
Metodologias e Estratégias 

Pedagógicas 

Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores 



OBJETIVOS GERAIS 

   - Conhecer os diferentes métodos em 

função dos objectivos e das situações 

específicas da formação. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Escolher e aplicar as técnicas e os métodos pedagógicos 

mais adequados aos objectivos, ao público-alvo e ao 

contexto da formação;  

• Distinguir os diferentes métodos pedagógicos; 

• Descrever as vantagens e a importância da criatividade 

em meio pedagógico; 

• Identificar estratégias inclusivas de públicos 

diferenciados; 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar vantagens e desvantagens da aplicação 

das diferentes técnicas pedagógicas em contextos 

diferenciados; 

•  Caracterizar os métodos e técnicas mais utilizados 

na formação profissional; 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar as vantagens e desvantagens da utilização 

dos métodos, de acordo com os objectivos visados 

aos sujeitos da formação e com os meios 

disponíveis; 

• Caracterizar e aplicar os métodos activos; 

• Identificar os critérios de selecção de um método 

pedagógico. 



MÉTODOS E TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

Sejam quais forem as finalidade da formação, 

formandos e formadores estão em conjunto 



Métodos tradicionais 

MÉTODOS E TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 



Situação de Formação 

MÉTODOS E TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 



Situação de Formação: dinâmica de relações 

MÉTODOS E TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 



Situação de Formação: Objectivos e finalidade 

grupal 

MÉTODOS E TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 



MÉTODO PEDAGÓGICO 

   Conjunto coerente de acções  do formador 

destinadas a desenvolver nas pessoas a 

capacidade de obter novos conhecimentos 

e mudar atitudes e comportamentos. 



 

   Permite colocar em 

relação o formador 

e o formando 

MÉTODO PEDAGÓGICO 





    A caracterização dos diferentes métodos, poderá 

desfrutar de uma abordagem transversal, com 

base nas seguintes vertentes: 

 

– Forma de Raciocínio; 

– Apresentação dos conteúdos; 

– Actividade dos formandos; 

– Relação Formador-Formando; 

– Aceitação da abordagem dos conteúdos. 

MÉTODO PEDAGÓGICO 



• Conjunto de meios ou 

formas que o formador 

utiliza, e que permite pôr 

em prática o método ou 

métodos desejados. 

 

• As técnicas utilizadas 

devem estar sempre de 

acordo com o(s) método(s) 

utilizado(s) 

 

TÉCNICA PEDAGÓGICA 



TÉCNICA ≠ MÉTODO 

• Conjunto de atitudes, 
procedimentos e 
actuações que o 
formador adopta, no 
seu TODO; 

 

• Modo de utilização dos 
diferentes instrumentos 
de formação: 
– a palavra 

– o gesto 

– a imagem 

– o audiovisual 

– o texto 

– a informática 

– (…) 

• Ao aplicarmos um método 
devemos certificar-nos de 
que estamos capazes de 
dominar as TÉCNICAS 
necessárias, para que o 
método se torne um factos 
de aprendizagem; 

 

• Acção específica 
orientada para uma meta; 

 

• Meio de transmissão de 
saberes. 



TÉCNICA ≠ MÉTODO 



 CARACTERIZAÇÃO DOS DIFERENTES MÉTODOS 

QUANTO À FORMA DE RACIOCÍNIO: 

1 – Método Dedutivo 

2 – Método Indutivo 

3 – Método Analógico ou Comparativo 

 

QUANTO À ACTIVIDADE DOS FORMANDOS: 

1 – Método Passivo 

2 – Método Activo 



  CARACTERIZAÇÃO DOS DIFERENTES MÉTODOS 

 

QUANTO À RELAÇÃO FORMADOR/FORMANDO: 

1 – Método Individual 

2 – Método Recíproco 

3 – Método Colectivo 

 

QUANTO À ACEITAÇÃO DA ABORDAGEM DOS 

CONTEÚDOS: 

1 – Método Dogmático 

2 – Método Heurístico 

3 – Método de Auto-Formação 
 

 



