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Introdução
Se lhe interessa os temas: pessoas mais velhas; envelhecimento; aprendizagem na velhice; inclusão;
desvantagem; igualdade; superação de barreiras – por favor, continue a ler.
Se ensina adultos; formar professores de adultos; tem pessoas idosas nas suas aulas ou grupos;
realiza eventos que atraem pessoas mais velhas; trabalha com idosos nos serviços públicos, em
grupos voluntários e comunitários ou empresas privadas – por favor, continue a ler.

A formação MATURE pode ser exatamente o que procura!

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.

3

Conteúdos
O PROJETO MATURE

6

FORMAÇÃO MATURE
PORQUE A FORMAÇÃO MATURE É UMA BOA IDEIA?
O QUE TORNA A FORMAÇÃO MATURE DIFERENTE?
PARA QUEM É A FORMAÇÃO MATURE?
QUE COMPETÊNCIAS DE ENSINO SÃO PROMOVIDAS PELO MATURE?
COMO SE ORGANIZA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO PRESENCIAL?
COMO USAR AS UNIDADES DE FORMAÇÃO PRESENCIAIS MATURE
PRÉ-PREPARAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PRESENCIAL MATURE
A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO

6
6
7
8
8
9
10
10
13

UNIDADE 1 ENSINO DE ADULTOS

15

UNIDADE 2 CONHECER O SEU GRUPO-ALVO

18

UNIDADE 3 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

23

UNIDADE 4 INCLUSÃO SOCIAL

28

UNIDADE 5 DESAFIOS DE UMA SOCIEDADE EM MUDANÇA

30

UNIDADE 6 MELHORAR AS PRÁTICAS DE ENSINO

33

UNIDADE 7 USAR AS NOVAS TECNOLOGIAS

38

UNIDADE 8 EMPURRAR AS FRONTEIRAS

41

UNIDADE 9 RUMO À AUTO-ORGANIZAÇÃO

44

UNIDADE 10 AVALIAÇÃO E PROGRESSO

47

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.

4

ANEXOS ÀS UNIDADES

50

UNIDADE 1 ANEXO 1
UNIDADE 4 ANEXO 1
UNIDADE 4 ANEXO 2
UNIDADE 4 ANEXO 3
UNIDADE 4 ANEXO 4
UNIDADE 8 ANEXO 1
UNIDADE 8 ANEXO 2
UNIDADE 8 ANEXO 3
UNIDADE 9 ANEXO 1
UNIDADE 9 ANEXO 2
UNIDADE 9 ANEXO 3
UNIDADE 9 ANEXO 4
UNIDADE 9 ANEXO 5

50
51
52
53
55
55
57
58
59
60
61
62
63

A EQUIPA MATURE

64

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.

5

O projeto MATURE
MATURE – Tornar o Ensino de Adultos Útil, Relevante e Envolvente (Making Adult Teaching Useful,
Relevant and Engaging)
http://matureproject.eu/
Financiado pelo Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida da União Europeia (Grundtvig),
MATURE foi um projeto multilateral com parceiros da Áustria, Alemanha, Grécia, Polónia, Portugal,
Eslovénia, Suíça e Reino Unido. O objetivo do projeto foi desenvolver e testar unidades de
desenvolvimento profissional contínuo para os profissionais em educação formal e não-formal de
adultos.
O foco da equipa MATURE para o projeto foi a promoção de competências e estratégias para
capacitar as pessoas a reconhecer e lidar com barreiras para aprender relacionadas com a idade,
como as causadas pela saúde, dependência, fatores culturais e/ou de atitude. Este compromisso
surgiu a partir de trabalho e experiência de aprendizagem na velhice e em outras ações
relacionadas ao bem-estar dos idosos realizadas por todos os parceiros a nível nacional e em
colaboração em toda a Europa e mesmo mais além.

Formação MATURE
A premissa para a formação MATURE é que a aprendizagem tem um papel significativo a
desempenhar na promoção de uma série de ações que apoiam o bem-estar e a autonomia na
velhice. A formação MATURE desafia as pessoas a reconhecer e reagir a este fato, em particular,
procurando entender e superar os obstáculos à participação.

Porque a formação MATURE é uma boa ideia?
Há uma crescente ênfase na retórica europeia sobre "participação" como um dos principais
contribuintes para a saúde das sociedades e dos indivíduos.
“Capacitar as pessoas mais velhas para viver uma vida plena e independente por tanto tempo
quanto possível é extremamente benéfico – Tanto para as pessoas idosas em si, como também para a
economia e a sociedade como um todo"
Demography, Active Ageing and Pensions – Social Europe guide, volume 3
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPubs=yes

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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Estatísticas da UE mostram declínio na participação em aprendizagem entre os 55-64 anos de idade
(Eurostat 2009) e os dados nacionais indicam que essa participação continua a cair em relação com
a idade. Há um crescente corpo de pesquisa que demonstra as sinergias entre a aprendizagem e a
melhoria do bem-estar, saúde e envolvimento entre os adultos mais velhos. Por outro lado fatores
que contribuem para a não-participação (dependência; etnia, género, nível de instrução prévia por
exemplo) aumentam a desvantagem de longo prazo. Os Europeus mais idosos com confiança e
habilidades para aprender desfrutam de benefícios de longo prazo, mas são em número reduzido.
A formação MATURE apoia os promotores de aprendizagem na sua busca para ampliar a
participação de idosos marginalizados das atividades de grupo. Compreender o impacto deste
desfavorecimento e encontrar soluções de ensino que contribuam para a melhoria do
envolvimento, é um primeiro passo no sentido de tornar o ensino de adultos relevante e útil.

O que torna a formação MATURE diferente?
A formação MATURE estimula uma visão específica da natureza e do valor da aprendizagem.
Aspetos desta perspetiva ser-lhe-ão familiares por terem ter sido experimentados e testados outras
vezes e com outros grupos-alvo. MATURE propõe práticas que resultam, reorganiza-as numa
resposta ampla a um problema que persiste - como melhorar a participação na aprendizagem de
idosos em desvantagem.
Aspetos-chave da formação MATURE:
· "Ensinar” não se limita aos “professores", nem "educação" a educadores de adultos.
· "Aprender" desempenha um papel significativo a na garantia da autonomia e independência
na vida adulta.
· O trabalho em parceria é uma componente essencial de um ensino e de uma aprendizagem
eficazes.
· As organizações e os indivíduos são cruciais nos processos de envolver e motivar os idosos.
Eles desempenham um papel importante na criação de programas de aprendizagem e em
ação de planeamento a longo prazo.
· A colaboração existe em muitos níveis. Esta não tem que ser objeto de infraestruturas
complexas. A cooperação informal entre indivíduos com um interesse comum pode ser tão
(ou mais) eficaz como a prática da parceria em grande escala.
· O estilo e o conteúdo dos programas de aprendizagem devem ser determinados de acordo
com as necessidades individuais das pessoas envolvidas neles.
· A mudança de foco sobre os assuntos ou aprendizagem orientada por tópicos para a
aprendizagem de habilidades e competências que contribuam para a manutenção do bemestar torna a aprendizagem mais relevante e mais acessível.
· Aprender em grupo é uma oportunidade ativa de participação que envolve todos os
membros em pé de igualdade.
· Cada programa de aprendizagem deve incluir: que os participantes devem aprender (ou
reaprender) a aprender; que o que foi aprendido tem impacto na vida.
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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Para quem é a formação MATURE?
MATURE tem uma visão muito ampla sobre os “professor de adultos” por isso os grupos alvos da
formação incluem:
· Professores profissionais de adultos;
· Professors prifissionais de outros sectores de educação;
· Professores voluntários;
· Indivíduos com uma habilidade especial para partilhar;
· Empreendedores no campo de educação de adultos fornecedores comerciais; ONGs;
empresas);
· Planeadores de ensino para adultos;
· Profissionais e voluntários em serviços mesmo que não tenham a educação como sua
atividade principal (organizações de saúde; prestadores de cuidados; prestadores de
serviços ao domicílio, por exemplo);
· Facilitadores de clubes e outros grupos de reuniões informais.

Que competências de ensino são promovidas pelo
MATURE?
A formação MATURE foi desenvolvida no contexto das políticas Europeias e das práticas
relacionadas com a formação de professores e aprendizagem ao longo da vida.
A base de conhecimentos para a formação MATURE inclui:
· Compreensão sobre o processo de envelhecimento, as suas vantagens e desvantagens;
· Reconhecimento de ligações entre envelhecimento e aprendizagem;
· Compreensão dos assuntos relacionados com a velhice;
· Análise de eventos de vida passados e potenciais para determinar o seu impacto na
aprendizagem;
· Familiarização com os fatores que têm impacto sobre o envolvimento, a participação e a
longevidade ativa;
· Consciência da inter-relação de aprendizagem e outras agendas sociais influenciando e
informando a vida dos mais idosos
· Familiaridade com teorias de ensino e aprendizagem aplicáveis a adultos mais idosos.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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As competências MATURE abrangem:
· Competências no desenvolvimento e aplicação de estratégias de envolvimento que se
alarguem a idosos não participantes em aprendizagem;
· A capacidade de criar programas de aprendizagem que deem resposta às necessidades de
envelhecimento e dos idosos;
· A aptidão para fornecer aprendizagem que motiva, inspira, atrai e cria compromisso nos
idosos;
· O talento para configurar a aprendizagem que é relevante e aplicável às competências da
vida;
· A flexibilidade para integrar as necessidades de adultos mais idosos dentro dos programas
existentes de aprendizagem e dentro de grupos de aprendizagem multigeracionais.
As habilidades e atitudes MATURE incluem:
· Empatia com os adultos mais idosos;
· Capacidade de envolvimento com uma grande variedade de indivíduos e organizações na
busca de aprendizagem relevante para as pessoas mais idosas;
· Mente aberta a novas ideias; conceitos e situações desafiadoras;
· Vontade de abraçar a inovação; pensar “fora da caixa”; desafiar os “pré-conceitos”;
· Compromisso de incentivar progresso pela aprendizagem.

Como se organiza o programa de formação
presencial?
O programa de formação presencial MATURE inclui 10 unidades de aprendizagem.
1. Ensino de adultos
2. Conhecer o seu grupo-alvo
3. Avaliação do processo de aprendizagem
4. Inclusão social
5. Desafios de uma sociedade em mudança
6. Melhorar as práticas de ensino
7. Usar as novas tecnologias
8. Empurrar as fronteiras
9. Rumo à auto-organização
10. Avaliação e progresso
As unidades de formação representam as principais preocupações do projeto MATURE como
refletidas na sua sigla:
M; AT (adult teaching -ensino de adultos) U (useful -útil); R (relevant - relevante)); E (engaging envolvente)).

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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Como usar as unidades de formação presenciais
MATURE
As unidades de formação MATURE foram desenvolvidas por membros de uma equipe pan-europeia
para que possam ser usadas dentro de diferentes contextos em todos os países da parceria.
O desenvolvimento da formação desta maneira significa que o conteúdo da unidade apresenta
princípios e ideias fundamentais que foram provados e aceites em todos os países e contextos em
que foram testados.
As unidades não se destinam a ser completamente independentes; exigem pré-preparação e terão
de ser realizadas por formadores, a fim de adaptar o conteúdo e enfatizar a informação crítica para
novos públicos internacionais, nacionais, regionais e locais.
É importante preservar a informação nuclear de cada unidade. O fato de as mensagens contidas na
essência da unidade serem "Europeias" agrega valor à formação ao nível nacional. Entender que o
consenso pode ser alcançado por um número significativo de países e contextos na oferta de
aprendizagem de adultos é entusiasmante e até inesperado. A formação que coloca assuntos
nacionais, regionais e locais dentro de um contexto europeu adiciona peso às questões, abre
horizontes e fornece novas soluções.
As unidades de formação não são sequenciais, abordam vários aspetos dos principais temas
MATURE: a aprendizagem na velhice; a participação; a desvantagem. Quais e quantas unidades são
selecionados para uso depende inteiramente do público para a formação e das prioridades dos
formadores.

