	desafiante	
e	elas	aceitam	o	desafio.

• O que elas aprendem é 
conveniente para o seu nível de 
desenvolvimento.

Como elas aprendem

• Elas podem aprender à sua própria 
maneira,	dispõem	de	opções,	e	
sentem-se no controlo.

• Elas usam o que já sabem à 
medida que constroem novos 
conhecimentos.

•	 Elas	dispõem	de	oportunidades	
para a interacção social.

• Elas recebem um feedback útil.
• Elas adquirem e fazer uso de 

estratégias.

Onde elas aprendem

• Elas experimentam um clima 
emocional positivo.

• O meio apoia a aprendizagem 
pretendida.

Texto de Apoio aos Participantes
 Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 3
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Texto de Apoio aos Participantes

 Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 5

Como é que eu aprendo

A pesquisa demonstra que:

1. Os formandos adultos aprendem melhor quando a experiência de 
aprendizagem está fundamentada na sua própria realidade.

No meu caso:

2. Os formandos adultos maximizam a sua aprendizagem quando estão a 
participar activamente.

No meu caso:

3. Os formandos adultos realçam a sua aprendizagem quando é empregue uma 
variedade de abordagens de ensino.

No meu caso:

4. Os formandos adultos ficam motivados a aprender quando têm uma meta 
para a qual trabalhar e quando os seus esforços em atingir essa meta são 
reconhecidos.

No meu caso:

5. Os formandos adultos querem aprender quando são tratados com respeito e 
em pé de igualdade.

No meu caso:

6. Os formandos adultos aprendem melhor quando a experiência de 
aprendizagem não é ameaçadora e é agradável.

No meu caso:
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Texto de Apoio aos Participantes

Manual 1, Objectivo 2, Sessões 2 e 3 
Manual 3, Objectivo 2, Sessões 1 e 2

 A abordagem de transmissão de 
conhecimento para aprendizagem14

O ensino baseado na transmissão de dados cons-
titui a abordagem à formação mais largamente 
utilizada. Ele está muito focado no conteúdo, e 
portanto, o que acontece é que as informações 
são passadas principalmente num só sentido, 
do professor para o formando. O professor diz 
aos estudantes, o que é importante e por que 
razão, e a expectativa é que o estudante aceite as 
informações e as retenha na sua memória.

Portanto, o estilo “didáctico” é considerado 
muito “de cima para baixo”, visto que o seu pro-
pósito principal é de transferir conhecimentos 
de alguém que sabe (em cima) para alguém em 
baixo, que não sabe.

Pressupõe-se que o principal problema do 
formando seja uma falta de conhecimentos. 
Na opinião dos professores, existe uma brecha 
entre o que sabem os estudantes (ou pessoas 
da comunidade), e o que eles “devem saber”, e 
portanto, a tarefa do professor é de colmatar esta 
lacuna nos conhecimentos.

Os métodos e materiais que são utilizados, são 
aqueles que visam transferir informações vitais 
sobre assuntos, da mente do professor – ou dum 
livro - para a mente do formando.

A matéria pode ser simplificada para torná-la 
de mais fácil entendimento por parte dos 
formandos, mas frequentemente é o contrário 

Aprende isto sem
perguntar porquê!

Blá, blá, blá...

Sim,
Sr. Professor. 

Obrigado,
 Sr. Professor. 
Está certo,
 Sr. Professor.

Pausa

Arranje um exemplo disto que lhe aconteceu quando era 
estudante. Como é que você se sentiu? Será que a sua “lacuna nos 
conhecimentos” foi colmatada?

Agora pense numa altura em que você era o professor e tentou 
energicamente preencher a lacuna nos conhecimentos dum grupo 
de	formandos	com	informações	importantes.	Porque	é	que	você	o	fez	
dessa forma? Você acha que surtiu efeito?

14 Adaptado de Srinivasan, Tools for community participation: A manual for traning trainers in participatory 
techniques, pág. 26, com a permissão da editora. Desenho adaptado de Werner e Bower, Aprendendo e ensinando 
a cuidar da saúde, págs. 1-4.
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que acontece. Por exemplo, proporciona-se uma 
publicação complicada à qual um professor foi 
exposto como parte dos seus estudos superiores 
– sem mais nada - a estudantes do nível básico. 
É-lhes dito para lê-la e reter o conteúdo nas suas 
memórias.

Para reforçar o domínio do conteúdo, os 
professores empregam frequentemente técnicas 
tais como as seguintes:

• Recorrem ao PowerPoint e às 
cassetes de vídeo para tornar as 
mensagens mais memoráveis;

• Elogiam sistematicamente as 
respostas “certas” e desencorajam 
as respostas “erradas”;

• Aplicar incentivos que têm 
consequências negativas, como 
por exemplo, “Se você não ler 
esta publicação e não conseguir 
explicar os elementos básicos 
envolvidos na promoção da 
saúde, você reprovará no exame e 
eventualmente terá de abandonar 
o curso.”