1. Expositivo 

 

2. Interrogativo 

 

3. Demonstrativo 

 

4. Activos 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS 



MÉTODO PEDAGÓGICO - Expositivo 

 



Caracteriza-se por: 
 

• Comunicação unilateral / descendente; 

• Método tradicional; 

• Sessões: colectivas; 

• Conteúdo: conhecimentos teóricos; 

• Formador: autoridade; 

• Formandos: passivos; 

• Relacionamento: formal – distanciado. 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Expositivo 

 



VANTAGENS 
 

a) Segurança do formador 

 

b) Permite a comunicação de muitos conteúdos 

 

c) Meios audiovisuais 

 

d) Económico: muitos formandos, um formador 

 

e) Improvisação do formador 

 

f) Adaptável a vários destinatários 
 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Expositivo 

 



DESVANTAGENS 
 

a)  Não respeita o ritmo individual do formando; 

b)  Exige grande domínio da matéria; 

c)  “Rigidifica” – pode perder-se conteúdo; 

d)  Por vezes desmotiva; 

e)  Muito dependente da capacidade de empatia do 

formador; 

f)  Não permite a transferência do que é aprendido 

para o contexto real. 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Expositivo 

 



A utilização deste método pressupõe: 
 

• Objetivos bem definidos; 

• Comunicação dos objectivos aos formandos; 

• Conhecimento dos limites da exposição; 

• Acompanhamento dos assuntos; 

• Estrutura e sequência dos conteúdos bem definidas; 

• Realização de uma síntese; 

• Domínio das técnicas de exposição pelo formador (tom de 
voz, gestos). 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Expositivo 

 



1. Criar motivações nos formandos para o tema. 

 

Cruzando o conhecimento dos pré-requisitos, 

com os objetivos dos formandos e apelando 

às técnicas pedagógicas, o formador deve 

conseguir dinamizar a motivação no grupo. 

 

 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Expositivo 

 



2. Utilizar variações de estímulo durante as sessões 
 
• Variação cinética (o formador deve-se movimentar livremente pela sala); 

 

• Controlo de atenção (pelos gestos, pela voz) 

 

• Mudança de interacção; 

– Formador – grupo 

– Formador – formando 

– Formando – formando 

 

• Pausa 
– Divide segmentos de informação 

– Capta a atenção por contraste 

– Cria expectativas 

 
 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Expositivo 

 



3. Definir o comportamento de explanação 
 

 A explanação consiste numa intervenção oral do 
formador com o objectivo de clarificar uma ideia, 
procedimento ou processo não compreendido ou 
de difícil compreensão por parte do formando. 

 

Exemplos: 

 - Demonstrar uma relação directa causa/efeito; 

 - Ilustrar um procedimento ou processo; 

 - Mostrar a finalidade de uma acção. 

 
 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Expositivo 

 



4. Criar as condições propícias para o encerramento 
da sessão 

 

 Consiste na capacidade de rever os pontos 

chave de uma sessão, de os integrar num todo 

coerente e, finalmente de assegurar o seu uso, 

ligando-os à rede geral de conceitos já 

adquiridos pelos formandos. 

 

 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Expositivo 

 



 

O ENCERRAMENTO PODE SER FEITO DE DIVERSAS 
FORMAS: 

 

- Consolidação da aprendizagem de um conceito novo; 

 - Encerramento de uma discussão através de um resumo; 

 - Actividade prática dos formandos (realização de 

exercício). 

 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Expositivo 

 



MÉTODO PEDAGÓGICO - Interrogativo 

 



Caracteriza-se por: 
 

– Formulação de questões; 

– Formador: activo; 

– Formando activo; 

– Promove o desenvolvimento de capacidades 
cognitivas; 

– Utilizado quando se pretende controlar um 
conhecimento adquirido ou promover a 
descoberta. 

 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Interrogativo 

 



VANTAGENS 
 

a) Facilita a retenção de conhecimentos; 

b) Existência de feedback; 

c) Favorece a participação dos formandos; 

d) Habitua os formandos à descoberta, à análise e ao 

raciocínio. 