Pré-preparação para a formação presencial MATURE
Há tópicos no âmbito da formação MATURE, que a equipa do projeto considera fundamentais na
prática de ensino de idosos. Esses tópicos devem estar presentes dentro de qualquer formação que
seja oferecida utilizando as unidades MATURE.
Portanto os formadores devem:
· Compreender os princípios da aprendizagem experiencial e ativa e aplicá-los nas sessões de
formação.
· Abraçar a reflexão como um método de formação-chave, em busca de inspiração e soluções
provenientes de si ou de experiências (próprias e de outras pessoas) para enfrentar novos
desafios.
· Promover pontos de vista positivos sobre o envelhecimento e a vida adulta, demonstrar
como as habilidades, conhecimentos e compreensão acumulados ao longo da vida podem
ser úteis para garantir uma longevidade ativa.
· Mostrar compromisso com a prática inclusiva, desafiar os estereótipos e preconceitos e
endossar a crença na "aprendizagem na velhice para todos".

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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·

Reconhecer e demonstrar o papel crítico da prática cooperativa na oferta de aprendizagem
relevante para os idosos.

Para mais informação acerca destes princípios fundamentais pode visitar:
· O website MATURE http://matureproject.eu/
· O relatório de investigação MATURE http://matureproject.eu/research-report;
· As unidades de autoestudo MATURE http://matureproject.eu/online-training-2
· O livrete de recomendações MATURE http://matureproject.eu/advice-booklet;
· O livrete LISA sobre redes de apoio à aprendizagem na velhice http://www.bia-net.org/lisa
· O guia LENA sobre modelos cooperativos eficazes para a aprendizagem na velhice
http://www.bia-net.org/en/lena.html
· O guia LARA sobre a oferta de ensino para o envelhecimento http://www.laraproject.net/
· O guia EuBia sobre os benefícios de uma prática colaborativa na aprendizagem na velhice
http://www.bia-net.org/en/eubia.html
Objetivos da formação
As unidades de formação MATURE são concebidas como um desenvolvimento profissional
contínuo. Parte-se do pressuposto que os formandos estarão ativos em campos de trabalho que
abrangem idosos e adultos em envelhecimento. As unidades são concebidas para estimular a
reflexão sobre o trabalho atual (seja ele remunerado ou não), como a aprendizagem pode ser
integrada e/ou como pode ser adaptada para ter um impacto mais profundo sobre o bem-estar na
velhice.
Foi importante introduzir flexibilidade suficiente no programa para permitir a criação de sessões de
formação de diferentes durações. Sessões únicas, duas ou três sessões ligadas entre si, dez sessões
ao longo de um período prolongado de tempo e 10 sessões intensivas são todas opções.
Seleção das Unidades
O conteúdo de cada uma das unidades presenciais do programa MATURE foi desenvolvido para
ocupar um valor de referência de 2.5 - 4 horas de formação. A duração de cada unidade irá variar
de acordo com: o contexto em que ocorre; as necessidades de formação específicas do públicoalvo; os níveis de conhecimento prévio acerca dos princípios e das práticas da aprendizagem na
velhice pelo público-alvo; a quantidade de material adicional necessário para atender às
necessidades dos formandos e questões que possam surgir no local.
Os formadores devem:
· Estar confiantes sobre a sua compreensão das necessidades dos formandos.
· Pesquisar em bases de dados estatísticas nacionais, locais e regionais. Definir com
isso prioridades de aprendizagem na velhice, nos aprendentes e nos casos de nãoparticipação e desvantagem.
· Realizar avaliação de pré-formação sobre os antecedentes e as experiências dos
formandos para determinar o seu ponto de partida em aprendizagem inclusiva na
velhice

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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·
·

Entender constrangimentos decorrentes dos contextos em que os formandos atuam
ou trabalhem que possam ter impacto sobre a sua capacidade de satisfazer às
necessidades de idosos desfavorecidos ou não-participantes.
Planear o início da formação presencial com uma avaliação das motivações e
expectativas dos formandos.

Para ter acesso a mais material de suporte pode visitar:
·
·

A brochura de aconselhamento MATURE http://matureproject.eu/advice-booklet
O relatório de pesquisa MATURE http://matureproject.eu/research-report

O conhecimento sobre os potenciais formandos irá determinar quais as unidades MATURE que
serão mais relevantes.
Combinação de unidades
Não há unidades "centrais" no programa MATURE e não há combinações de unidades prescritas.
No teste-piloto, os parceiros do projeto MATURE descobriam que a Unidade 2 “Conheça o seu
grupo alvo” fica bem em combinação com qualquer uma das outras unidades, disponibilizando
material para a sessão introdutória de um curso de formação, onde o foco principal foi elaborado a
partir de uma ou mais das unidades restantes. Algumas unidades focam-se mais em teorias de
ensino, inclusão e mudança demográfica da sociedade outras são mais orientadas para a formação
em sala.
Os formadores devem:
· Selecionar uma única unidade e criar material adicional e de suporte com fontes
nacionais, regionais e locais para formar um curso de formação.
· Selecionar elementos de várias unidades para formar a base da formação.
· Selecionar as unidades que incidem sobre a prática de aprendizagem em grupo.
· Selecionar as unidades que proporcionam a teoria de base necessária.
· Misturar e combinar unidades teóricas e práticas.
· Reforçar o conteúdo das unidades através da referência a outros produtos MATURE
(o manual de autoestudo da formação a brochura de aconselhamento, o relatório de
pesquisa).
A experiência prévia e conhecimento dos formandos vai determinar o equilíbrio das unidades
selecionadas. Por exemplo, os aprendentes que provêm de organizações fora do contexto de
educação de adultos podem precisar de mais apoio para compreender os princípios de uma boa
educação de adultos; os facilitadores de aprendizagem podem gostar da estimulação das unidades
práticas e de diversificar as atividades nas suas sessões de grupo.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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Realização da formação
O grupo de formação
A formação MATURE é vista como um processo dinâmico, no qual os participantes são ativamente
encorajados a refletir e partilhar experiências, desenvolver novas ideias e compreensões através de
exercícios que estimulem a discussão, debate, resolução de problemas e planeamento de ações.
Os formadores devem:
· Definir o tamanho máximo e mínimo do grupo para garantir oportunidades de interação
frequentes e diversas entre os formandos.
· Investir tempo no planeamento de estratégias de gestão de grupo para incentivar a
participação.
· Combater ações e opiniões que possam ser potenciais destruidores da coesão do grupo.
Conteúdo da formação
As sessões de formação deverão misturar o conteúdo "Europeu" das unidades de formação
MATURE, com informações nacionais, regionais e locais que sejam relevantes para os participantes
e para o local onde a formação ocorre. Uma grande vantagem da formação deste tipo é o valor que
traz ao colocar em causa problemas locais e imediatos visíveis no contexto da Europa e mais além.
Os formandos verificam que as soluções para as questões difíceis ou insolúveis não são apenas
difíceis de encontrar para eles mas que são um foco de atenção em muitos outros lugares. Uma
valiosa capacidade para enfrentar desafios como a não-participação e desvantagem é a capacidade
de "pensar fora da caixa'. A oferta de formação com uma dimensão extra estabelece o cenário para
algo diferente e pede aos participantes que procurem o conhecimento, compreensão e habilidades
para além da sua experiência imediata.
Os formadores devem:
· Familiarizar-se com o conteúdo das unidades selecionadas para a formação e combinar
esses conteúdos com informações, dados, questões e prioridades elaborados a partir de
fontes nacionais, regionais e locais.
· Equilibrar o conteúdo europeu e o local de modo a proporcionar atividades que permitam
uma reflexão sobre as relações e sinergias.

A realização de formação
A formação MATURE promove a aprendizagem experiencial e ativa com metodologias que
funcionam para os aprendentes mais idosos. Prevê-se que essas metodologias irão prevalecer na
formação com base em unidades do MATURE.
Os formadores devem:
· Demonstrar técnicas de aprendizagem experiencial e ativa no decorrer das sessões de
formação, mostrando como métodos não-didáticos podem promover aprendizagens
relevantes;
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.
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·
·
·

Abraçar a facilitação e evitar a instrução;
Conceber atividades que permitam aos participantes criar os seus próprios exercícios
experienciais.
Incentivar a reflexão entre os participantes sobre o processo de formação obrigando-os a
concentrar-se sobre o impacto dos métodos experimentais nos resultados da aprendizagem.

Avaliação
Reflexão, análise e planeamento-ação são características da aprendizagem experiencial que terão
um papel importante no desenvolvimento da formação. Os formandos devem ser encorajados a ver
estas competências de avaliação como resultados críticos do processo de aprendizagem e como
património para a velhice. Aprender (ou reaprender) a aprender é tão importante para o resultado
de bem-estar como a aquisição de novos conhecimentos.
Os formadores devem:
· Incorporar reflexão, análise e planeamento-ação em todos os aspetos das sessões de
formação
· Apoiar os formandos para entender como estas habilidades contribuem para a
aprendizagem experiencial e a transferência para a vida diária.
· Promover uma visão de avaliação como desenvolvimento.
· Mostrar como "julgar" é uma competência positiva e complexa que evita preconceito e
sustenta boa ação de planeamento.
· Desafiar qualquer noção feita da avaliação como um processo externamente imposto e
formal.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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Unidade 1 Ensino de adultos
INTRODUÇÃO:
Esta unidade é uma introdução aos elementos fundamentais da aprendizagem na velhice. Baseiase nos princípios da Educação de Adultos, decorrente das teorias de Freire, Mezirow, Brookfield,
etc. O objetivo desta unidade é proporcionar aos formadores com diretrizes e ideias, para
conceberem e aplicarem com êxito intervenções educativas dirigidas a idosos desfavorecidos. As
atividades propostas incorporam metodologias e técnicas que visam ajudar os facilitadores a
obter uma compreensão mais aprofundada sobre o que é e como alcançar um bom ensino na
velhice.
RESULTADOS DA APRENDIZAGEM:
Depois do estudo desta unidade, os participantes serão capazes de:
·
·
·
·
·
·

Reconhecer possíveis obstáculos no ensino aos idosos em desvantagem;
Reconhecer as características/sinais de envelhecimento;
Combater a resistência dos aprendentes e estabelecer um ambiente educacional positivo;
Desenvolver a sua própria autoestima como formadores;
Compreender as razões para a aprendizagem na velhice e realçar as particularidades do
ensino de idosos;
Ser capaz de desenvolver módulos de formação adequados para os idosos com base
nessas particularidades e necessidades especiais.

CONTEUDO DA UNIDADE:
A. Envolver os aprendentes no processo
No início de quase todos os programas de educação, um dos desafios mais importantes é
envolver os aprendentes. O formador tem de criar um ambiente atraente, para motivar e
incentivar a participação. Quando se trata de idosos desfavorecidos e marginalizados, que podem
nunca ter participado num programa de aprendizagem, o desafio pode ser ainda maior. Como é
que você receberia esses participantes para os envolver e conseguir que concluam o curso?
Atividade: Estudo de caso (Os participantes são divididos em pequenos grupos de trabalho. Os
resultados são registados pelo formador no quadro ou flip chart e ficam visíveis durante todo o
processo)
O Sr. Anthony tem 70 anos e vive numa pequena vila de uma ilha grega. Ele estudou apenas na
escola primária, foi agricultor a vida toda e agora encontra-se reformado. Foi convencido por
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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outros membros da sua comunidade para participar num curso de saúde, oferecido pela sua
comunidade de forma gratuita. No entanto, o curso ocorre ao mesmo tempo em que ele
geralmente se encontra com o seu amigo no café a beber “ouzo” e a jogar cartas. Não tem a
certeza do que está a fazer lá ou sequer quais são as suas expectativas; antes mesmo da
reunião começar, ele já está ansioso para sair.
Depois de ler o estudo de caso, trabalhe em pequenos grupos e responda às seguintes perguntas:
·
·
·

Por quê o Sr. Anthony está ansioso para sair?
Como é que pode trazer as suas experiências e conhecimento de vida para o grupo
e fazê-lo sentir-se inteligente e útil?
Que estratégias pode utilizar para ultrapassar a desconfiança e ceticismo?

