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PRINCÍPIOS E LINHAS 

PEDAGÓGICAS 

1. UMA DIALÉTICA DE UM FORMADOR COM 

UM APRENDIZ ATOR 

- O aprendiz é o ator de sua própria formação; 

- O formador coloca à disposição do adulto os 

recursos que lhe são necessários: conhecer os 

conteúdos, saber lhes apresentar, construir os 

caminhos a seguir. 

 



 

2. AS AÇÕES DE FORMAÇÃO 

 

 

- O princípio da ação: são os próprios 
participantes que agem; resolvem o problema, 
se concentram na solução; imaginam os meios 
de fazer; manipulam os meios disponíveis; 
argumentam; 

- para favorecer a apropriação e a memorização é 
preciso buscar e escolher o fazer por fazer 
antes que explicar o que deve ser feito; 

 



 

 3. A COMPREENSÃO DAS AÇÕES 

- princípio do sentido: para memorizar um 

aprendizado é preciso compreender para 

que este conhecimento serve e porque ele 

deve ser feito. 

- princípio de síntese: permite organizar, 

estabelecer e favorecer a aprendizagem. 



 

• princípio da formalização: colocar na 

forma correta e estruturar os conteúdos 

(suportes, linhas gráficas, métodos). 

• princípio da meta-cognição: ter 

consciência de que o que aprendemos 

tem direta ligação com a maneira como 

aprendemos. 

 



 

 

 

• princípio do retorno da experiência: seguir 

a formação para permitir a aplicação e a 

afirmação da vontade de utilizar os 

conhecimentos. 

 



ELEMENTOS QUE FACILITAM A 

APRENDIZAGEM E QUE DEVEM SER 

PARTE NA FORMAÇÃO 

• Um método ativo com atividades 

participativas é mais eficaz em 

termos de aprendizagem. 

Utilização de experiências e de 

casos concretos; 

• A participação dos próprios 

envolvidos (alunos) favorece a 

implicação e o envolvimento na 

aprendizagem. Repetição de 

atividades dinâmicas; 



• A utilização de suportes 
pedagógicos diferentes. 
Esquemas e organograma 
com contexto definido. 

• A prestação pessoal e a 
atuação do Formador 
(Professor): sua escuta, sua 
reformulação, seus gestos, 
seu entusiasmo de 
envolvimento. 

• A utilização de técnicas 
pedagógicas variadas. 
Objetivos claros e precisos; 

 

 



DEFININDO OS OBJETIVOS 

• OBJETIVOS DE 

FORMAÇÃO OU 

OPERACIONAIS – 

Consistem naqueles em 

que cada participante da 

formação será capaz de 

realizar dentro do seu 

ambiente de trabalho. 

Colocar em prática no 

seu posto de trabalho as 

capacidades adquiridas 

durante a formação. 

 



• OBJETIVOS 
PEDAGÓGICOS – 
Indicam de maneira 

detalhada os 
conhecimentos que 
cada participante da 

formação deverá 
adquirir no curso da 

formação. Corresponde 
a reciprocidade e 
transferência de 

conhecimento entre o 
Formador e o 
participante. 

 



EXEMPLOS: 

• No plano funcional o 
aprendiz deve ser 
capaz de conhecer 
dentro do caso geral 
os atos de instrução a 
seguir e a interrogar.  
Ser capaz de 
identificar as 
exigências no 
direcionamento da 
audiência, e a tomada 
de decisão em tempo 
real dando 
seguimento regular 
no processo.  

 



FORMULAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Um objetivo pedagógico 

bem formulado deve: 

• enunciar uma ação 

que o participante 

deve ser capaz de 

realizar em razão da 

formação oferecida; 

• expor esta ação sob o 

ponto de vista do 

participante e não 

somente do ponto de 

vista do Formador; 



• indicar as condições pelas quais esta ação será 

colocada em prática; 

 

• precisar os resultados a serem atendidos e os 

meios de serem avaliados. 