 

 
 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Interrogativo 

 



DESVANTAGENS 

 

a) Exige mais tempo que o método expositivo; 

b) Toda a iniciativa é do formador; 

c) Não pode ser aplicado em todas as matérias; 

d) Pode conduzir à inibição dos formandos. 

 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Interrogativo 

 



1.Tempo de Espera 

 

Se o formador aumentar o tempo de espera 

de um para três ou cinco segundos, os 

formandos respondem de outro modo 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Interrogativo 

 



• A “latência” do Formador induz: 

 

– As respostas são mais longas; 

– Existem voluntariamente mais respostas certas; 

– As recusas a responder são menos frequentes; 

– Os formandos fazem mais perguntas; 

– Aumentam os comentários de carácter elevado; 

– Os formandos revelam mais confiança nos seus 

comentários. 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Interrogativo 

 



2. Reforço 

 

Consiste numa técnica pedagógica cujo objectivo 
é sinalizar de forma explícita a resposta do 
formando a uma pergunta colocada pelo 

formador. 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Interrogativo 

 



REFORÇO VERBAL: 
 

• Utilização de uma frase curta ou palavra (Certo, óptimo, bom 

trabalho); 

 

• Não banalização do mesmo acaba por se tornar ineficaz; 

 

• Não utilizar o mesmo tipo de reforço para todos os formandos; 

 

• Utilizar a resposta do formando para o desenvolvimento da 
sessão. 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Interrogativo 

 



REFORÇO NÃO-VERBAL: 
 

• Utilização da linguagem corporal como forma a 

incentivar a participação do formando (olhar); 

 

• Não entrar em contradição com o reforço verbal; 

 

• Nunca dar a sensação de passividade ou de ausência 

de interesse perante a resposta do formando. 
 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Interrogativo 

 



3. Questões de Comprovação 

 

Consiste numa técnica de interrogação 

destinada a aumentar a quantidade e a 

qualidade das respostas. 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Interrogativo 

 



VANTAGENS AS QUESTÕES DE COMPROVAÇÃO: 

 

– Evitar que a resposta do formando seja superficial; 

– Conduzir o formando a uma resposta mais adequada; 

– Levar o formando a documentar a resposta com novos 

dados; 

– Promover uma maior originalidade da resposta; 

– Conduzir a respostas a um nível superior de 

aprendizagem. 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Interrogativo 

 



4. Equidade na Interacção 

 

Traduz um tratamento não diferenciado 

dos formandos em relação às perguntas 

destinadas ao grupo. 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Interrogativo 

 



MÉTODO PEDAGÓGICO - Demonstrativo 

 



CARACTERIZA-SE POR: 

 

– Transformação do saber teórico em saber prático; 

– Exibição da correcta execução de uma operação; 

– Formando activo: imitação do gesto do formador; 

– Permite manejar correctamente ferramentas e 

equipamentos. 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Demonstrativo 

 



A demonstração pode ser: 

 

Directa – realizada no momento pelo próprio   

formador; 

 

Indirecta – realizada através de filmes, slides. 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Demonstrativo 

 



 

A DEMONSTRAÇÃO DIVIDE-SE EM VÁRIAS ETAPAS: 

 

1. Preparação 

2. Apresentação e Aplicação 

3. Avaliação 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Demonstrativo 

 



 

PREPARAÇÃO: 
 

– Analisar o que se pretende transmitir; 

– Definir os objectivos; 

– Preparar o material e equipamento necessário; 

– Verificar o funcionamento desse material; 

– Dominar a sequência pedagógica dos conhecimentos 
a transmitir; 

– Preparar o local da transmissão. 
 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Demonstrativo 

 



APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO: 
 

– Aplicação da regra dos 4 passos; 
1. Faça você próprio. Normalmente como está 

habituado. 