Discutir os resultados no grupo. Dê um tempo para refletir sobre o processo.
Que elementos lhe deixaram maior impressão?
B. Aprendizagem na velhice
Esta atividade irá explorar as razões pelas quais as pessoas idosas aprendem, como a
aprendizagem na velhice deve ser e que habilidades, competências e literacias são necessárias
para um envelhecimento ativo. Será feita uma tentativa de abordar a questão através da
aplicação do método de Experiência Estética, por meio de um trabalho de arte como um estímulo
para a elaboração posterior do assunto.
Atividade baseada no " Aprendizagem Crítica e Criativa através da Experiência Estética1"
(A atividade seguinte é dividido em quatro etapas. As respostas às questões são anotadas pelo
facilitador no quadro ou em flip chart e ficarão visíveis durante todo o processo. Durante as duas
primeiras etapas, os participantes expressam individualmente os seus pensamentos. Durante as
outras duas, os formandos trabalham em pequenos grupos e em seguida, cada grupo apresenta
as suas ideias em plenário).
A pintura "Os primeiros passos", por Georgios Iakovidis, é apresentada ao grupo (ver Anexo 1.1.).
PRIMEIRO PASSO
Perguntas de observação
Deixe os seus olhos trabalhar

·
·
·

O que é que vê?
Onde e quando poderia estar a ocorrer esta cena?
Como parecem as relações entre os avós e as
crianças?

1

Experiência Estética – é uma noção entendida como a exploração sistemática de obras de arte - pode contribuir por
desenterrar conhecimento integrado, abrangendo dimensões críticas, reflexivas e afetivas de aprendizagem. Essa
experiência amplia as perspetivas de forma a abordar os processos e os fenômenos, para os ”ver” de um ponto de vista
diferente e aprofundar aspetos que vão além da aparência, para melhor entendimento dos condicionamentos causais
(Kokkos, 2010). Para mais informação acerca desta metodologia visite o Desenvolvimento de Métodos Inovadores de
Formação de Formadores http://artit.eu/
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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por si. Seja generoso com o
tempo que dedica á imagem.

·
·

Que sentimentos esta cena lhe provoca?
· Pode relacionar-se com os personagens retratados?
· Tente descrever a situação do ponto de vista da
senhora idosa
· Qual poderá ser o património da senhora idosa?
· Quais são as suas expectativas?
· Quais são os seus medos?
· Se isto fosse uma cena contemporânea, de que forma
um programa de aprendizagem poderia ajudar a
senhora que vê?

SEGUNDO PASSO
Questões analíticas

TERCEIRO PASSO

·

Levando isto para uma escala
maior

·

QUARTO PASSO
Revendo o Processo

Que contrastes observa?
Há alguma coisa que o/a surpreenda ou que o/a
confunda?

·

Que questões relativas às fases de vida, são prováveis
que aparecem na velhice?
Quais as habilidades, saberes e literacias são
necessárias para um envelhecimento ativo?
Como pode facilitar a capacitação e a independência?

·
·

Relembre o processo
Reexperiêncie, critique e reflita sobe o que descobriu

C. Papeis dos professores e aprendentes na sala de aula
Tendo em mente os resultados das atividades anteriores, discuta no grupo e anote as respostas
no quadro em relação às seguintes questões:
·

·

Quais as qualidades mais importantes para que um educador de adultos possa
apoiar uma intervenção de aprendizagem bem-sucedida junto de idosos em
desvantagem?
Qual é o papel do aprendente para uma intervenção bem-sucedida?

Para mais ideias acerca do ensino de idosos visite: LARA Learning – a Response to Ageing
www.laraproject.net
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Unidade 2 Conhecer o seu grupo-alvo
INTRODUÇÃO:
Os grupos-alvo diferem em atitudes, disposição, nível de interesse, envolvimento, preferência,
necessidades e nível socioeconómico. É importante pesquisar aprofundadamente um grupo-alvo
para perceber quais as melhores abordagens que permitem a reflexão sobre a participação ou
não participação na sua formação. Os idosos desfavorecidos tendem menos a envolver-se em
qualquer tipo de aprendizagem devido a diferentes barreiras relacionadas com a idade ou outras
potenciais desvantagens, tais como saúde, barreiras culturais, barreiras de dependência e de
atitude. Por esta razão, os idosos precisam de um programa de formação que atenda às suas
necessidades e que seja apresentado como um benefício para a vida quotidiana.
A unidade apresenta potenciais problemas que um educador de adultos precisa ter em
consideração antes de começar a trabalhar com o grupo, dá conselhos e sugere métodos para
recrutar e envolver os idosos não participantes em aprendizagem.
RECURSOS:
[1] MATURE research report
[2] European guide – Estratégias para melhorar a participação e consciencialização da educação
de adultos
[3] EuBia – Conseguir envolver os idosos na aprendizagem.
[4] Eurostat
[5] Barriers towards Participation in Adult Education and Training
[6] Understanding multiple disadvantage in older age
[7] Quality of life and disadvantage amongst older people

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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RESULTADOS DA APRENDIZAGEM:
Na conclusão desta unidade, os participantes serão capazes de:
·

Identificar os idosos não participantes em aprendizagem na velhice/ idosos em
desvantagem (tarefa 1),
· Entender o impacto que as barreiras têm na sua vida quotidiana (tarefas 1, 2, 5, 7),
· Reconhecer diversas formas e métodos de chegar aos idosos e promover o seu
envolvimento na aprendizagem (tarefas 2, 3, 4),
· Identificar quem são os intermediários na comunidade local e aprender formas para
beneficiar do seu apoio (tarefa 4),
· Traduzir o conhecimento adquirido em prática eficaz para satisfazer as necessidades dos
aprendentes (tarefa 5, 6, 7).
CONTUEDO DA UNIDADE
ANTES DE COMEÇAR – FASE DE PREPARAÇÃO: Esta unidade requer o seguinte material: um flip
chart ou cartazes, marcadores e canetas, post-its, rolos de papel e questionários. Adaptar os
métodos propostos ao tamanho do grupo.
Tarefa 1:
Tenha uma discussão aberta sobre os idosos e a sua participação na educação para identificar os
idosos mais desfavorecidos, e os que estão menos direcionados a envolver-se na aprendizagem.
Possíveis perguntas para estimular a discussão:
· O que é que sei sobre a participação na aprendizagem dos idosos na minha localidade
ou país?
· O que é que sei sobre o impacto que os problemas de saúde, o aumento da
dependência, as diferenças culturais e de atitudes têm sobre a vida dos idosos no meu
país?
· Quem são os idosos que vêm para minhas aulas / formações /workshops? O que é que
sei sobre eles e sobre as suas necessidades?
Abordagem possível: registar num flip chart (ou cartaz) estatísticas do EUROSTAT sobre a
participação na aprendizagem ao longo da vida (Fonte 4) e compare-as com as estatísticas do seu
país. Com base nas respostas sobre participação, propor ao grupo que extraia quais os que não
participam e escreva as conclusões num flip-chart. Discutir as possíveis razões para a sua nãoparticipação.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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TAREFA 2:
Convide o grupo a encontrar um caso ou uma história de sucesso relacionado com uma barreira
específica de idosos em desvantagem. Depois desafie o grupo a encontrar os benefícios da
participação:
Porque é que devem os idosos desfavorecidos participar? Alguns exemplos:
ü barreiras de saúde: Ella (Zurich) – Aprendizagem para idosos em clinicas de
internamento (Fonte 1, página36)
ü barreiras de dependência: Melhorar a educação informal de idosas em ambientes de