A abordagem de transmissão de conhecimento 
é muito directiva, o que é uma vantagem para 
o professor, porque simplifica o ensino de 

material específico. É fácil para um professor 
ensinar na base de um PowerPoint ou de uma 
transparência, ou mesmo de um cartaz, porque 
o que se deve dizer está directamente impresso 
nele. A seguir o professor coloca perguntas ou 
atribui uma tarefa que testa se a mensagem teria 
sido recebida e lembrada.

Uma desvantagem séria é que a mera 
transferência de informação do professor para os 
formandos, raramente garante que os formandos 
mudem o seu comportamento. Frequentemente 
um estudante (ou membros da comunidade) 
consegue(m) recordar perfeitamente as 
mensagens, mas deixam de adoptá-las na 
prática.

Caso o professor seja visto como uma figura de 
autoridade, isto produz dois resultados infelizes: 
a resposta pelos formandos pode eventualmente 
ser cortês e respeitosa, mas frequentemente 
evasiva relativamente à adopção e uso da 
informação; e a distância entre professor e 
formando mantém-se.

A menos que os formandos estejam altamente 
motivados para adquirir os conhecimentos e 
habilidades específicos oferecidos, eles podem 
eventualmente não aderir de boa vontade ao 
programa quando abordados “de cima para 
baixo”.

Texto de Apoio aos Participantes
Manual	1,	Objectivo	2,	Sessões	2	e	3 

Manual	3,	Objectivo	2,	Sessões	1	e	2
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As desvantagens das aulas15

Mas mesmo assim, existem alturas em que não é necessário que sejam 
transmitidas informações.

A pergunta importante a nível pessoal é como se segue:

• Presume-se que o verdadeiro conhecimento é 
pertença do professor, uma vez que a comunicação 
é principalmente unidireccional, com pouca 
participação ou feedback por parte dos formandos.

• Presume-se que as mentes dos formandos sejam 
recipientes vazios que é necessário que sejam 
enchidos	pelo	professor	com	informações.

• Uma vez que os formandos são recipientes passivos 
de	informações,	dentro	de	pouco	tempo	ficam	
entediados ou irrequietos.

• O método de dar palestra acentua a transferência 
de	informações	específicas	mas,	para	o	formando,	
a força da mensagem depende de mais do que 
apenas	informações	específicas.

• A duração da atenção dum formando é limitada, 
sobretudo se a palestra for proferida numa voz 
insípida e monótona. O formando médio esquece-
se logo de 50% do que ela/ele ouviu .

• Demasiadas vezes a palestra se trata duma 
apresentação projectada antecipadamente, 
elaborada uma vez e repetida muitas vezes.

• O professor não tem como saber quão bem os 
formandos entendem ou aceitam a mensagem, se 
não houver nenhum feedback focado, nem durante 
nem depois da sessão.

Como é que eu torno uma apresentação mais 
interessante e envolvente, criando oportunidades 
para que os próprios participantes descubram a nova 
aprendizagem em nome próprio? ?

15 Adaptado de Pretty et al., Participatory learning and action: A trainer’s guide, pág. 3.

Texto de Apoio aos Participantes
Manual	1,	Objectivo	2,	Sessões	2	e	3
Manual	3,	Objectivo	2,	Sessões	1	e	2
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Texto de Apoio aos Participantes • Leitura Reflectiva

 Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 3
Manual 1 • Objectivo 3 • Sessão 1

A experiência faz diferença16

Esta Leitura Reflectiva focaliza um princípio 
educacional importante: pela valorização das 
nossas próprias experiências e as dos outros, nós 
podemos melhorar a aprendizagem e estimular a 
mudança.

Começamos pela seguinte pergunta: “Do 
que é que se trata a aprendizagem?” Esta é 
uma pergunta que os educadores ponderam 
frequentemente, mas é uma pergunta abstracta, 
não necessariamente ligada à nossa própria 
experiência de vida. Nós tendemos a responder 
a perguntas deste tipo com teorias. E, se a 
pergunta não parece atingir-nos directamente, 
raramente passamos de teoria para efectuar 
mudanças efectivas.

Eis outra pergunta. “Você pode recordar-se 
duma altura na sua vida em que você aprendeu 
algo de que nunca há-de esquecer, algo que fez 
uma diferença real para si?”

Faça uma pausa durante uns 
momentos para reflectir sobre essa 
pergunta.

Será que a pergunta desperta 
mais a sua curiosidade do que a 
pergunta “Do que é que se trata 
a aprendizagem?” Agora estamos 
a aproximar-nos à forma como se 
aprende de facto.

