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Ensino e aprendizagem (1/6)
Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2 

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.



Ensino e aprendizagem (2/6)
Manual 1, Objectivo 1, Sessão 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.



Ensino e aprendizagem (3/6)
Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2

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.



Ensino e aprendizagem (4/6)
Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2

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

PERGUNTA: Qual podia ser um tipo 
desejável de mudança?



Ensino e aprendizagem (5/6)
Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2

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.



Ensino e aprendizagem (6/6)
Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2

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.

PERGUNTA: Que tipo de responsabilidade os 
formandos precisam de assumir?

Adaptado de Pretty et al., Participatory learning and action: A trainer’s guide, pág. 1. 



Aprendizagem integrado
Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2

Adaptado de Hunter, Bailey e Taylor, Handling groups in action: The use of  
distinctions in facilitation, pág. 13, com a permissão da editora.



Quem é um formando adulto? (1/3)
Manual 1, Objectivo 1, Sessão 3

Quem é que consideramos um adulto?

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



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

PERGUNTAS: quais destes é que você aceita? Quais é que 
você mudaria?

Quem é um formando adulto? (2/3)
Manual 1, Objectivo 1, Sessão 3



Quem é um formando adulto? (3/3)
Manual 1, Objectivo 1, Sessão 3

Em Moçambique, um formando adulto

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

é um participante num workshop Sim Não Não tem a
para serventes certeza

é um estudante num curso de Sim Não Não tem a
Agente de Medicina Preventiva certeza



Cabeças falantes
Manual 1, Objectivo 1, Sessão 4 



Ciclos de aprendizagem (1/6)
Manual 1, Objectivo 2, Sessão 1 



Ciclos de aprendizagem (2/6)
Manual 1, Objectivo 2, Sessão 1 

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 capacidade de 
aprender dos seus formandos, e a sua própria 
capacidade de ensinar.



Ciclos de aprendizagem (3/6)
Manual 1, Objectivo 2, Sessão 1

Os quatro passos básicos da aprendizagem



Ciclos de aprendizagem (4/6)
Manual 1, Objectivo 2, Sessão 1

O processo de aprendizagem

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



Aprendizagem baseada na experiência

Ciclos de aprendizagem (5/6)
Manual 1, Objectivo 2, Sessão 1



Ciclos de aprendizagem (6/6)
Manual 1, Objectivo 2, Sessão 1

Estimular a aprendizagem baseada na experiência



Pontos importantes para ter em mente (1/4)
Manual 1, Objectivo 3, Sessão 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.



Pontos importantes para ter em mente (2/4)
Manual 1, Objectivo 3, Sessão 1

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.



Pontos importantes para ter em mente (3/4)
Manual 1, Objectivo 3, Sessão 1

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.



Pontos importantes para ter em mente (4/4)
Manual 1, Objectivo 3, Sessão 1

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.



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

• da aprendizagem passiva para a aprendizagem activa
• do ensino baseado no conteúdo para o ensino 

centrado no formando

Transições propostas (1/2)
Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3



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)

Transições propostas (2/2)
Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3



A educação centrada no formando NÃO é a educação por autoridade, que é o 
acto de “depositar” ideias numa pessoa

A educação centrado no formando (1/4)
Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3

Desenho adaptado de Werner e Bower, Aprendendo e ensinando a cuida da saúde, págs. 1 a 24. 



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 
interpretações como teoria.

A educação centrado no formando (2/4)
Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3



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

A educação centrado no formando (3/4)
Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3



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

A educação centrado no formando (4/4)
Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3