prestação de cuidados (NIACE)
Veja: http://www.youtube.com/watch?v=YsD7G9Pc__o&list=TLEMwf3lHO5lY
ü barreiras culturais: Computerfrühstück für Ältere (pequeno almoço informático para
idosos) (Fonte 1, página 27)
Veja: http://www.youtube.com/watch?v=8yud_Lwmevo
ü barreiras de atitude: faça com o grupo um jogo de associações e perceções positivas e
negativas relacionadas com a idade. Se possível, divida o grupo em dois para
dramatização: uma parte vai ser defensora das perceções negativas e a outra defensora
das perceções positivas. Os dois grupos realizam um debate.
Reflexão em grupo: Qual é a ideia-chave? Quais foram os principais benefícios para os
aprendentes? Como posso usar estes resultados para empoderar o aprendente? Como é que
posso transformar uma perceção negativa numa positiva?
Tarefa 3:
Se possível, divida o grupo em várias equipas de trabalho. Distribua rolos de papel com as
situações temáticas (que deve preparar com antecedência), onde os formandos vão ser
confrontados com o desafio de alcançar idosos não-participantes na aprendizagem (que
enfrentam obstáculos listados na tarefa 2). Peça-lhes para escolher um dos rolos de papel de
forma aleatória e criar uma estratégia de recrutamento.
Perguntas que podem ser feitas:
· Onde é que se encontram estes idosos? Como alcançá-los?
· Por que é que a aprendizagem de adultos importa para este grupo e quais as razões
para participarem?
· Como motivá-los e mantê-los envolvidos?
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Depois de recolhidas, afixe as respostas num quadro e convide cada grupo de trabalho a
apresentar as suas conclusões.
Algumas ideias e estratégias possíveis para o recrutamento:
ü abordagem pessoal: Conte a sua história, Fonte 3 p.36
ü campanha mediática: exemplo Não olhe para trás! Fonte 2, p. 99
ü eventos de sensibilização: Dia aberto para migrantes, Fonte 2, p. 100; Learning Parade –
Days of Learning Communities
ü Intermediários: Prazeres associados à velhice, Fonte 1, p. 25-26; Simbioz@ – e-literate
Slovenia, Fonte 1, p. 34;Alfabetização Saudável Para Idosos, Fonte 2, p. 98; Dê uma
Caminhada Através da História, Fonte 1, p. 104
Tarefa 4:
Apresente um estudo de caso sobre intermediários (indivíduos, organizações ou agências que
trabalhem com e em nome de idosos, seja em termos de voluntariado ou de trabalho
remunerado). Peça aos participantes para "detetar" possíveis intermediários no seu ambiente
local e pensar em maneiras de beneficiar com o seu apoio; como poderiam influenciar a
prestação de aprendizagem direcionada. Exemplo de um estudo de caso sobre intermediação “A
book for your Coffee” (Um livro para o seu café), referido na Fonte 2, p.99.
Benefícios e desafios de trabalho em rede, referido na Fonte 3, p. 20.
Tarefa 5:
Se possível divida o grupo em pequenos grupos. Tal como na tarefa 4, prepare as situações a
trabalhar. Os pequenos grupos devem escolher uma situação e listar “coisas” práticas que
deverão ser consideradas na formação para atender às necessidades do seu grupo. Considere:
· local e tempo da formação,
· duração da formação (incluindo intervalos),
· estrutura/formato, da formação,
· equipamentos técnicos necessários,
· possíveis fatores de distração,
· acessibilidade de transportes ,
· recursos financeiros, etc.
Assim que terminada a tarefa, cada um dos grupos deve apresentar os seus resultados. Deixe
espaço para uma discussão aberta.
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Tarefa 6:
Peça ao grupo para sugerir atividades de quebra-gelo para os idosos desfavorecidos e discutir o
que poderia resultar com um grupo específico (tenha em mente as barreiras) e o que não
resultaria?
Tarefa 7:
Dê tempo para a reflexão individual sobre o conteúdo da formação – leve os participantes a
questionarem-se: Como é que vou descobrir o que os meus alunos gostariam de aprender? Como
posso motivá-los com o conteúdo certo? Escreva num flip chart os pontos-chave que poderiam
ajudar a criar os conteúdos da formação.
Sugestões para o conteúdo: aprendizagem para uma saúde melhor, aprendizagem para alcançar
melhores relacionamentos, aprendizagem para se envolver mais ativamente na sociedade civil,
aprendizagem para a independência, etc. ...
CONCLUSÃO:
Pequeno questionário de avaliação a ser preenchido pelos participantes.
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Unidade 3 Avaliação do processo de
aprendizagem
INTRODUÇÃO:
A aprendizagem é abordada de diferentes formas. Cada pessoa tem uma maneira preferencial de
aprender que é adequada à sua personalidade e contexto sociocultural. O termo estilo de
aprendizagem abrange uma ampla gama de abordagens, modelos, teorias e métodos que estão
fora do âmbito desta unidade. Esta unidade mostra que o conhecimento sobre estilos de
aprendizagem pode ajudar os professores/formadores a tomar em consideração as diferenças
existentes entre os aprendentes no momento que planeiam as tarefas e atividades a desenvolver
na sala de aula. Aprenderemos mais sobre os estilos básicos de aprendizagem e ouviremos os
participantes relatar as suas próprias experiências. Os aprendentes podem preferir um estilo de
aprendizagem visual (visão), auditiva (audição), cinestésico (em movimento) ou tátil (toque)
Fontes 1, 2, 3 e 4.
Para a avaliação do processo de aprendizagem, propomos a ferramenta Six Thinking Hats (os seis
chapéus pensantes) que permite estruturar e tornar o processo de avaliação da aprendizagem
mais eficiente. Fonte 5. Esta ferramenta vai ajudar os aprendentes a pensar sobre o que
aprenderam/experienciaram/alcançaram, e finalmente, a pensar em formas para melhorar e
enriquecer o processo de aprendizagem. Será apresentada e implementada o Single Method
Evaluation Technique (Técnica de Avaliação Método Único). Este método irá ajudar a identificar
se a aprendizagem do conteúdo da unidade foi: Bem conhecido/Contraditório/Novo/Não está
claro.
Propomos também a reflexão sobre o impacto da idade e do envelhecimento sobre a forma como
as pessoas aprendem na velhice; e uma discussão sobre as necessidades de aprendizagem de
pessoas que não costumam participar em grupos de aprendizagem. Finalmente, recomendamos
ver os Seis Princípios Educação de Adultos Fonte 6 e ler o Relatório de Investigação MATURE
Fonte 7 sobre os resultados de aprendizagem (pp. 47-48).
RECURSOS:
[1] Trainer notes, In Service Teacher Development, Learning styles 1 – Definition,
[2] Grundtvig Partnership LISTEN Learning Innovating Styles and Active Citizens,
[3] Learning Styles I: Visual, Auditory, and Kinesthetic
[4] Identify your learning style
[5] Grundtvig Partnership LISTEN – Thinking Hats Assessment
[6] Adult Learning Principles
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[7] MATURE Research Report, pp. 47-48
Resultados da aprendizagem:
Quando completar esta unidade, será capaz de :
· Descrever os estilos de aprendizagem: visual, aditivo, cinestésico e tátil,
· Identificar o seu próprio Estilo de Aprendizagem,
· Aplicar a metodologia Six Thinking Hats;
· Usar a Técnica de Avaliação Método Único.
CONTEUDO DA UNIDADE:
Sou um professor, gostaria de ser professor?
Esta unidade começa com o quebra-gelo descrito abaixo.
Coloque a declaração de Henry Ford num quadro ou flipchart.
"Aquele que pára de aprender, seja aos 15, 25 ou 80 anos, é um homem velho. Quem ensina
sempre permanece jovem ".
Discuta em pares - Sempre foi professor? Como gostaria de ser como professor? Você gostaria de
ser um professor? Se sim, o que é que pode ensinar aos outros?
Apresentação sobre "Estilos de Aprendizagem" e exercício "Identifique o seu estilo de
aprendizagem"
Iniciar a partir da apresentação usando os recursos 1 e 2 e continuar com o exercício descrito a
seguir.
Com o objetivo de identificar os estilos de aprendizagem, prepare 4 cartões para cada
participante:
Cartão 1
... olha para o rosto do professor atentamente
... gosta de olhar para monitores na parede, livros, etc.
... muitas vezes reconhece palavras pela visão
... usa listas para organizar os seus pensamentos
... recorda a informação, lembrando como estava organizada na página
Cartão 2
... gosta que o professor forneça instruções verbais
... gosta de diálogos, debates e jogos de papéis
... resolve problemas ao falar sobre eles
... usa ritmos e sons como auxiliares de memória
Cartão 3
... aprende melhor quando está envolvido/a ou ativo/a
... acha difícil ficar sentado/a por longos períodos
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... usa o movimento como um auxiliar de memória
Cartão 4
... usa a escrita e o desenho como auxiliares de memória
... aprende bem em atividades práticas como projetos e demonstrações
Deixe os participantes escolher o estilo de aprendizagem que preferem e identifique os, como se
segue:
Escolha 1 - Aqueles que preferem um estilo de aprendizagem visual
Escolha 2 - Aqueles que preferem um estilo de aprendizagem auditivo
Escolha 3 - Aqueles que preferem um estilo de aprendizagem cinestésico
Escolha 4 - Aqueles que preferem um estilo tátil de aprendizagem.
Recolha de estatísticas
Num quadro ou flipchart - cada um dos formandos deve assinalar o seu estilo de aprendizagem.
Os idosos, independentemente das suas circunstâncias, passaram a vida inteira a aprender sobre
os mais variados temas, mas frequentemente subestimam as suas capacidades de aprender ou
pensam que a "aprendizagem" não é para eles. Um exercício como o descrito acima ajuda as
pessoas que voltaram recentemente a participar na aprendizagem, tanto a reconhecer que eles
sabem como aprender bem como a articular formas nas quais eles gostam de aprender. A reflexão
sobre as experiências pessoais de aprendizagem é um primeiro passo importante para combater
atitudes negativas e para construir confiança e autoestima.
Ferramenta "Six Thinking Hats" (Seis chapéus de pensamento) para a avaliação do progresso
dos participantes
O método "Six Thinking Hats" foi desenvolvido pelo Dr. Edward de Bono, ao qual se atribui a
criação do termo "pensamento lateral" ou “pensamento divergente”.
A apresentação da ferramenta "Six Thinking Hats" pode ser feita através de uma apresentação de
slides [3]. No entanto, quer se utilize ou não uma apresentação de slides, devem ser abordados os
seguintes aspetos: "Nós vamos usar a ferramenta Seis Chapéus do Pensamento de Edward de
Bono para nos ajudar a pensar sobre o que aprendemos, experienciámos, alcançámos, e
finalmente, pensar sobre como o processo de aprendizagem pode ser melhorado e enriquecido".
Trabalho de Grupo
· Prepare áreas com mesas e cadeiras que permitirão a várias pessoas trabalhar em
conjunto.
· Peça aos participantes para formarem grupos e se deslocar para os locais estabelecidos.
· Leve em conta que deve haver espaço suficiente entre os grupos para que cada grupo se
possa concentrar no seu próprio pensamento.
· Peça a um membro do grupo para atuar como porta-voz do grupo.
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·
·
·

Cada grupo tem um chapéu da mesma cor ao mesmo tempo e as contribuições de cada
grupo são recolhidas uma a uma.
Todo o processo é controlado pelo subgrupo chapéu azul.
Certifique-se de que as descrições dos diferentes chapéus são claramente visíveis para
todos:
Chapéu branco:
Chapéu vermelho:.
objeto.
Chapéu verde:
Chapéu preto:
Chapéu Amarelo:
Chapéu azul:.

Factual, descreve o que está lá.
Intuitivo, expressa como se sente quando se vê o
Criativo, surge com ideias.
Negativo, vê o que está errado com tudo.
Positivo, vê o que é bom em tudo.
Controla o processo, modera a discussão.

Peça aos grupos que considerem o seguinte "problema" e sugerirem respostas que correspondam
aos seus chapéus: "Precisamos aumentar a participação dos adultos mais velhos nos grupos de
aprendizagem ". Peça feedback dos porta-vozes de cada grupo. No final peça ao grupo como um
todo para discutir os problemas e soluções apresentados.
Os chapéus de Bono é uma ferramenta de sucesso para a resolução de problemas. Isso requer que
os participantes, para resolverem problemas, adotem diferentes ângulos e perspetivas, para que
possam desenvolver uma resposta mais completa. A vida e o ser-se idoso pode gerar problemas
de todos os tipos, mas no caso dos idosos em desvantagem estes encontram ainda mais
problemas que o normal.
A capacidade de resolução de problemas é uma capacidade crítica para a vida; analisar uma
situação desafiadora e saber olha para ela de diferentes perspetivas, permitindo com isso que se
chegue a uma solução que faça sentido para o indivíduo, são competências que contribuem para
o bem-estar e a autonomia na velhice.
Este exercício recorre às experiências dos participantes para demonstrar como eles já possuem as
principais componentes da resolução de problemas, que é fundamental para a vida e para a
aprendizagem. Como tal, na melhor tradição da aprendizagem experiencial e ativa.
Técnica de Avaliação Método Único
Os participantes são convidados a marcar o texto como:
· Texto que confirma o que já sabiam, marca-se com √
· Texto que contradiz ou difere do que sabiam ou acreditavam que sabiam, marcar-se com
-· Novas informações, coisas inesperadas, marca-se com +
· Texto pouco claro sobre quais questões, marca-se com ?

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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Modelo de avaliação:
Marque o texto com um dos símbolos

√ ou – ou + ou ?

Reconhecimento de Estilos de Aprendizagem
Metodologia de Six Thinking Hats
Avaliação Método Único
Este tipo de exercício de avaliação promove uma visão da aprendizagem como um processo que
inclui: reconhecimento do que já é conhecido; reflexão e revisão do que o indivíduo pensa que
sabe; a aquisição de novos conhecimentos e o reconhecimento de que nem tudo o que é novo faz
sentido imediato. Entender o que é a aprendizagem pode ser um primeiro passo para resolver
equívocos e pré-conceitos. Publicitar a aprendizagem positivamente faz parte de uma série de
estratégias que devem ser adotadas por aqueles que procuram envolver os idosos descontentes
e/ou desfavorecidos. As visões negativas da aprendizagem podem estar enraizadas nas gerações
mais velhas, dado que podem ter vivido experiências escolares pobres que levaram ao
estreitamento do pensamento.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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Unidade 4 Inclusão social
INTRODUÇÃO:
A exclusão social é definida como a falta de acesso a disposições que são oferecidos pela
sociedade. Está intimamente ligada à pobreza, mas não é necessariamente o mesmo. A exclusão
social não é um dato estático, mas um processo. As pessoas socialmente excluídas não têm
acesso suficiente aos recursos materiais; falta-lhes as relações sociais no seu bairro e
comunidade, e sentem-se impotentes, pouco motivadas para mudar a sua situação, não
participam em atividades cívicas, têm menos acesso aos serviços básicos e têm mais
probabilidade de se tornar violentas ou deprimidas. As consequências para na educação são
óbvias: as pessoas socialmente excluídas são muito difíceis de alcançar e não participam a menos
que sejam forçadas ou que estejam no sistema de educação, mas sentem-se indesejadas, não
aceites e menos motivadas; estas pessoas correm um maior risco de abandono escolar.
Este desafio tem de ser enfrentado pelos professores na educação de adultos especialmente em
relação a pessoas idosas, porque o perigo do isolamento cresce com a idade. Esta unidade lida
com o problema e mostra soluções para um ensino de sucesso.
Recursos:
[1] Definição de exclusão social
[2] Glossário das palavras-chave do projeto:
[3] Competências chave para os profissionais de ensino de adultos:
[4] MATURE: Introdução às unidade presenciais
[5] A brochura de aconselhamento MATURE para intermediários e outras pessoas
Resultados da aprendizagem
Quando completar esta unidade, será capaz de:
·
·
·
·
·
·

Reconhecer os problemas de aprendizagem das pessoas de difícil alcance
Entender o comportamento das pessoas de difícil alcance
Saber como facilitar o grupo de forma a favorecer a integração de novos membros
Desafiar as atitudes negativas e saber como reagir a elas
Encontrar abordagens adequadas para resolver situações difíceis
Planear passos para o ensino "inclusivo"

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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CONTEÚDO DA UNIDADE
Icebreaker / aquecimento: cartões postais com perguntas relacionadas ao tema (Anexo 4.1)
Definição de in/exclusão (Anexo 4.2, opcional: glossário MATURE para preparar o passo
seguinte)
O que significa lidar com questões de saúde, de dependência, de atitudes e/ou culturas de
pessoas de difícil acesso? (brainstorming ou mapa mental no grande grupo ou em subgrupos)
Transferir para o que acontece nos cursos: partilha de experiências; discussão
Estudo de caso (Anexo 4. 3) incluindo perguntas, dividir a turma em 2-3 grupos (dependendo do
tamanho do grupo): Exclusão num curso, causas e soluções
Apresentação do trabalho de grupo em sessão plenária, através da utilização de documentação
ou da exposição no quadro
Reflexão do meu papel como professor (questionário, Anexo 4.4): trabalho individual e resumo
Métodos de resolução (questionário 3 grupos)
Dividir o grupo todo em 3 subgrupos. Dê-lhes uma das opções abaixo como uma possível solução
· Abra um meta-diálogo dentro do grupo sobre o problema
· Mude o papel da pessoa em questão (por exemplo, dê-lhe um papel significativo ou
deixe que faça algo especial)
· Abordagem de Mezirow
Apresentação do trabalho de grupo, discussão
Primeiros passos: Se eu mudar alguma coisa, com o objetivo de incluir melhor as pessoas no
curso, o que pode acontecer?
· Consequências para o meu papel
· Consequências para o meu ensino (preparação, direção)
· Consequências para os participantes (aqueles em perigo e os outros)
· Existem limites?
Método: 4 espaços para colocar cartões, cada participante tem cartões em 4 cores e coloca os
cartões com ideias e questões no respetivo quadro, discussão.
Reflexão: O que é que eu quero fazer? Quais são os meus próximos passos?
Feedback: As minhas expectativas foram cumpridas? (Use os métodos que considerar mais
adequados para o feedback, como flash light, cartões...).