Nesta Leitura Reflectiva, vamos explorar a 
“aprendizagem baseada na experiência”, o 
tipo de aprendizagem que faz uma diferença 

para si, uma aprendizagem de que você nunca 
há-de esquecer-se. Ela é uma aprendizagem que 
surge a partir das nossas próprias experiências 
na vida e nos estudos. Quer a experiência seja 
dramática, quer comum, ela afecta-nos. Por 
causa da sua origem baseada na experiência, 
a aprendizagem que se realiza, atinge-nos no 
nosso íntimo, e portanto, é uma aprendizagem 
que importa. Ela faz diferença na forma como 
nós pensamos, sentimo-nos e actuamos; e isso 
prepara o terreno para mudanças efectivas em 
nós que podem levar a mudanças nos outros. 
Não será isso o que procuramos efectivamente 
da nossa aprendizagem?

O antigo filósofo chinês Confúcio disse: “Eu 
ouço e esqueço-me. Eu vejo e lembro-me. Eu 
faço e entendo.”

Aprendizagem baseada na experiência, 
diálogo e mudança

Paulo Freire, o educador brasileiro corajoso e 
inspiracional, estava comprometido para com o 
valor indispensável da aprendizagem baseada na 
experiência.16 Eu estava a ensinar na Universida-
de de Harvard quando Freire foi convidado a dar 
uma conferência pública sobre a sua abordagem 
dialógica à aprendizagem. Antes da conferência, 
ele disse-me que quando se levantou para 
discursar, que ele ia dizer apenas umas poucas 
palavras acerca do diálogo e depois sentar-se. 
Ele esperava dessa forma que os que estivessem 
pudessem começar a falar, partilhar as suas 
próprias experiências com ele e com os outros, 
de modo que se pudesse efectivamente começar 
o diálogo. “O diálogo”, ele disse-me, “só pode 
começar quando partilharmos honestamente o 
que nós sabemos de verdade, o que se baseia nas 

16 Esta Leitura Reflectiva foi redigida por Richard Katz Ph.D., antropólogo cultural, psicólogo clínico e professor na 
Universidade das Primeiras Nações do Canadá.

Como é que eu torno uma apresentação mais 
interessante e envolvente, criando oportunidades 
para que os próprios participantes descubram a nova 
aprendizagem em nome próprio? ?
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nossas próprias experiências. Eu sozinho não 
estou em condições de informar os outros acerca 
do diálogo. Se os outros quiserem aprender 
acerca do diálogo, eles próprios é que têm que 
experimentá-lo. Eles têm que entrar no diálogo.”

Quando entrámos no anfiteatro ele estava super-
lotado duma assistência ávida. E os dignitários 
que apresentaram Freire não pouparam nem as 
suas palavras nem os louvores. As apresentações 
continuaram durante quase quinze minutos. 
Finalmente Freire chegou ao microfone. Ele 
interveio por menos que dois minutos acerca 
do diálogo. Depois, conforme ele tinha dito, ele 
sentou-se.

A sala estava silenciosa; olhares de surpresa, 
de confusão, até de choque ondularam pela 
assistência. As pessoas estavam à espera de 
ouvir a conferência de Freire. Finalmente, 
depois de vários longos minutos de silêncio, 
alguém da assistência levantou-se e falou acerca 
das experiências dela de aprendizagem. Freire 
regressou ao microfone e replicou com algumas 
das suas próprias experiências. “Agora podemos 
dialogar,” disse ele. E depois disso, outros na 
assistência entraram no jogo, falando não só 
para Freire mas uns com os outros. O diálogo 
estava a desenrolar-se.

Confar na nossa aprendizagem baseada 
na experiência

A aprendizagem baseada na experiência pode 
assumir muitas formas; ela pode ser emocional, 
intelectual, física ou espiritual, ou alguma 
combinação destas formas. A única condição é 
que a aprendizagem se baseia na nossa própria 
experiência. Mas uma das características 
importantes da experiência, é que é imprevisível 
e frequentemente nem lógica nem linear. Não 
parece igualzinho àquilo que a vida muitas 
vezes é?! Tal como a vida, a aprendizagem 
baseada na experiência pode muita das vezes ser 
tão desafiante como é compensador.

A aprendizagem baseada na experiência é uma 
fonte importante de verdade. Ela é verídica 

porque cada uma das nossas experiências é 
verdadeira para nós próprios. Os outros não 
podem dizer-nos que: “Você não experimentou 
isso.” Apenas nós é que podemos falar sobre 
as nossas próprias experiências. Na partilha da 
nossa experiência, e na escuta dos outros na par-
tilha da sua experiência, o primeiro passo é de 
falar e ouvir sem juízo. Aceite as experiências 
em nós próprios e nos outros. Em si como tal, 
a experiência não é nem positiva nem negativa; 
simplesmente “é”.