 



Para o Exercício de elaboração 

pedagógica 
Abaixo um lista de verbos utilizados para definir os 

objetivos: 

 

• - nomear, saber, executar, compreender, 
resolver, se familiarizar, identificar, saber o 
sentido de, construir, saber refletir, calcular, 
verificar.   

  

• - A maioria destes verbos são vagos e sujeitos a 
interpretações diversas.  Sublinhar os verbos 
que designam um comportamento observável. 



Pensando o Método Pedagógico 

 

 

 

• A escolha de um método pedagógico 
permite atender os objetivos de 
formação.  No momento de efetuar 
esta escolha é indispensável ter em 
mente certos dados de aprendizagem  



Com efeito, nós retemos em média: 

 

 
• 10% do que lemos; 

• 20% do que entendemos; 

• 30% do que vemos: 

• 50% do que vemos e entendemos 
simultaneamente; 

• 80% do que dizemos; 

• 90% do que efetuamos e refletimos ativamente 
(no plano da ação – ator da formação). 



MÉTODOS PEDAGÓGICOS 

O Método Magistral 

• Princípio: transmissão de conhecimento 
sob a forma de uma exposição. 

• O formador dever fazer: um plano 
detalhado da exposição; limitar a 
apresentação a 20 minutos por seqüência; 
utilizar exemplos concretos; colocar e 
fazer questionamentos para mobilizar a 
atenção do participante. 



 

• Precauções de utilização: limitar a 

exposição no tempo; utilizar poder e forma 

de síntese depois de uma boa 

participação dos alunos; utilizar suportes 

visuais e histórias. 

 



 

 

 

O Método da Descoberta 

• Princípio: Fazer aprender a partir de 
ensaios, de erros. Mobilizar a experiência 
pessoal do Formador para apreciar uma 
situação e resolver um problema. 
Normalmente através de estudos de 
casos. 



• O formador dever fazer: 
fornecer as informações 
concernentes e 
indispensáveis a resolução 
do problema que vai seguir; 
proporcionar os perfis de 
solução; ser disponível; ser 
a fonte pessoal para o 
trabalho; fazer uma síntese 
e se colocar diante das 
soluções propostas pelo 
aluno. 

 

• O aluno deve: refletir e 
descobrir por ele mesmo; 
experimentar suas 
soluções. 

 



 

 

 

 

• Precauções de utilização: dosar as 
informações e colocações. Evitar a 
sensação de piegas. Avaliar as 
dificuldades do exercício proposto. 
Consagrar o tempo e à síntese. 



 

• No estudo de caso: deve ser seguido – 
tomada de consciência do caso 
(apropriação precisa da situação posta); 
emissão de um diagnóstico sobre a 
situação proposta; resolução ( procura de 
soluções eficazes e de decisões 
correspondentes). 

 



 

• No estudo de caso a correção deve 
passar pela explicação e demonstração 
por parte do Formador que existe outras 
soluções melhores que a posta, sem que 
deixe o aluno com a sensação de temor 
do erro. 

 



 

 
 

O Método Demonstrativo   

 

 Bom para aprendizagem de práticas técnicas.  

   

• Princípio: Eu mostro, eu faço fazer e eu faço 
explicando. 

• O Formador deve: mostrar e o aluno observar; 
pedir ao aluno para repetir o que ele entendeu; 
fazer o aluno fazer, reproduzir; explicar a 
maneira de fazer; verificar e corrigir; pedir ao 
aluno para repetir; fazer a síntese.  



ENGENHARIA PEDAGÓGICA 

técnicas pedagógicas 

 

• Didático - apresentação sob uma forma de 

exposição com tempo para trocas e 

discussões 

• Interrogativo – discussão; elaboração de 

texto pelo aluno; técnicas de raciocínio. 

• Descoberta – estudos de caso; 

preparação de seminário pelo aluno. 