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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Unidade 5 Desafios de uma sociedade em
mudança
INTRODUÇÃO:
Pensar sobre tendências demográficas pode causar mal-estar a respeito de como lidar com a
população futura, que se estima venha a ser muito diferente do que experienciamos hoje. Na UE,
espera-se que o rácio de dependência dos idosos (as pessoas com 65 anos ou mais em relação à
população com idade entre 15-64 anos) tenha um aumento de 26% hoje para 52,5% em 2060. Do
ponto de vista económico, é benéfico para a sociedade como um todo, que as pessoas mais
velhas possam permanecer independentes por tanto tempo quanto possível. Mas para as
pessoas em questão também é mais benéfico, se eles forem capazes de viver uma vida longa,
ativa, realizada e independente, com a sensação de que se é uma parte relevante da sociedade e
ainda se é capaz de contribuir de diversas maneiras. Um fator-chave que contribui para o
envelhecimento ativo bem-sucedido é a aprendizagem ao longo da vida, e isso é algo para que
todos os interessados podem contribuir.
Para mais informações sobre anos de vida saudável, visite:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics
Resultados da aprendizagem:
Quando completar esta unidade, será capaz de:
· Compreender a mudança demográfica
· Reconhecer o valor dos cidadãos idosos ativos
· Identificar estratégias de empoderamento para os idosos
Conteúdo da Unidade:
§
§
§

Como é que a sociedade está a mudar? Demografia; longevidade; ratio de independência;
locais de trabalho; reformas; expectativas sobre a velhice.
Que as capacidades e conhecimentos são procurados por e em nome das pessoas mais
velhas nas sociedades em mudança?
Quais são os desafios pessoais que o envelhecimento e os idosos enfrentam nas
sociedades em mudança?

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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Apresentação:
Toda a gente é convidada a apresentar-se.
Atividade
Em grupo:
- Os participantes são convidados a refletir sobre o que lhes ocorre quando pensam sobre
sociedade em mudança e mudança demográfica. A atividade pode realizar-se em
pequenos grupos ou em plenário (quebra-gelo).
- Quais são as vantagens e os riscos da mudança demográfica?
- Quais são os vossos medos e os vossos desejos em relação a isso?
- Conseguem pensar em situações específicas do dia-a-dia que vos façam refletir sobre o
vosso papel na sociedade e pensar sobre as mudanças que estão a enfrentar?
- O que é que sentem como pessoalmente desafiante?
Em pares:
- Deve-se discutir a importância da aprendizagem e do autoconceito positivo.
- O que é o envelhecimento ativo? O que é que significa para vocês?
- Quais são os vossos desejos para o futuro, para vocês próprios e para os cidadãos idosos
de hoje?
O que é útil para os idosos também é, num sentido amplo, útil para a sociedade porque um
número crescente de pessoas mais velhas com maior autoestima, melhor saúde e uma visão
positiva sobre o envelhecimento pode contribuir para a sociedade de muitas maneiras: não só
através de menos custos em cuidados e saúde, mas também porque mais contactos
Intergeracionais são frutíferos de várias maneiras e ambos os lados podem lucrar com isso.
Atividade: Incentive os participantes a pensar em maneiras para encorajar os idosos a
permanecerem em forma e ativos:
Como é que poderiam ajudá-los a alcançar os seus objetivos?
Reflexão sobre as competências que precisariam de adquirir e/ou desenvolver?
O que é que eles esperam dos professores/facilitadores?
Que apoio desejariam eles ter dos seus professores/facilitadores e da sociedade
em geral?
Método: Brainstorming em pares
Em geral: discuta a importância de aprender! E o seu impacto na satisfação com a vida e no
envelhecimento feliz:
· Como é que aprender pode ajudar as pessoas a "acompanhar" a mudança de sociedades?
· Qual é o impacto da desvantagem nas capacidades individuais para os indivíduos
acompanharem essas mudanças?
· Qual é o papel do professor/facilitador no apoio para lidar com essa mudança?
· Como é que a experiencia dos aprendentes e as competências e conhecimentos
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
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·
·

existentes podem ser usados para lidar com a mudança?
Como é que ensinar pode ser ajustado para responder às necessidades do
envelhecimento e dos idosos inseridos nas sociedades em mudança?
Como é que essas necessidades se incorporam no ensino de temas específicos?

Atividade: Estudos sobre dois temas em grupo, quer sobre pessoas mais velhas voluntárias ou
que ainda trabalhem.
Método: Produzir um mapa mental.
1. " Podem ser demonstrados muitos efeitos positivos do voluntariado nas pessoas mais
velhas - por exemplo, o reforço do bem-estar subjetivo e o fortalecimento da autoestima.
Estes efeitos podem ser explicados pela satisfação frequentemente relatada capaz de
exercer atividades significativas e gratificantes para além das obrigações profissionais e
familiares. Apesar das situações individuais, problemas e riscos, os voluntários mais
velhos conseguem envelhecer ativamente. "
Voluntariado por pessoas idosas
2. "As pessoas idosas foram descobertas como novos clientes para a educação, um
verdadeiro recurso humano e reserva do mercado de trabalho, cuja empregabilidade
deve ser incentivada e que devem ser envolvidos na aprendizagem ao longo da vida,
assim como outros grupos etários."
Trabalho e envelhecimento
Atividade: Apresentação dos mapas mentais e comparação entre grupos
Avaliação:
Feedback dos participantes:
·
·
·

O curso correspondeu às vossas expectativas?
Existe alguma coisa que acham que devíamos dar mais atenção?
Quais as mensagens que vão levar para casa?

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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Unidade 6 Melhorar as práticas de ensino
INTRODUÇÃO:
A prática de ensinar precisa ser adaptada às necessidades dos aprendentes mais velhos. As lições
aprendidas com programas anteriores: LARA, LENA e EuBia devem ser tidas em consideração no
desenvolvimento de técnicas e métodos para o ensino de sucesso. Os princípios-chave da
andragogia e gerontagogia2 devem ser aplicados. Os professores devem-se esforçar para atingir
competências chave, conhecimentos, e habilidades, e atitudes que sejam importantes para os
profissionais de educação de adultos, neste contexto;
"(...) competências devem ser entendidas como uma combinação complexa de saberes,
competências e atitudes necessárias para realizar uma atividade específica, levando a resultados.
O conhecimento deve ser entendido como um conjunto de factos, conceitos, ideias, princípios,
teorias e práticas relacionados com campo de prática, trabalho ou estudo: competências devem
ser entendidas como uma capacidade aprendida ou adquirida por meio de formação, a fim de
executar ações através da aplicação de conhecimento; Habilidades/atitudes devem ser
entendidas como a capacidade física, mental ou emocional de executar uma tarefa. "
Fonte: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf
RESULTADOS DA APRENDIZAGEM:
Quando completar esta unidade, será capaz de:
· Refletir sobre o papel do professor/facilitador e quais os seus requisitos.
· Compreender as relações entre professores/facilitadores e os aprendentes.
CONTEÚDO DA UNIDADE :
Competências genéricas, conhecimentos, competências e habilidades / atitudes para os
profissionais de educação de adultos:
Métodos sugeridos:
Apresentação das conclusões sobre as competências desejadas, saberes, habilidades e atitudes
para profissionais do ensino de adultos a partir do "Competências essenciais para os profissionais
de educação de adultos - Contribuição para o desenvolvimento de um quadro de referência de
competências-chave para profissionais de educação de adultos - Relatório final"
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/2013-quality-final_en.pdf

2

Gerontagogia: Teoria para ensinar os adultos mais idosos.
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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Competências
Sete competências:
“A1) Competência pessoal na reflexão sistemática sobre a própria prática, a aprendizagem e o
desenvolvimento pessoal: ser um aprendente ao longo da vida, totalmente autónomo.
A2) Competência interpessoal na comunicação e colaboração com os aprendentes adultos,
colegas e agentes interessados: ser um comunicador, membro de equipa e networker.
A3) Competência em estar ciente e assumir a responsabilidade pelo ambiente institucional em
que a educação de adultos tem lugar em todos os níveis (instituto, setor, profissão e sociedade):
ser responsável pelo desenvolvimento da educação de adultos.
As primeiras três competências (A1-A3) relacionam-se com o ser-se um profissional, enquanto as
últimas quatro competências (A4-A7) estão mais focados em competências pedagógicas /
didáticas.
A4) Competência em fazer uso de sua própria especialidade e dos recursos de aprendizagem
disponíveis: ser um especialista.
A5) Competência em utilizar diferentes métodos de aprendizagem, estilos e técnicas, incluindo os
novos médias e reconhecer novas possibilidades e as e- competências, avaliando-as criticamente:
ser capaz de implementar diferentes métodos de aprendizagem, estilos e técnicas no trabalho
com adultos.
A6) Competência em empoderar os aprendentes adultos a aprender e apoiá-los no seu
desenvolvimento em ou como aprendentes ao longo da vida totalmente autônomos: ser um
motivador.
A7) Competência em lidar com a dinâmica de grupos, heterogeneidade, necessidades de
aprendizagem, motivação e experiência anterior de aprendentes adultos: Ser capaz de lidar com
a heterogeneidade e grupos".
Brainstorming em plenário: sobre as competências. Os participantes pensam quais são mais
importantes, menos importantes, etc.
Discussão: Com o exemplo de um caso de cada um, os participantes discutem em grupos
competências concretas necessárias para situações específicas de ensino com exemplos (cada
grupo tem um caso específico):

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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- Grupo de idosos imigrantes
- Grupos mistos: imigrantes idosos e idosos nacionais
- Diferentes conhecimentos de base num grupo
- Pessoas idosas, com fraca autoestima e difíceis de motivar
Apresentação dos resultados: Os grupos apresentam os resultados da sua discussão aos outros
participantes.
Discussão dos resultados em plenário e comparação dos pensamentos iniciais sobre as
competências e depois dos exemplos de casos e procurar chegar a uma conclusão.
Conhecimento
“Conhecimento: O profissional de educação de adultos tem conhecimento do seu próprio papel
dentro da envolvente institucional e tem conhecimento das possibilidades de desenvolvimento
da sua própria prática profissional "
A base de conhecimentos para a formação MATURE inclui:
· Compreensão do processo de envelhecimento, as suas vantagens e desvantagens;
· Reconhecimento da relação entre a aprendizagem e o envelhecimento;
· Compreensão de temas da velhice;
· Familiaridade com os fatores que têm impacto sobre o envolvimento, a participação e a
longevidade ativa;
· Consciência da inter-relação de aprendizagem e outras agendas sociais informando e
influenciando a vida dos idosos.
· Familiaridade com teorias de ensino e aprendizagem aplicável a adultos mais idosos.
Auto-estudo
Os participantes são convidados a obter mais informação em:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-349_en.htm
Competências
“Competências: O profissional de educação de adultos tem de ser capaz de ser autorreflexivo, ter
a capacidade de pensamento crítico para com a sua própria prática profissional, ser capaz de
avaliar as suas próprias necessidades de aprendizagem, de gerir o seu próprio processo de
aprendizagem e de organizar o trabalho e o tempo "
Competências MATURE incluem:
· Competência no desenvolvimento e aplicação de estratégias de envolvimento que sejam
capazes de alcançar idosos não-participantes;
· A capacidade de criar programas de aprendizagem que respondam às necessidades do
envelhecimento e dos adultos mais idosos;
· A aptidão para facultar aprendizagem que motiva, inspira, atrai e compromete as pessoas
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
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·
·

idosas;
O talento para configurar as aprendizagens que são relevantes e aplicáveis às habilidades
para a vida;
A flexibilidade para encaixar as necessidades dos idosos dentro dos programas existentes
de aprendizagem e dentro de grupos de aprendizagem multigeracionais.