Depois da nossa experiência ter sido aceite por 
outros como uma verdade, os significados mais 
completos da nossa experiência podem surgir 
através do diálogo com os outros acerca das 
suas experiências. Isto é o que Freire nos ensina. 
Através do diálogo, conseguimos visualizar 
mais claramente as implicações das nossas 
experiências para os outros e para a nossa 
comunidade. Uma verdade maior pode aparecer, 
uma verdade comunal, uma verdade que pode 
ajudar a mudar as nossas comunidades.

Se bem que a nossa experiência é verídica, o 
seu significado para nós, e para os outros e 
a nossa comunidade, admite divergências de 
opinião. Precisamos de experiência individual 
examinada; precisamos de reflectir juntamente 
com outros sobre os significados da nossa 
experiência. Isto impede que os conhecimentos 
baseados na experiência sejam degradados e se 
convertam naquilo que não é; não são equipa-
rados a uma atitude de “eu em primeiro lugar”, 
nem à estratégia inútil de “priorizar os meus 
próprios interesses”.

Pausa

Você consegue lembrar-se duma al-
tura em que alguém ofereceu conhe-
cimentos	pessoais	sem	reflectir	sobre	
tais conhecimentos e, como resultado, 
eles não pareciam ser particularmente 
úteis?

17 Vejam-se Freire, Pedagogia do oprimido (em linha: http://paulofreirefinland.org/wp-content/uploads/2007/02/peda-
gogia_do_oprimido.pdf); e Freire, Pedagogia da esperança, para um exame das suas ideias.

Texto de Apoio aos Participantes • Leitura Reflectiva
Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 3
Manual 1 • Objectivo 3 • Sessão 1 
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Mesmo que a aprendizagem baseada na expe-
riência possua um potencial tão grande para 
introduzir a mudança efectiva nas nossas vidas 
e na nossa comunidade, não é um processo fácil. 
Pode registar-se muito cepticismo acerca da 
aprendizagem baseada na experiência. Alguém 
podia dizer-nos: “Mas essa é apenas a sua 
opinião.” Ou, “porque é que a sua experiência 
seria tão importante?”

Nós podíamos reagir dizendo: “Sim, essa é a 
minha opinião, mas a minha opinião importa 
porque está baseada na minha experiência 
individual. O que eu sei de verdade, é aquilo que 
eu experimentei em primeira pessoa.”

Contudo, oferecer a nossa aprendizagem a partir 
da experiência individual acarreta riscos. É 
arriscado porque os outros podem achar que 
a experiência individual não merece muita 
confiança. Unicamente os conhecimentos ad-
quiridos a partir dos livros ou das teorias ou das 
pessoas em cargos importantes é que possui um 
valor real e devem orientar as nossas decisões. 
Às vezes temos que aprender ou mesmo voltar a 
aprender a confiar nas nossas próprias experiên-
cias. Olhe para os nossos bebés; as suas próprias 
experiências são as suas fontes mais confiadas 
de conhecimentos!

Aprendizagem baseada na experiência e 
aprendizagem teórica

Existe frequentemente um preconceito, 
sobretudo entre os intelectuais, que diz que os 
conhecimentos teóricos, ou os conhecimentos 
abstractos ou os conhecimentos vindos dos 
livros, são mais valiosos, mais válidos e mais 
verídicos do que os conhecimentos baseados 
na experiência ou pessoais. Alguns dizem que 
possuir conhecimentos teóricos é um sinal de se 
ser mais “moderno” ou até mais “inteligente”.

Dizer que o “teórico” é mais importante do que 
o “pessoal e baseado na experiência”, não passa 
dum preconceito. Muitos dos cientistas teóricos 
mais brilhantes, como por exemplo Albert 
Einstein, falam do papel importante que a sua 
experiência individual, o que inclui momentos 
de profunda intuição pessoal, desempenhou na 
descoberta e formulação das suas teorias muito 

abstractas.

De facto, tanto os conhecimentos baseados na 
experiência como os conhecimentos teóricos 
têm valor, ambos constituem sinais de inteli-
gência, e o que é mais importante, quando eles 
funcionam em conjunto, realiza-se uma apren-
dizagem mais poderosa. No processo efectivo 
de aprendizagem, é quase impossível dispor 
de conhecimentos exclusivamente teóricos ou 
exclusivamente baseados na experiência.