2. Faça outra vez… Mas devagar, explicando. 

3. Agora peça aos formandos para fazerem consigo. 

4. Deixe-os executar sozinhos. 

 

– Relacionar a demonstração com outras 
tarefas já executadas; 

– Esclarecimento de dúvidas. 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Demonstrativo 

 



Avaliação: 
 

Verificação dos conhecimentos formativos, 

sumativos e auto-avaliação. 
 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Demonstrativo 

 



VANTAGENS 
 

• Permite a transmissão de conhecimentos teóricos e 

práticos; 

• Possibilita a participação dos formandos, dialogando, 

observando e realizando; 

• Permite o trabalho em grupo e o trabalho individual; 

• Adequa-se ao desenvolvimento psicomotor. 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Demonstrativo 

 



DESVANTAGENS 

 

–     Exige maior disponibilidade de tempo; 

 

–     Exige equipamentos e materiais específicos; 

 

–     É mais adequado a grupos específicos. 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Demonstrativo 

 



Contexto 

Material Conceptual 

Local 

Configuração 

Implantação 

do 

equipamento 

Equipamento a utilizar 

Máquinas e ferramentas 

Produto final 

Relação entre as fases 

produtivas 

Termos técnicos 

Nomes de material a 

utilizar 

Calão profissional 

Físico 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Demonstrativo 

 



Cenários 

Possíveis 

Nº Formandos 

Material Técnico 

Local de 

Aprendizagem 

Grau de Liberdade 

Tipo de Formação 

Suficiência de material 

Insuficiência de material 

Posto de trabalho 

Fora do posto de trabalho 

Ausência de liberdade 

Grande grau de liberdade 

Formação inicial 

Aperfeiçoamento 

Ensino individualizado 

Ensino em grupo 

MÉTODO PEDAGÓGICO - Demonstrativo 

 



    MÉTODO PEDAGÓGICO - ATIVO 

 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.s-eight.co.uk/images/content/market-insight.jpg&imgrefurl=http://www.s-eight.co.uk/insight/index.htm&h=330&w=285&sz=21&hl=pt-PT&start=1&tbnid=LYUGSa9CyatOJM:&tbnh=119&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3DInsight%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dpt-PT


CARACTERIZA-SE POR: 
 

– Formação centrada no formando; 

– Formador: animador e facilitador; 

– Aprendizagem: pela própria actividade; 

– Ênfase na descoberta pessoal; 

– Avaliação: formativa 

 

    MÉTODO PEDAGÓGICO - ATIVO 

 



VANTAGENS 

 
 

- Maior autonomia do formando; 
 
- Desenvolvimento da iniciativa e criatividade; 
 
- Oportunidade de todos intervirem; 
 
- Impede a sensação de regresso à escola; 
 
- Valoriza e integra os conhecimentos adquiridos na profissão; 
 
- Ênfase nas relações sociais do grupo. 

   MÉTODO PEDAGÓGICO - ATIVO 

 



DESVANTAGENS 

 
-Não adaptáveis a todos os conteúdos; 

 

-São mais longos que os restantes métodos; 

 

-São difíceis de harmonizar com os planos de sessão; 

 

-Dificuldade de coordenação e condução por parte do 
formador; 

 

-Usados com um número limitado de formandos. 
 

    MÉTODO PEDAGÓGICO - ATIVO 

 



1. “Brainstorming” (Chuva de ideias) 

    MÉTODO PEDAGÓGICO - ATIVO 

 



 

Encontrar uma solução para um problema 

específico, misturando todas as ideias dadas, 

espontaneamente, pelos membros do grupo.  

 

Características: Espontaneidade, a 

estimulação da criatividade, superação do 

conformismo, flexibilidade mental e ausência de 

criticas. 

1. Brainstorming Tempestade Mental 



 

ETAPAS: 
 

1. Transmitir ao grupo o objetivo da atividade; 

2. Informar sobre o tempo disponível para a produção de 

ideias; 

3. Pedir aos participantes que apresentem as suas ideias 

(sem julgamentos, censuras ou auto-criticas); 

4.  Anotar as ideias; 

5.  Avaliar as ideias e selecionar as que melhor respondem 

aos objetivos pretendidos. 