Habilidades e Atitudes
“Atitudes: O profissional de educação de adultos é autêntico e consistente na sua opinião e está
interessado no seu próprio desenvolvimento profissional "
As atitudes e habilidades MATURE incluem:
· A empatia com os idosos;
· A capacidade de envolvimento com vários tipos de pessoas e organizações na busca de
aprendizagem relevante para os idosos;
· Mente aberta a novas ideias; a desafiar conceitos e situações;
· A vontade de abraçar a inovação; pensar "fora da caixa”; desafiar preconceitos;
· O compromisso de incentivar a progressão da aprendizagem.
Discussão sobre as competências, habilidades e atitudes em plenário
Que motivos ou razões teriam os idosos para estarem na minha aula/grupo/sessão?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Para que fins gostariam eles de usar as aprendizagens aqui feitas?
O que podem contribuir para a experiência de aprendizagem?
Terei consciência do meu papel ou da minha relação com todos os idosos do grupo?
Partilhar problemas/ questões e soluções
Encontrar um terreno comum e/ou permitir parcerias/ligações entre o grupo.
Lidar com os aprendentes mais desafiantes.
Ultrapassar barreiras com e em nome dos aprendentes desfavorecidos
Modalidades - ensinar, facilitar, estimular
Construir, não destruir
Recompensar, afirmar e encorajar

Métodos:
Brainstorming acerca dos motivos que levariam os idosos a participar num grupo de
aprendizagem.
Envolver os idosos para os ajudar a descobrir quais são as suas necessidades, o que esperam do
curso: o que desejem para si, o que gostariam de evitar etc.
Por exemplo, convidar um grupo de idosos que já esteja a participar em algum tipo de curso ou
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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alguma outra atividade, como cuidar dos netos, voluntariado, etc.
Com esse grupo iniciar uma discussão (idosos e professores), de forma a compreender melhor as
preocupações uns dos outros.
Avaliação:
Feedback dos participantes:
O curso correspondeu às vossas expectativas?
Existe alguma coisa a que deveria ser dada mais atenção?
Quais são as mensagens que vão levar para casa?

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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Unidade 7 Usar as novas tecnologias
INTRODUÇÃO
O âmbito e o lugar de novas tecnologias na vida dos idosos depende da sua formação,
experiências anteriores, e abertura para novas habilidades e saberes. O termo "sénior" pode
descrever pessoas de boa saúde ou com problemas de saúde, ativos, sedentários, solitários ou os
líderes nas suas comunidades. Aprender e ensinar sobre as novas tecnologias deve atender às
necessidades de todos da população em causa. A tecnologia digital pode oferecer abordagens
novas e mais eficazes para construir e fortalecer os laços sociais vitais que irão ajudar as pessoas
a manter-se independentes e envolvidas na vida adulta. A tecnologia pode ser usada para
redesenhar as formas como se apoia os mais idosos a superar os desafios que enfrentam. Em
particular, é crucial para compreender as áreas tecnológicas mais frutíferas para o investimento
social e de ação, a fim de melhorar a qualidade de vida dos idosos.
Recursos
[1] Associação Europeia para a Educação de Adultos
[2] European Shared Treasure, Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida,
[3]Relatório de investigação MATURE, Caso de Estudo Alemão, pp. 27-29, Estudo de Caso Polaco,
pp. 31-32
[4] “Computer breakfast” em Hamburgo desde 2010
[5] Encontro com computadores em Gdansk Universdade de tecnologia, desde 2008,
[6] Sobre e-aprendizagem
[7] Sobre Blended learning
[8] Sobre MOOC
[9] Aprender Inglês online
Resultados da aprendizagem :
Quando completar esta unidade, será capaz de :
· Reconhecer o âmbito e o lugar que as tecnologias ocupam nas sociedades e na vida dos
idosos
· Compreender as barreiras de acesso às novas tecnologias para os aprendentes
(desfavorecidos; não participantes)
· Motivar os professores e os aprendentes a superar obstáculos ao acesso às novas
tecnologias
· Saber quais tecnologias que podem ser usadas e para que propósito
· Utilizar as novas tecnologias para estimular o interesse e motivar os alunos a explorar as
necessidades e capacidades individuais
· Usar as novas tecnologias na aprendizagem em grupo
· Motivar os alunos para alcançar novos conhecimentos tecnológicos e serem cidadãos
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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·

ativos
Beneficiar de modelos de e-learning e blended learning, para tornar a educação mais
acessível em termos de tempo e lugar

CONTEÚDO DA UNIDADE: Ensino; tarefas e atividades que levem à aquisição dos resultados de
aprendizagem da unidade
O âmbito e o lugar das tecnologias no ensino/aprendizagem na velhice
A unidade começa com o quebra-gelo “Speed Dating”:
· Divide-se o grupo em dois subgrupos que devem formar duas rodas: uma interna e outra
externa, voltadas uma para a outra. Os participantes devem estar sentados em frente uns
dos outros para que todos tenham um parceiro.
· A seguir o líder da equipa faz uma pergunta ou diz uma frase que deve ser concluída.
· Em seguida os participantes devem responder às perguntas e discutir o assunto durante
um minuto como a pessoa à sua frente.
· Cada vez que se inicia a conversa os participantes devem também indicar os seus nomes.
· Depois de dois minutos o líder da equipe dá um sinal, e o círculo exterior (que
anteriormente ouvia) deve, então, discutir o mesmo tema (também durante um minuto).
· Quando o minuto passar, o líder da equipa deve apitar, e então o círculo exterior deve
mudar para a direita, de modo que toda a gente tenha um parceiro novo.
· O líder da equipa faz uma nova pergunta e as próximas rondas começam.
Exemplos de perguntas:
Acha que utiliza suficientemente as novas tecnologias na vida quotidiana?
Que tipo de serviços online usa (se usar)?
Que tecnologias para a aprendizagem na velhice lhe parecem mais adequados?
Acha que as tecnologias são inclusivas ou exclusivas?
Obstáculos no acesso às novas tecnologias para os aprendentes (desfavorecidos; nãoparticipantes); soluções para os obstáculos e ultrapassagem das barreiras no acesso às novas
tecnologias
Trabalhar em pares e preparar uma apresentação sobre boas práticas:
Encontre um projeto de boas práticas a partir das Fontes [1], [2] ou [3].
Prepare três diapositivos/páginas de apresentação e partilhe com o grupo. A apresentação deve
conter:
1. O título do projeto e resumo
2. Parceria, contactos
3. Produtos, links

Estimular e motivar os alunos adultos a beneficiar das aprendizagens em grupo – Estudos de
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caso MATURE
·
·
·
·

Prepare áreas de trabalho com mesas, cadeiras e um computador ligado à Internet que
permita a várias pessoas trabalhar em conjunto.
Peça aos participantes que formem grupos e se desloquem para as áreas estabelecidas.
Tenha em conta que deve haver espaço suficiente entre os grupos para que cada grupo se
possa concentrar no seu próprio trabalho.
Leia o estudo de caso escolhido [4], [5], e pense sobre as suas experiências pessoais,
discuta em grupo como implementar o caso, identifique eventuais constrangimentos e
pense em benefícios.

Os cursos mais populares no uso de novas tecnologias para alunos adultos
Em pares, leia a lista abaixo, e tendo em conta a sua experiência, coloque os temas por ordem,
do mais popular para o menos popular.
1. E-learning, blended learning (Aprendizagens online, aprendizagens mista), Creative
Commons licenses, Open Educational Resources (Recursos educacionais abertos), MOOC Massive Open Online Course (Cursos Intensivos Abertos Online) [6], [7], [8]
2. Aprender inglês online [9]
3. Como escrever no computador: processamento básico de texto
4. Correio eletrónico: Como funcionam os e-mails e o que é necessário para os usar
5. Introdução ao uso da internet: Conceitos básicos sobre Internet
6. Manter o computador organizado: Gestão dos ficheiros no computador
7. Serviços na internet: Uma revisão dos diferentes serviços oferecidos na Internet por
exemplo: e-government, e-libraries, e-shopping, e-bank. Segurança na Internet.
8. Comunicação na Internet: Como usufruir das possibilidades de comunicação utilizando a
Internet: o uso do Skype, fóruns, e softwares sociais.
9. Fotografia digital: Noções básicas de fotografia digital e processamento de imagem
10. Apresentações: Princípios do design e criação de apresentações
11. Os média e a Internet: Rádio, televisão, música, discursos e filmes na Internet
Usando a pesquisa Google encontre recursos de conteúdo abertos para 2 destes temas. Partilhe
as suas descobertas com os outros.
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Unidade 8 Empurrar as fronteiras
INTRODUÇÃO:
Os limites/fronteiras para a aprendizagem de idosos desfavorecidos têm muitas dimensões e
nem sempre são óbvias ou fáceis de tratar. Eles podem estar ligados com o contexto de vida do
aprendente ou relacionados com os estereótipos ou perceções que desencorajam ou inibem a
participação. O desafio para o educador de adultos é reduzir o efeito dessas barreiras através da
formação e aplicação de estratégias adequadas. Deve-se fazer um esforço para ampliar a visão
dos aprendentes, formadores e prestadores do que a aprendizagem em grupo deve ser e pode
realizar. O objetivo desta unidade é clarificar as mudanças que são necessárias para tornar a
aprendizagem envolvente e bem-sucedida.
RESULTADOS DA APRENDIZAGEM:
Depois de estudar esta unidade, os participantes serão capazes de:
·

Identificar e analisar as fronteiras para o empenho na aprendizagem

·

Desenvolver competências para minimizar o efeito dessas fronteiras

·

Identificar 'a margem de manobra' dentro dos limites

·

Desenvolver estratégias para mover as fronteiras

·

Aplicar soluções que demonstrem o ‘alargar de fronteiras’

·

Desenvolver a sua própria autoestima como formador/a.

CONTEÚDO DA UNIDADE
A. Definição de fronteira
A próxima atividade irá explorar as barreiras que os educadores de adultos enfrentam nos
processos de aprendizagem dirigida a idosos. Será feita uma tentativa de abordar a questão
através da aplicação do método da Experiência Estética, usando uma obra de arte como estímulo
para posterior elaboração do assunto.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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Atividade com base em “Aprendizagem Critica e Criativa através da Experiência Estética3”
(A atividade é dividida em quatro etapas. As respostas às questões propostas são anotadas pelo
facilitador no quadro ou flip-chart e são visíveis durante todo o processo. Durante as duas
primeiras etapas, os participantes expressam os seus pensamentos individuais. Durante as outras
duas, eles trabalham em pequenos grupos; cada grupo apresenta as suas ideias no plenário).
A pintura de Hopper (ANEXO 8.1.) ou, em alternativa, a fotografia de um homem idoso (ANEXO
8.2) é apresentada ao grupo.
PRIMEIRO PASSO
Perguntas de Observação
Deixe que os seus olhos
trabalhem para si. Seja
generoso com o seu tempo
de observação.

·
·
·
·
·

O que vê?
Quando e onde a cena poderá estar a ocorrer?
Existe algo que o intrigue o ou incomode?
Que sentimentos essa cena cria em si?
Tente descrever a situação na perspetiva do idoso.

SEGUNDO PASSO

·

Questões analíticas

·
·
·

TERCEIRO PASSO
Alargando o âmbito

·
·
·

QUARTO PASSO

·
·

Pode relacionar-se com a personagem
retratada?
O que o poderia desencorajar e mantê-lo longe
da aprendizagem?
Você acredita que ele é candidato à
aprendizagem?
Qual poderia ser a sua contribuição para as
sessões de aprendizagem?
Como o pode encorajar a participar?
Quais as suas competências mais fortes como
educador/a para abordar este indivíduo?
Quais são as mais fracas?
Relembre o processo.
Reexperiencie, reveja e reflita sobre o que
descobriu.