O Círculo de aprendizagem é uma forma de 
retratar como é que os conhecimentos teóricos 
e práticos/baseados na experiência interagem 
entre si e se complementam. Ele mostra que os 
conhecimentos teóricos contribuem para os co-
nhecimentos baseados na experiência e provêm 
destes e vice-versa. Estas abordagens diferentes 
à aprendizagem estão interligadas. Por ser um 
círculo, todos os pontos são valiosos por igual, 
e acabam por levar uns aos outros e a sair igual-
mente uns dos outros. As muitas formas nas 
quais estas abordagens à aprendizagem estão 
entrelaçadas, enriquecem toda a experiência da 
aprendizagem.

Um círculo de aprendizagem18

Concreta
Experiência

Observação
e reflexão

Testagem em
novas situações

Constituindo 
conceitos
abstractos

Mas por que razão é que estamos a enfatizar 
a aprendizagem baseada na experiência? 

Texto de Apoio aos Participantes • Leitura Reflectiva
Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 3

Manual 1 • Objectivo 3 • Sessão 1 
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Começar pelos conhecimentos baseados na 
experiência é uma forma excelente de iniciar o 
processo de mudança, desafiante e difícil mas 
muito compensador. Depois de introduzirmos 
a nossa própria experiência, naturalmente 
traremos conhecimentos teóricos. Começar pelo 
nosso próprio conhecimento abre-nos a outros 
domínios de conhecimento e ajuda a libertar-nos 
para estes. Os conhecimentos tanto baseados na 
experiência como teóricos são necessários para 
que atinjamos o nosso pleno potencial.

O impacto da experiência sobre a 
mudança

Ao respeitarmos a nossa aprendizagem baseada 
na experiência, deixando que se torne parte das 
nossas acções e tomada de decisões, temos a 
oportunidade de assumir riscos importantes e 
necessários, de sugerir mudanças que talvez não 
tenham sido experimentadas, de eventualmente 
abrir o caminho para possibilidades novas e 
importantes.

Há muitos exemplos de como o respeito pela 
experiência individual e pela aprendizagem ba-
seada na experiência pode aumentar a mudança 
a nível individual e comunitário.

Por exemplo, quando as experiências dum do-
ente são valorizadas pelos médicos, enfermeiros 
ou outro pessoal do hospital, ocorrem melhores 
resultados em termos da saúde. As experiências 
dos doentes incluem os seus sintomas, os seus 
tratamentos anteriores, os conselhos acerca 
do auto-cuidado e da prevenção e sugestões 
para mudanças nos tratamentos que lhes foram 
oferecidos.

Quando os pacientes vêem que os seus 
conhecimentos baseados na experiência sobre 
si próprios e a sua doença são respeitados, eles 
sentem-se mais comprometidos para com o 
tratamento e as suas próprias responsabilidades. 
Assim o pessoal médico compromete-se mais. 
E portanto, existe um desnível menor entre 
o perito/médico e o recipiente/paciente. São 

valorizados os conhecimentos de todos os 
participantes no relacionamento entre médico e 
paciente, inclusive, naturalmente, dos enfermei-
ros e do pessoal de apoio.

Um ponto final trata das nossas acções, com de-
terminados efeitos sobre a nossa prática, sendo 
esta a medição mais profunda da mudança.

Imagine que se realize uma reunião, ou que 
se empreenda uma iniciativa de saúde. Caso a 
experiência individual de todos os participantes 
seja ouvida e valorizada, e a aprendizagem 
pessoal de todos seja partilhada e aceite, então 
resultados excepcionais podem suceder. Devido 
ao facto de todos nós sermos singulares, quando 
as experiências e entendimentos dos participan-
tes são partilhados, surge uma diversidade de 
aprendizagem e de sugestões e é provável que se 
sigam acções relevantes e sustentáveis.

Quando os entendimentos das pessoas são 
respeitados e recebidos com agrado nas nossas 
discussões, esta diversidade de aprendizagem 
baseada na experiência torna-se uma fonte de 
força. À medida que aprendizagens diversas 
forem tecidas juntas num tecido colaborador, o 
todo torna-se maior que a soma das suas partes 
constituintes. A reunião ou iniciativa de saúde 
fica realçada.

18 Adaptado do “círculo de aprendizagem baseada na experiência” por Kolb, Experiential learning: Experien-
ce as the source of learning and development.

Considere

O todo torna-se maior que 
a soma das suas partes 

constituintes. Você consegue 
identificar um outro exemplo no 

qual isto podia aplicar-se?

Texto de Apoio aos Participantes • Leitura Reflectiva
Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 3
Manual 1 • Objectivo 3 • Sessão 1 
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Texto de Apoio aos Participantes

 Manual 1 • Objectivo 3 • Sessão 2

Análise da experiência
de ensino/aprendizagem

No fim de cada sessão, reflicta sobre o que aconteceu. Examine 
“se” e “como” as suas capacidades de aprendizagem foram 
aproveitadas (ou não), o que por sua vez aumentou o seu interesse e 
aprendizagem. Pelo facto de que esta ficha pode eventualmente ser 
entregue ao facilitador, que deseja poder entender o que você está a 
pensar, faça questão de exprimir-se bem e de escrever com clareza.