 

 
• Demonstrativo – técnicas de 

demonstração e entretenimento. 

 

• Simulação – experimentação; a simulação 

com a inserção na situação. 

 

• Auto-formatação – ensino programado; 

ensino assistido pelo EAD. 

 



Suportes Pedagógicos 

• Livros 

• Documentos 

• Guias 

• Transparências 

• Vídeos 

• Slides 

• Dispositivos 

• Fichas de Síntese 

• Estudos de caso 

• Esquemas 

• Organogramas 



Meios Materiais 

• “Paper board” 

• Quadro branco 

• projetor 

• TV 

• Retro-projetor 

• Data-show 

• Computador, etc. 



CONDUZINDO UM PROJETO DE 

FORMAÇÃO 
• O que caracteriza um projeto de formação? 

  

• uma junção de ações de formação sob medida para 
uma população importante; diversas dezenas de 
pessoas. 

 

• Definição de um projeto 

 

• O projeto é uma junção de ações a realizar para 
satisfação de um objetivo definido, num conjunto de 
missões precisas, e para a realização daquilo que 
identificamos não somente como um início, mas 
voltado também a um determinado fim. 



     

   Porque conduzir a 
formação através de um 
projeto? 

 

    Evitar desperdícios – de 
trabalho, de custos, de 
atrasos – investindo na 
fase de planificação.  
Para antecipar e 
conhecer os riscos 
inerentes a todo o 
projeto.  Para organizar a 
participação de diversos 
atores. Para o 
estabelecimento de 
regras comuns visando 
um trabalho eficaz 
reunido. 



GUIA DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE DA 

DEMANDA NA ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS 
    

1. Qual é o seu projeto de formação? 

2. Quais são as razões que lhe colocam a propor e 
direcionar esta formação? 

3. Quais são as mudanças concretas atendidas? 

4. Quais deverão ser as grandes linhas de formação? 

5. Qual é a mensagem central e forte que deverá ser 
passada? 

6. Quais são os contratempos (os contrários) – de 
tempo, materiais, de suporte econômico, culturais? 

7. Avaliação. O que lhe fará dizer que a formação foi 
bem sucedida? Foi sucesso? 

 



ETAPAS PARA ANALISAR UMA 

DEMANDA 
• Discutir a análise da demanda com os 

envolvidos e responsáveis pela formação; 

• Declinar os objetivos do projeto; 

• Sintetizar a informação recolhida na 

direção de uma pré-seleção de cláusulas e 

condições; 

 



 

• Reenviar a pré-seleção de cláusulas e 

condições aos responsáveis para 

validação; 

• Modificar as cláusulas e condições do 

projeto se necessário  



A elaboração administrativa do 

projeto de formação 

 

• É o documento que fixa a 
modalidade de execução de uma 
ação de formação. Contém os 
elementos administrativos, 
financeiros, pedagógicos e 
organizacionais para o 
atendimento dos objetivos 
específicos.  



Reflexões Finais 
• Uma formação exclusivamente 

centrada na transmissão de 
conteúdos teóricos, sem uma 
dinâmica participativa de 
situações profissionais 
efetivamente vivenciadas, corre o 
risco de ser falível na 
memorização e no aprendizado, 
e de resultar sem efeito no plano 
prático.  

• Não podemos verdadeiramente 
formar adultos a não ser que eles 
próprios reconheçam e tenham 
concordância que é preciso 
frequentemente a busca do 
saber, antes mesmo de lhe 
oferecer qualquer ensinamento. 



• Na formação de adultos é 

preciso que deixemos claro 

que partem deles mesmos 

os objetivos de 

aperfeiçoamento e 

aprendizagem, e que são 

os próprios que tomam e 

determinam a medida de 

sua própria progressão. 

• A formação é parte inserida 

na continuidade da vida 

profissional e não um 

momento à parte dela. 