Revendo o processo
3

Experiência Estética – entendida como a exploração sistemática de obras de arte - pode contribuir para um
conhecimento integrado, abrangendo dimensões críticas, reflexivas e afetivas da aprendizagem. Tal experiência amplia
as perspetivas para abordar os processos e os fenómenos, a fim de os "ver" de um ponto de vista diferente, para
aprofundar aspetos além da aparência e para melhor entender os condicionamentos causais (Kokkos, 2010). Para mais
informações sobre essa metodologia, visite Desenvolvimento de Métodos Inovadores da Formação de Formadores
http://artit.eu/
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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B. Estratégias para mover as fronteiras
A atividade seguinte é inspirado no trabalho de Augusto Boal (Teatro do Oprimido). Visa os
educadores para obterem uma melhor compreensão de como os limites afetam a aprendizagem
em grupo na velhice e, como desenvolver estratégias para lidar com eles.
Actividade: “Role playing”´
A descrição dos papéis é entregue (ANEXO 8.3); três participantes voluntários são convidados a
encenar o papel de sua escolha. O resto dos participantes observam a cena e inventam novas
formas de lidar com a situação atual. Quando sentirem que têm uma ideia de como mudar os
acontecimentos para efetivamente resolver o problema, podem gritar 'congelamento' e saltam
para tomar o lugar do Protagonista Educador.
O facilitador atua como mediador para o grupo.
C. Elaboração dos resultados – Discussão em grupo
As atividades anteriores são seguidas por uma discussão em grupo focando os limites iniciais e as
formas mais criativas de lidar com eles. O facilitador anota no quadro, em duas colunas
separadas (limites / estratégias).
Reflita agora sobre o processo. Escreva uma pequena nota para levar consigo…
1. "O que levo comigo a partir da discussão de grupo de hoje?"
2. “O que posso usar no futuro?”
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Unidade 9 Rumo à auto-organização
INTRODUÇÃO:
A auto-organização é tida como um valor nas teorias educacionais através da EU (para uma visão mais geral
ver: http://iec.psih.uaic.ro/ciea/file/2010/5%20maciuc%20stefan.pdf com referências a projetos da UE)
Mas, ao mesmo tempo, não se pode esperar que a auto-organização funcione bem sem formação, nem
para os participantes, nem para o professor. Tem de ser discutida, tentada, melhorada, reorganizada e
adaptada às necessidades e competências de todas as pessoas envolvidas neste processo.
Também é claro que, mesmo em contextos não formais, há um quadro organizacional com regras e
regulamentos, como na aprendizagem formal. Isso significa que a auto-organização vai encontrar os seus
limites ao enfrentar estes regulamentos. Mas, ao mesmo tempo, cursos auto-organizados podem
questionar a sensibilidade dessas regras relativas à atmosfera da aprendizagem e bem-estar dos idosos.
Os professores que trabalham com idosos, especialmente os que possuem desvantagens, têm que ter em
mente que a auto-organização não é um resultado final, mas um processo. Cada passo para a autoorganização resulta em aprendizagem que permite aos aprendentes ser um membro totalmente aceite nas
suas respetivas sociedades, independentemente da idade, da cultura ou formação educacional.
RESULTADOS DA APRENDIZAGEM:
Depois de estudarem esta unidade, os participantes serão capazes de:
· Compreender o valor de auto-organização para os participantes
· Compreender as mudanças de papel que como professor têm de enfrentar
· Saber como facilitar o grupo com abordagens auto-organizacionais
· Saber como relacionar grupos-alvo específicos com o tema da auto-organização
· Planear os primeiros passos rumo à auto-organização
CONTEÚDO DA UNIDADE:
Quebra-gelo/aquecimento: “Dois Lados” com perguntas relacionadas ao tema (Anexo 9.1)
O meu papel – o papel dos "aprendentes": uma curta-metragem (três minutos), analisando os papéis do
professor/aprendentes em grupos. Escolha qualquer filme que possa encontrar na Internet ou um que seja
da sua própria organização, mostrando uma pequena sequência de um "curso" envolvendo adultos,
preferencialmente adultos mais velhos. Divida o grupo em dois subgrupos, em que um grupo analisa o
papel do professor, e o outro grupo o papel dos adultos. (Se você tiver um grupo grande, pode dividi-los em
quatro grupos, dois grupos recebendo a mesma tarefa). Os resultados/observações são escritas em cartões,
e depois fixadas num quadro branco. Todo o grupo tem oportunidade de ver estes cartões e discutir os
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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resultados. (Pode encontrar filmes disponíveis no YouTube ou criar uma simulação no grupo, por exemplo,
uma curta sequência de aprendizagem de línguas, ou qualquer outro assunto.)
Vivendo num mundo complexo: o que é necessário por parte dos cidadãos para lidar com as exigências da
vida quotidiana? (ver Literacias do LARA para a estrutura, ver o material de autoestudo). Faça um "mapa
mental" num flipchart ou quadro branco, convidando os participantes a dar mais ideias. Discuta as
competências "gerais" necessárias para lidar com essas exigências. (por exemplo: para ser capaz de
aprender, tempo e autogestão, competências sociais, comunicação, auto-organização)
Objetivos da auto-organização na Educação de Adultos: 3 grupos de trabalho com tarefas diferentes
descrevem os benefícios da auto-organização para os aprendentes, para os professores/organizações e para
a sociedade.
Apresentação em plenário: Cada grupo apresenta os seus resultados a todos os outros.
Passos para a auto-organização:
· Exercício introdutório (Anexo 9.2)
· Os 5 passos para a auto-organização (Anexo 9.3)
· Estudo de caso: que passo é esse? (ver um exemplo para um estudo de caso: em Anexo 9.4)
Os aprendentes: o que sabemos sobre eles? Tempo de contar histórias (trabalho em pares ou em
pequenos grupos, cada formador, baseado na sua experiência, fala acerca dum aprendente, centrando-se
nas capacidades "inesperadas" observadas, escrevendo-as em cartões, todas recolhidas em sessão
plenária). Discussão sobre estas competências em termos de passos para a auto-organização, ressaltando o
facto de que se a maioria dos adultos são muito bem capazes de auto-organizar a sua própria vida, por que
não podem tomar parte na organização do processo de aprendizagem?
Na prática: o que é que eu gostaria de mudar?
·
·
·
·

Consequências para o meu papel
Consequências para o meu estilo de trabalho (preparação, coordenação)
Consequências para os aprendentes
Existem limites?

Método: “World Café”: 4 grupos preparam diferentes aspetos e apresentam-nos aos outros.
Reflecção: o que é que eu pretendo fazer? Quais são os meus próximos passos? (fase individual, consulte a
diretriz anexo 5)
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Feedback: deve centrar-se no seguinte:
Qual foi
· O nível de envolvimento
§ O nível de auto-organização
· O nível de satisfação
· O nível de apoio prático
Métodos possíveis podem ser: dar pontuações numa folha preparada de 1-10, um questionário, uma
discussão aberta, comentários escritos para cada tópico ou outro desde que prático
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Unidade 10 Avaliação e progresso
INTRODUÇÃO:
Há muitas maneiras de avaliar a aprendizagem. Uma avaliação deve refletir a qualidade, relevância,
eficiência operacional, utilidade, sendo esta última de extrema importância para os idosos desfavorecidos,
uma vez que demonstra os benefícios da formação. Esta unidade foi concebida para lhe dar uma visão
sobre o planeamento do seu programa de avaliação, para determinar e identificar os pontos fortes, os
pontos fracos, oportunidades e ameaças da formação. A unidade fornece estratégias para avaliar a
formação em grupo e autoavaliação, para medir resultados e a extensão do impacto da formação. O
reconhecimento do progresso e os benefícios da formação é um caminho para a criação de um
"aprendente" independente. É da responsabilidade do educador de adultos indicar, mostrar, guiar e apoiar
o aprendente mais velho desfavorecido no seu autojulgamento e nas decisões que precisar de tomar para
transferir os conhecimentos adquiridos na sua vida diária.
RECURSOS:
[1] MATURE – relatório de pesquisa (ing.)
[2] Planeando um Programa de Avaliação
[3] LENA - A Aprendizagem que funciona para os idosos
[4] Melhorar a aprendizagem do aprendente através da avaliação
[5] Kit de Ferramentas para a Garantia de Qualidade na Educação Não-Formal Aberta e a Distância
RESULTADOS DA APRENDIZAGEM:
·
·
·

Construir uma estratégia de avaliação: o que focar, como recolher a informação, como usar as
informações recolhidas e como geri-las (tarefas 1, 2, 3),
Diferentes métodos para apoiar os aprendentes (tarefa 4),
Formas para indicar e reconhecer progresso do aprendente (tarefa 5).

CONTEÚDO DA UNIDADE:
ANTES DE COMEÇAR – FASE PREPARATÓRIA:
Esta unidade requer o seguinte material: cartazes ou flip chart (World Café), marcadores, canetas, post-its.
Adapte os métodos propostos para o tamanho do seu grupo.
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TAREFA 1
Usando o método World Café (http://www.theworldcafe.com/method.html) o grupo deverá encontrar
respostas para estas possíveis perguntas:
· O que precisa ser avaliado e para que finalidade?
· O que eu quero e preciso saber - avaliar toda a formação ou apenas uma seção específica? É o
conteúdo da formação útil, relevante para os aprendentes? Será que vão beneficiar com a
formação - fará diferença em suas vidas?
· Quem deverá avaliar (interno ou externo) e como (formal ou informal)?
· A formação adequa-se às necessidades dos aprendentes desfavorecidos mais velhos?
· O que vou fazer com a informação recolhida? Será que vou ser capaz de usar os resultados?
· A formação tem suficiente valor para possíveis patrocinadores ou membros da comunidade local,
ou para intermediários?
Podem-se colocar outras questões, de acordo com a informação que o grupo precise. Para mais perguntas
possíveis, consulte Fonte 2, p. 25.
TAREFA 2
Crie um "focus group" do LENA (como fazê-lo: veja Fonte 3, p. 23) e convide o grupo para um debate sobre
como eles irão avaliar o sucesso de um curso de formação e quais os instrumentos que poderão utilizar.
Sugestão: anote as ideias num flip chart.
Métodos sugeridos para a medição:
ü debate em grupo ou revisão por pares ou feedback sobre situações simuladas
ü inquérito com base em questionários, entrevistas, testes
TAREFA 3
Recolha os resultados das tarefas anteriores, incluindo a resposta do grupo: O que posso fazer com toda
esta informação? E Faça um brainstorming sobre quem poderá utilizar os resultados, identificar potenciais
utilizadores da informação. O grupo pode escrever as respostas em post-its.
Dicas: possíveis pessoas alcançadas pelo curso, direta ou indiretamente: líderes comunitários, os alunos de
redes sociais, os media, grupos de interesse, as partes interessadas, voluntários, grupos de apoio, colegas,
etc...
TAREFA 4
Divida o grupo em várias equipas (se possível). Apresente-lhes a hierarquia Bennet (veja Fonte 2, p. 6) –
desenhe o esquema num flip chart e convide as equipas a colocar as suas respostas anteriores, de acordo
com a hierarquia; dê tempo às equipas para interpretar/apresentar os resultados. Com recurso a
dramatizações, desafio as equipas a encenar diversas apresentações para vários intermediários/gruposalvo. No final, dê tempo para a reflexão: poderei eu usar este método na minha turma? Será que vai ser útil,
se não, que outro método poderei eu usar, que funcionará com os meus aprendentes?
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PROGRESSÃO
TAREFA 5
Apresente o estudo de caso de uma aprendizagem com sucesso feita por um idoso desfavorecido (para
estudos de caso, consulte Fonte 1, p. 24 - 38) a partir do processo de aprendizagem até à sua transferência
para a vida diária. Com uma série de perguntas rápidas, convide o grupo a discutir:
· Qual foi a progressão feita pelo aprendente neste exemplo?
· Qual o impacto que isso teve na sua vida? Foi importante para ele/ela? Foi difícil aplicar os
conhecimentos adquiridos na sua vida diária?
· Qual é o papel de um educador de adultos na progressão?
· Como pode avaliar o progresso neste exemplo? É mais fácil/difícil de avaliar quando se trata de
idosos desfavorecidos? Se sim, porquê?
· Que métodos poderiam ser usados para confirmar o progresso e dar crédito aos aprendentes idosos
desfavorecidos?
Sugestão - possível exemplo para apresentar: O que pode ser o “melhor Adulto” para a Nomeação da
semana?
http://www.youtube.com/watch?v=KUaX6s8dnLE&list=TL-V51bRm01lE
Sugere que o grupo tenha tempo e espaço para os aprendentes de forma que eles possam também
autoavaliar sua progressão - da aprendizagem até à aplicação da aprendizagem na vida diária.
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Anexos às unidades
Unidade 1 Anexo 1
Pintura de Georgios Iakovidis (1892) “Os primeiros passos”

Voltar à Unidade 1
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
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Unidade 4 Anexo 1
Quebra-gelo
Como:
Use vários cartões postais (em número superior ao dos participantes) no chão ou sobre uma mesa,
cada participante escolhe o cartão que melhor expresse os seus sentimentos no início de um
seminário.
O facilitador pergunta:
"Pode explicar por que é que escolheu esse cartão? Como se sente no início deste seminário?"
Todos os presentes devem responder (por ordem).
Porquê?
Esta atividade faz com que o grupo se comece a conhecer melhor.
Próximo passo:
Agrupe as respostas à pergunta "Quais são as minhas expectativas para o seminário?" em temas e
exponha-os.
Porquê?
Saber quais são as expectativas dos participantes; indicação onde pode ocorrer uma mudança da
ênfase, do conteúdo ou da direção do curso; é importante verificar no fim do curso (feedback), se
as expectativas foram cumpridas.