1. Nome: 

2. Data e designação da sessão: 

3. Aprendizagem pessoal: Complete a frase: “Nesta sessão eu aprendi… 
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...

4. Análise Crítica

Factores que contribuíram de 
forma positiva para a minha 

aprendizagem

Factores que reduziram a minha 
aprendizagem e podiam ser 

melhorados
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O cenário:
Um grupo dos nossos estudantes
acompanhou uma brigada móvel.

Texto de Apoio aos Participantes
 Manual 1 • Objectivo 3 • Sessão 3

Proposta de aprendizagem 
baseada na experiência

A nossa experiência
Tantas mães estavam à espera 
quando chegámos no local da 
reunião para a clínica de SMI, 
e tínhamos vários sentimentos 
fortes acerca da sua situação 

e dos nossos papéis.

Informações que vamos 
recolher

Acções que vamos tomar Na nossa reflexão
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As seguintes são percepções perspicazes do 
CFS-Massinga que são compatíveis com a 
pesquisa recente. Elas surgem a partir do 
programa extenso de ensino contínuo do Centro 
junto dos trabalhadores de saúde, dos membros 
da comunidade e dos praticantes de medicina 
tradicional.

O que se pretende, é simplesmente apresentá-las 
nesta altura, no fim da Sessão 2, para que os 
participantes as possuam e comecem a ponderar. 
O processo é importante: escreva cada carac-
terística dos formandos adultos num grande 
papel de bloco gigante diante dos participantes. 
Depois de escrever cada uma, leia-a em voz alta 
e a seguir peça aos participantes para reflec-
tirem sobre a mesma enquanto você escreve a 
próxima.

Depois de você acabar, exponha o papel de blo-
co gigante acabado na parede na sala de aulas 
durante o resto do módulo para que você possa, 
conforme a necessidade, indicar e lembrar aos 
participantes acerca duma determinada caracte-
rística dos formandos adultos.

RECURSO PARA O FACILITADOR
 Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 3

Os adultos aprendem melhor quando…

Os Formandos Adultos…

… aprendem melhor quando a 
experiência de aprendizagem 
está fundamentada na sua própria 
realidade.

… maximizam a sua aprendizagem 
quando eles estão a participar 
activamente.

… realçam a sua aprendizagem 
quando é empregue uma variedade 
de abordagens de ensino.

… fcam motivados a aprender 
quando têm uma meta para a 
qual trabalhar e quando os seus 
esforços em atingir essa meta são 
reconhecidos.

… querem aprender quando são 
tratados com respeito e em pé de 
igualdade.

… aprendem melhor quando a 
experiência de aprendizagem não 
é ameaçadora e é agradável.
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115RECURSOS PARA O FACILITADOR
Objectivo 2 • Sessão 3 / Objectivo 3 • Sessão 1 

Pretende-se com as explicações dadas a seguir, 
ajudá-lo a examinar este ponto fundamental na 
sessão, e na implementação da actividade, As 
nossas capacidades de aprendizagem.

Cada pessoa – inclusive você o professor! – con-
ta com quatro capacidades que são utilizadas 
de várias formas e em medidas diferentes.19 A 
forma como uma determinada pessoa utiliza 
as quatro capacidades, determina o seu estilo 
de aprendizagem. As capacidades são como se 
seguem:

1. Sensação: Certas pessoas escolhem 
e aceitam informação porque dá 
uma boa sensação. Isto é, elas 
sabem que é interessante ou certo, 
porque dá essa sensação. Elas 
fazem	uso	das	emoções	ou	senti-
mentos para orientar-se na decisão 
sobre o que fazer em determinadas 
situações	e	como	proceder.	Elas	
tendem a usar mais movimento cor-
poral e fala para aprender e para 
comunicar. E gostam de ter experi-
ências reais nas quais envolver-se.

2. Observação: Outras pessoas usam 
as	suas	imaginações	para	observar	
e assimilar novo material ou novas 

ideias. Elas visualizam material ou 
ideias que são apresentados de 
formas novas, frequentemente tra-
çando imagens mentais. Elas prefe-
ririam	reflectir	sobre	uma	ideia	com	
uso duma imagem visual ou uma 
analogia, ou escrevendo acerca da 
ideia, em vez de oferecer rapida-
mente uma opinião e envolver-se 
num debate. Elas preferem reagir às 
ideias dos outros.

3. Raciocínio: Ainda outras pessoas 
analisam em primeiro lugar a 
informação; elas desfazem-na e 
recompõem-na	de	forma	lógica.	
Elas gostam de projectar modelos 
e símbolos, levando em conta tanta 
informação quanto possível.