2. Jogos Pedagógicos 

     TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 



2. O Jogo Pedagógico 

Definição : É um jogo banal, mas com princípios 

e pedagógicos.  

 

Objetivos: 

 Dinamizar a formação; 

 Fomentar o trabalho de grupo; 

 Melhorar a integração dos conhecimentos 

teóricos num contexto prático. 



ETAPAS: 

 

1.  Preparar o jogo; 

2.  Apresentar objectivos; 

3. Definir as regras; 

4. Executar o jogo; 

5.Analisar e sintetizar os resultados e a 

experiência pessoal de cada formando. 

 

2. O Jogo Pedagógico 



3. “Role Playing” (Jogos de papéis) 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 



3. Role Playing / Jogo de Papeis 

Consiste na teatralização de uma situação real ou 

inspirada na realidade que pode ser explorada 

pedagogicamente.  

ETAPAS 

 
1. Planeamento da dramatização 

- Construção de uma situação 

- Caracterização e negociação de papeis 

- Escolher observadores 

- Explicar a situação e como dramatizá-la 



2. Preparação da Ação 

 - Ensaio da situação 

 - Acompanhamento pelo formador 

3. Representação 

 

4. Análise 

 - Intervenção de todos os formandos 

 - Comentários do grupo de análise 

 - Síntese do problema pelo formador. 

 

3. Role Playing / Jogo de Papeis 



5. Autoscopia 

 Gravação em vídeo de uma dada situação; 

 Possibilidade de se proceder a uma auto-análise. 
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6. Técnicas de  Apresentação e Quebra Gelo 

 Objectivo: conhecimento formador – formandos 

 

 Podem assumir diversas formas  
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 QUEBRA-GELO 

Estavam dois recém-nascidos no 

berçário e um pergunta ao outro: 

- És menino ou menina? 

O outro levantando os lençóis e 

espreitando afirma: 

- Sou Rapaz. 

O primeiro indignado, questiona: 

- Como sabes? 

O Rapaz responde prontamente: 

- Tenho Botinhas AZUIS!!! 



7. Estudo de Caso 

 Situação extraída da realidade ou pelo menos 

verosímil, transportada para uma situação pedagógica, 

a ser trabalhada. 

 

Permite: 

- Análise de situações 

- Concepção de hipóteses de solução 

- A comunicação de ideias 

- O diagnóstico de problemas 

- A tomada de decisões 



8. Organizar grupos na formação 

  Díades 
 

  Tríades 
 

 Evitar bloqueios a dois 
 

  Phillips 6/6 
 

 - Formandos agrupados, seis a seis, discutem um tema, 

em seis minutos 

 - Porta voz faz síntese das opiniões 

 - Inicia-se o debate, orientado pelo formador. 



  Painel 

Criação de grupos de especialistas de determinada 

matéria, interessados em confrontar as linhas das 

respectivas áreas de saber. 
 

  Simpósio 

Esclarecimento por parte de 2 ou 3 especialistas de um 

determinado tema, perante um auditório. 
 

  Seminário 

Reunião de pessoas interessadas no estudo 

aprofundado de um tema, apresentando novas vias de 

pesquisa ou conclusões. 

 

8. Organizar grupos na formação 



 Colóquio 

 

Debate informal entre um grupo de especialistas e 

outro que assume o papel de porta vozes dos 

participantes. As intervenções reguladas por um 

moderador. 

 

 Rotação 

Técnica de animação de grupos em que, de 10 em 10 

minutos, um elemento de cada grupo se desloca para 

outro grupo próximo. 

 

 

8. Organizar grupos na formação 



        Em suma, 
 

 

O formador deve preocupar-se em seleccionar o(s) 

método(s) e a(s) técnica(s), tendo em conta as 

variáveis inerentes ao processo formativo. 

 

O trabalho pedagógico de qualidade, 

necessariamente elástico e permeável, não é 

compatível com receitas universais.  

 

 



         

Existe sempre uma maneira nova, 

diferente e melhor de fazer as coisas.  

Basta procurá-la! 

 

 