Voltar à Unidade 4

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.

51

Unidade 4 Anexo 2
Ex/inclusão
Como:
Cada participante tem uma folha de papel com a definição de "Inclusão Social", publicado pela
União Europeia ou de outro organismo Europeu. O formador enfatiza o facto de que este curso é
sobre a inclusão das pessoas mais velhas (+55) e pessoas de difícil alcance. Perante esta
informação, será a definição suficiente? O que é que está a faltar? O que é que está errado? O que
é que deve ser formulado de modo diferente?
(O trabalho em pequenos grupos ou pares, e convide-os a partilhar as suas contribuições em sessão
plenária, depois).
Como facilitador, se os temas de saúde, dependência, cultura e atitude não forem realçados
suficientemente, considere-os com uma questão: se são relevantes e se devem fazer parte da
definição?
Porquê?
Criar o mesmo ponto de partida para a discussão. Introduzir os temas-chave da saúde, dependência
etc..
Próximo passo:
Distribuição de definições do glossário MATURE e dados que apoiem a definição.
Porquê?
Para fomentar uma base comum de conhecimento.

Voltar à Unidade 4
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Unidade 4 Anexo 3
Métodos de resolução
Métodos: Grupos de 3-4 pessoas, fazer as perguntas numa folha de papel com espaço para as
respostas.
Como:
Divida o grupo em três e diga-lhes que vão trabalhar em resoluções para a inclusão de pessoas que
estão "excluídas" no grupo.
1 º grupo: discutir uma possível resolução
Iniciar um meta-diálogo sobre o problema dentro do grupo
a) Como arrancar, como configurar esse tal diálogo?
b) As razões para o fazer dessa forma?
c) Razões para não o fazer, quais os perigos?
2 º grupo: discutir uma possível resolução
Alterar os papéis para incluir a(s) pessoa(s)
a) Como pode enquanto professor mudar o papel; que tipo de papéis são possíveis? O objetivo
é ter aceitação/apreciação pelos membros do grupo, sem que estes se sintam obrigados a
tal.
b) As razões para o fazer dessa forma?
c) Razões para não o fazer, quais os perigos?
3 º grupo: discutir uma possível resolução
Resolver a situação usando a abordagem de acordo com Mezirow:
Como professor, pode mostrar os seguintes aspetos (mais menos)
• Presença
• Intuição
• Distância
• Reflexão
• Empatia
• Observação
• Sentimento
• Ação
Possíveis adições:
Distribua um documento de apoio sobre as teorias de Mezirow
Fale sobre alguns bons exemplos
Estudo de caso
Role play
Porquê?
Este exercício é uma forma de mostrar aos participantes que existem caminhos para atingir a
resolução destas questões, que existem formas diferentes e que eles como o professor têm de
decidir qual o caminho mais adequado para o grupo e para a situação.
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Unidade 4 Anexo 4
Reflexão do meu papel como professor / formador/ facilitador…
(Como: questionário a ser respondido por todos individualmente)
(Porquê: este será uma base para o planeamento de ações)
Questões
Respostas
1. Quais os métodos de ensino que aplica
nos seus cursos?
2. Quais são as suas experiências de ensinar
pessoas mais desfavorecidas?
3. Com que tipo de desvantagem lhe foi
mais difícil de lidar?

4. Quais são os fatores mais importantes a
considerar quando se trabalha com pessoas
desfavorecidas?

5. Quais são os maiores desafios, tanto
como professor como pessoa?
6. Que tipo de ajuda precisaria para lidar e
gerir as situações difíceis?
7. Que tipo de avaliação usa mais?

8. Com que organização(s) trabalha? Na sua
opinião, acha que eles se preocupam com
chegar a idosos de difícil alcance?
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Unidade 8 Anexo 2
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Unidade 8 Anexo 3
Papéis para a dramatizaçãoo
1. "Formador". O formador de adultos que luta para encontrar maneiras criativas de tornar a
aprendizagem interessante e útil. O formador é jovem e trabalha para a instituição pela
primeira vez. Ele(a) espera ter uma intervenção que permita uma aprendizagem bem sucedida
e fazer a diferença na vida dos aprendentes mais velhos e desprivilegiados. Depois de falar com
os aprendentes, o formador acredita que a sua maior necessidade é a de se familiarizarem com
os média digital. No entanto, o formador percebe que nada é como esperava: o representante
da instituição tem uma ideia concreta de como o programa deve ser executado e como deve
ser, uma ideia totalmente diferente da visão do educador. Além disso, muitos aprendentes
parecem bastante relutantes em se envolver.
2. O "Chefe". O representante da instituição, de mente um pouco estreita, que previdencia a
classe. Aceita somente as práticas tradicionais de ensino, não acreditando realmente que as
pessoas mais velhas precisem de qualquer tipo de educação e, só o faz pelo subsidio recebido
oficialmente. O Chefe pensa que as aulas devem ser em artesanato, porque no passado já
tinham realizado aulas sobre este tópico. Por isso "Porquê incomodar-se com qualquer outra
coisa? De qualquer maneira, não há muito mais que essas pessoas possam fazer".
3. O "Aprendente". Um Sénior com um baixo nível de auto-confiança. Está ansioso/a para
aprender a usar um computador, mas tem medo de que seja já muito velho/a e fragil. Não quer
aulas de artesanato. Além disso, ele acha que o formador é jovem demais para o entender.
Os três personagens reúnem-se, a fim de definir o conteúdo do tema do programa de
aprendizagem. O objetivo do educador é de chegar a um acordo com o representante da instituição
e motivar o aprendente a participar activamente e de livre vontade.
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Unidade 9 Anexo 1
Dois Lados
Porquê:
Para dar aos participantes a oportunidade de se ficarem a conhecer uns aos outros e, ao mesmo
tempo, encontrar um ponto de partida para o tema da formação.
Como:
Explique o procedimento: vai fazer perguntas à audiência que só pode responder "sim" ou "não". O
lado direito da sala é para os "sim", e a esquerda para os "não".
Os participantes vão para o lado que acham que é a sua resposta. Lá, têm um minuto para discutir a
sua escolha com todos ou com alguns dos outros que lá estejam. Dão uma razão para a sua decisão
ou contam uma história que se encaixe na pergunta.
Perguntas possíveis:
(comece com as mais fáceis)
Comeu cereais ao pequeno-almoço esta manhã?
Veio de autocarro até ao local da formação?
Alguma vez já saiu duma sessão de formação antes que ela terminasse? (Se sim, por
quê? Se não, ficou alguma vez tentado?)
Tem expectativas para hoje?
Gosta que lhe digam o que fazer?
Quem aprende mais: você, ou os aprendentes? (Lado esquerdo: Eu aprendo. Do lado
direito: Os aprendentes)
Tem experiência com grupos de auto-representação dos aprendentes (conselhos,
comitês)? (para o “não-grupo“, gostaria de ter)
Já teve experiência de algum aprendente que quisesse corrigi-lo e ser um coprofessor
Altere as perguntas de acordo com o seu grupo e a envolvente, no entanto, é importante ter
questões referentes ao início da formação e outras relacionadas com o tema (cada 4 questões)
Voltar para a Unidade 9
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Unidade 9 Anexo 2
Exercício Introdutório
Porquê:
A fim de compreender como a auto-organização difere das formas tradicionais de ensino, este
exercício proporciona uma experiência prática.
Como:
· Todos os participantes sentam-se nas suas mesas ou em um círculo.
· Peça-lhes para se levantarem e girarem uma vez e, em seguida, sentarem-se novamente.
Provavelmente, mesmo questionando-se, todos cumprem a orientação.
· Depois de se sentarem novamente, explique que esta é a forma como o ensino é feito
muitas vezes: há uma instrução e nenhuma explicação adicional é dada ou oferecidas
diferentes opções. O exercício foi feito para lhes mostrar como eles se sentem.
· Depois desta explicação, repita o exercício, desta vez alterando-o ligeiramente ("virar para o
outro lado!").
· Agora pode mostrar-lhes que estes dois exercícios representam os dois primeiros passos "no
sentido de auto-orientação".
· O grupo pode discutir livremente este exercício.
De seguida, explique a tabela "Passos para a auto-organização" (veja Anexo 3).

Voltar para a Unidade 9
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Unidade 9 Anexo 3
Os cinco passoa para a autoorganização

Níveis de Participação

adução baseada em Freitag 2006, referindo-se a Schröder 1995)

Nível 2

Nível 1

Presença

Nível 3

Nível 4

Níve

Transparência/clareza Contribuição/cooperação Codeterminação/participação Autodeterminação
nas tomadas de decisão

veis de participação
tributos/ caracteristicas de nível

penas presença física
r capaz de expressar a sua opinião sem ser solicitado
tar bem informado sobre um assunto
pinião pessoal quando solicitada (consulta)
etar a tomada de decisão através do poder do voto
ribuição de responsabilidade pelas decisões/autoganização

X
X

X
X
X

X
X
X
X

utodeterminação no contexto da participação visto como resultado da atribuição de responsabilidade pelas decisões, em condições que são definidas por quem está no poder.
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Unidade 9 Anexo 4
Estudo de caso
Porquê:
A fim de ser capaz de distinguir entre os cinco passos para a autoorganização, este estudo de caso
foi concebido para discriminar, definindo determinadas características. Depois disso é mais fácil a
análise das próprias situações dos participantes.
Como:
Mostre este estudo de caso aos participantes (uma cópia ou leia-o.)
Como alternativa, pode pedir ao grupo um exemplo. Mas, então, tem que lidar com a tomada de
decisão (entre diferentes histórias) e para isso precisa de mais tempo.
Caso de estudo:
Um grupo de mulheres idosas, alemãs e turcas, deseja ir numa viagem em Hamburgo. O tempo está
bom, mas elas têm pouco de dinheiro para gastar. Várias opções estão em cima da mesa. Discutemnas há bastante tempo e não há acordo à vista.
Uma das mulheres pede à facilitadora para ser ela a decidir, já que o grupo não é capaz de tomar a
decisão.
A história pode ter vários finais:
•
•
•

A facilitadora decide sobre uma das opções e explica porque decidiu assim.
A facilitadora dá a oportunidade de votar e ganha a maioria.
A facilitadora recusa-se a tomar a decisão ela própria e devolve a decisão (e o processo de
tomada de decisão) ao grupo.

Decida o final que você gostaria de dar ao grupo.
De acordo com a tabela (Anexo 3), o grupo discute qual o passo a que se refere.
Peça aos participantes para fundamentar a sua opinião.

Voltar à Unidade 9

Unidade 9 Anexo 5
Diretrizes
As minhas reflexões, os meus próximos passos
Já alguma vez tentou deixar um
dos alunos "ser" o
professor/formador (por exemplo,
fazer uma apresentação, fazer um
exercício, conduzir uma
discussão)?

Se sim: como foi a sua experiência?

Se não, o que o impediu de o
fazer?

Alguma vez você já faltou a uma
lição e um de seus aprendentes
(ou mais do que um) o assumiu?

Se não: o que acha que
aconteceria?

Se sim, o que aconteceu?

Você usa votações, representação
dos aprendentes ou, sessões de
feedback no seu ensino?

Se sim, qual é a sua experiência?

Se não, existem razões pelas quais
você se absteve destas medidas
até agora?

Anote todos os métodos ativos Se não encontrou muitos, gostaria Se encontrou vários: quais são os
que utiliza numa base regular
de utilizar mais métodos de benefícios destes métodos em
suporte à auto-organização?
relação à auto-organização?

Gostaria de implementar mais Se sim, o que seria necessário:
medidas no sentido da auto- -Pense no seu papel
organização nas suas sessões?
-Pense sobre o tópico

Se não, quais são as razões:
-Razões próprias
-Causas
referente
aos
aprendentes
-Pense sobre a sua organização
-Razões dentro de sua organização
-Você precisa de formação?
-Será que precisa de trabalhar com -outras razões
outros?
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