4. Actuação: Algumas pessoas 
visualizam e aceitam a informação 
principalmente como parte da 
acção, para contribuir para resolver 
um problema. Elas utilizam palavras 
e	acções	para	promover	um	deter-
minado projecto ou solução. Elas 
gostam de aprender enquanto a 
acção está a decorrer. E fazem com 
que as coisas aconteçam.

RECURSO PARA O FACILITADOR
 Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 4

Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 2

Capacidades de aprendizagem

19 Adaptado de Hagberg e Leider, The inventurers: Excursions in life and career renewal: Excursions in life and career renewal.
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Papel do professor: desenvolver ainda 
mais as quatro capacidades

David Kolb20, educador internacionalmente co-
nhecido, propõe quatro coisas que é necessário 
que os formandos façam para que tenha lugar 
uma aprendizagem séria. A mensagem suple-
mentar importante, é que são estas coisas que 
nós enquanto professores precisamos de garantir 
que aconteçam para que a aprendizagem seja 
eficaz. Eis o que Kolb propõe. Entre parênteses 
estão as capacidades específicas que são aumen-
tadas como consequência.

É necessário que os formandos:
Se envolvam completamente, aber-
tamente e sem preconceito em novas 
experiências (FAZER e SENTIR). Portanto, 
os professores têm que proporcionar 
constantemente experiências concretas 
que sejam relevantes, estimulantes e que 
toquem todos os nossos sentidos.

Observem e reflictam sobre experiências 
a partir de muitas perspectivas 
(OBSERVAÇÃO PONDERADA). Portanto, 
os professores têm que garantir que as 
reflexões	sejam	uma	parte	normal	das	
sessões	na	sala	de	aulas	e	do	trabalho	
comunitário.

Criem conceitos que integram as suas 
observações e reflexões em teorias 
logicamente bem fundamentadas 
(RACIOCÍNIO). Portanto, os professores 
têm que estimular debates e 
conceitualizações	mais	abrangentes.

Façam uso destas teorias para tomar 
decisões e resolver problemas (FAZER e 
RACIOCINAR). Portanto, os professores 
têm que fornecer experiências activas 
que estimulem o questionamento e 
testagem das ideias.

20 Adaptado de Kolb, Experiential learning: Experience as the source of learning and development, págs. 64 
a 67.

Recurso para o Facilitador
Manual 1 • Objectivo 1 • Sessão 4;
Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 2
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Paulo Freire: educador, autor, 
revolucionário

Paulo Freire (1921-1997) foi um educador 
brasileiro, autor do livro ovacionado interna-
cionalmente, Pedagogia do Oprimido (editado 
em 1970). Enquanto educador, Freire criticou 
os papéis tradicionais de professor e aluno nos 
quais um professor “deposita” informações num 
aluno, e promoveu em vez disso, o conceito de 
“educação popular” que envolveu um diálogo 
entre professor e estudante. A sua abordagem 
inovadora à alfabetização de adultos estimulou 
as pessoas pobres que ele estava a ajudar, a 
aprender ler e escrever, a fim de analisar as suas 
vidas quotidianas e tomar uma atitude a nível 
pessoal e colectivo para mudar o seu mundo. Ele 
chamou este tipo de “acção bem fundamentada” 
de “práxis”.

Para Freire, a práxis constitui uma interacção 
permanente entre a teoria (o que entendemos) 
e a prática (o que fazemos) na qual cada uma 
afecta e influi na outra. Outra maneira de ex-
primir isto, é que a teoria e a prática estão num 
relacionamento iterativo – a teoria contribui 
para aquilo que fazemos (a nossa prática), a 
qual por sua vez nos ajuda a desenvolver um 
melhor entendimento (teoria). E quanto melhor 
entendermos um determinado assunto, mais 
nos damos conta de quais são as melhorias de 
que precisamos de efectuar para que as nossas 
acções subsequentes sejam bem sucedidas.

Reflexão e acção (práxis)21

Freire ensinou que a verdadeira aprendizagem 
realiza-se e a mudança acontece cada vez mais, 
quando os formandos começam com o que 
constitui questão ou problema para eles. Em 
seguida, o facilitador cria uma situação segura 
na qual eles consigam reflectir sobre o que estão 
a pensar e fazer acerca do problema, identificar 
e obter novas informações ou habilidades de que 
precisem, e planificar a acção.

O primeiro plano de acção pode eventualmente 
solucionar um dos aspectos do problema, 
mas muita das vezes não resolve as causas 
fundamentais do mesmo. Passando por um 
ciclo regular de reflexão e acção, os formandos 
festejam os seus sucessos, analisam de forma 
crítica as causas dum determinado problema e 
dos fracassos das acções anteriores, e tornam-
se cada vez mais capazes de transformar o 
problema e eles próprios de forma eficaz, no seu 
trabalho e vida quotidiana.

RECURSOS PARA O FACILITADOR
Objectivo 2 • Sessão 3 / Objectivo 3 • Sessão 1 RECURSO PARA O FACILITADOR

 Manual 1 • Objectivo 2 • Sessão 1

Paulo Freire

21Tirado de Hope e Timmel, Training for transformation: A handbook for community workers. Book 1, 
pág. 21.
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Manual 2 Introduzir a “Arte” de Facilitação

Actividades de Aprendizagem
Mapeamento das nossas experiências com os grupos (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 1)
Mudar o mundo (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 2)
Construir com aquilo de que você dispõe (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 3)
Começar com clareza (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 4)
Elaborar um plano contra o HIV/SIDA (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 4)
Dramatização: Estilos de facilitação (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 1)
Qualidades de um facilitador eficaz (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 2)
Tratar de situações problemáticas nos grupos (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 3)
Tornar-se um facilitador eficaz (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 4)

Slides
Vista geral do Manual 2 (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 4)

Textos de Apoio aos Participantes
Vista geral do Manual 2 (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 1; Manual 2, Objectivo 2, Sessão 1)
Dinâmica de grupo (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 1)
Leitura Reflectiva – Pequenos grupos: Para a aprendizagem, acção e transformação (Manual 

2, Objectivo 1, Sessões 1 e 2)
Aprendizagem grupal: Para que é que serve? (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 2)
Funcionamento eficaz dos grupos: Factores chave (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 3)
O que é que os indivíduos trazem ao grupo? (Manual 2, Objectivo 1, Sessões 3 e 4)
Necessidades do grupo ligadas às tarefas e necessidades de manutenção (Manual 2, Objectivo 1, 

Sessão 4)
Ser um membro eficaz do grupo (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 4)
Do que é que se trata o conteúdo? Do que é que se trata o processo? (Manual 2, Objectivo 2, 

Sessões 1 e 2)
Melhores práticas para os facilitadores (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 2)

Recursos para o Facilitador
Aprendizagem grupal (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 2)
Grupos eficazes: Factores que se devem levar em consideração (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 3)
Comportamentos benéficos e prejudiciais nos grupos (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 4)
Apresentação da facilitação (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 1)
Os papéis do facilitador (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 2)
Qualidades e habilidades de um bom facilitador (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 2)
Regras de base que se devem levar em consideração (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 3)

 

Anexo 1: 
Lista Exaustiva do Conteúdo da Série
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Manual 3 Facilitação de Aprendizagem Activa e Integrada

Actividades de Aprendizagem
Tenho uma carta para… (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 1)
Números (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 1)
Algo acerca da minha pessoa (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 2)
A árvore da vida (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 2)
Deturpações da comunicação (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 3)
Cadeiras (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 3)
Caminhada da confiança (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 3)
Realização de uma tempestade de ideias (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 4)
Este banco é o quê? (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 5)
Escolher o sexo do seu bebé (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 6)
Avaliação do estado de espírito dum grupo (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 7)
Uma leitura útil é… (Manual 3, Objectivo 2, Sessões 2 e 3)
Avaliação das nossas sessões (Manual 3, Objectivo 2, Sessão 5)
Avaliação de novo do estado de espírito (Manual 3, Objectivo 3, Sessão 4)

Slides
Mulher numa mala (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 3)
Códigos visuais (Manual 3, Objectivo 2, Sessões 1 e 4)

Textos de Apoio aos Participantes
A arte da pergunta (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 4)
Igualdade de género e o poder (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 6)
O que são os códigos? (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 7; Manual 3, Objectivo 2, Sessões 1 e 4)
Uma Actividade de Aprendizagem fica suficientemente descrita quando… (Manual 3, Objectivo 2, 

Sessão 3; Manual 3, Objectivo 3, Sessão 2)
Planos de aula (Manual 3, Objectivo 2, Sessão 5; Manual 3, Objectivo 3, Sessão 1)
Realizar o Resultado de Aprendizagem (Manual 3, Objectivo 3, Sessões 1 e 3)
Pós-teste (Manual 3, Objectivo 3, Sessão 4)
Eventos de formação: Guião de realização (Manual 3, Objectivo 3, Sessão 4)

Recursos para o Facilitador
Reflectir sobre uma determinada actividade (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 2; Manual 3, Objectivo 2, 

Sessão 4)
Provocar os participantes (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 5)
Focalizar a forma de pensar dos formandos (Manual 3, Objectivo 2, Sessões 1 e 4)
Ajudar com o TPC (Manual 3, Objectivo 3, Sessão 1)
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