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INTRODUÇÃO

Num mundo em constante mudança, as alterações originadas pela transformação digital também trouxeram novos

desafios ao ambiente de trabalho das organizações. E porque estas mudanças tecnológicas transformaram a nossa

vida quotidiana, é necessário analisar como a tecnologia está também a influenciar a forma como aprendemos e

trabalhamos. Sem qualquer dúvida, a tecnologia mudou a maneira como fazemos o nosso trabalho e a maneira

como procuramos informações para nos ajudar a fazer o mesmo trabalho, quer através da simples aquisição de

novos hábitos, quer através de uma reformulação total na forma como pensamos. O mercado de trabalho atual

exige profissionais cada vez mais preparados e capacitados. Isso implica uma série de competências e inclui, sem

dúvida alguma, um profundo conhecimento metodológico para aplicação de técnicas: um profissional que saiba

identificar necessidades e que seja assertivo nas suas decisões. O objetivo do projeto TransIT é implementar estas

mudanças através do desenvolvimento de competências essenciais nas empresas na transição para a Indústria 4.0.

Para isso, o projeto criou um kit de formação destinado aos gestores intermédios das PME com o objectivo de os

capacitar com as competências necessárias para gerir o processo de transição da Indústria 4.0. O conteúdo da

formação está dividido em dois módulos principais - PENSAMENTO INOVADOR e GESTÃO DA MOTIVAÇÃO - mas

abrange e aborda outras áreas/competências que poderão ser “adaptadas” de acordo com as necessidades de cada

organização. O que se pretende é potencializar a INOVAÇÃO e a MOTIVAÇÃO como elementos-chave do sucesso:

melhorar e maximizar a capacidade da força de trabalho, estimular a inovação e otimizar as mais-valias dos

recursos humanos. Este manual foi elaborado no âmbito do projeto TransIT e tem como título “METODOLOGIA”.

Esta metodologia científica oferece um conjunto de diretrizes de forma rigorosa e tem como objetivo dar a

conhecer a parte teórica dos diversos métodos de aprendizagem, destacar as principais características das

diferentes gerações, orientar e propor possíveis alternativas para a adaptação deste material formativo a diversos

tipos de aprendizagem, na formação desse profissional do século XXI.

RELATÓRIO SUMÁRIO DA PESQUISA DOCUMENTAL E DE CAMPO

No âmbito do projeto TransIT, foi publicado o relatório “Transversal Skill Analysis for Transition Management -

Catalogue and Competence Matrix”1 tendo como base um estudo documental, análise estatística e inquéritos

diferenciados por gerações X, Y e Z.

Numa análise de campo qualitativa sobre quais as competências de gestão para i4.0, foram identificadas três

categorias principais, divididas em competências técnicas, competências de gestão e competências individuais.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Competências Técnicas são "todos os conhecimentos e competências relacionados com o trabalho, por exemplo,

competências em termos de comunicação, programação, gestão de conhecimentos e controlo estatístico. As

competências técnicas são capacidades que um indivíduo adquire através da prática e da aprendizagem".

Pensamento Crítico

As pessoas que reúnem e transformam informações em ideias criativas e eficazes estão em vantagem competitiva

face à complexidade e interdisciplinaridade das diversas áreas, como Ciências da Computação, Engenharia e

Biologia.

1 Análise das Competências Transversais na Gestão para a Transição - Catálogo e Matriz de Competências.
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Atitude orientada para o Cliente e focada no Serviço

As pessoas que reconhecem a importância de oferecer valor aos clientes através dos serviços e assistência estão

em vantagem competitiva porque as empresas vão querer fornecer soluções para os problemas da comunidade. A

crescente importância da colaboração entre humanos e robôs/processos robotizados terá de ser considerada e

deverá ser integrada nos serviços de atendimento ao cliente.

Empreendedorismo Tecnológico

É um modelo que inclui diversos tipos de competências, tais como, capacidade de arriscar, persistência,

competências de marketing, conhecimento tecnológico e programação.

Capacidade Técnica

É a combinação entre as capacidades e os conhecimentos adequados para realizar uma determinada tarefa. Têm

uma vertente prática e estão relacionadas com tarefas mecânicas, de tecnologias da informação, matemáticas ou

científicas. Como exemplo, podemos referir o conhecimento de linguagens de programação, o manuseamento de

equipamentos mecânicos ou ferramentas.

Segurança dos Sistemas Informáticos

É a forma de tomar consciência da necessidade da segurança cibernética. O dinamismo e a constante mudança que

caracterizam as tecnologias de comunicação tendem a facilitar o acesso rápido a uma quantidade imensa de

informações e comunicação através de canais integrados. No entanto, esta natureza dinâmica abre caminho para

novos desafios e preocupações em matéria de segurança das comunicações eletrónicas. As entidades reguladoras

nacionais e internacionais e os decisores deparam-se com novas ameaças à segurança das comunicações ao

mesmo tempo que se tentam adaptar e convergir à tendência das redes digitais em protocolo de Internet ("IP").

Abrange campos como: 1. Engenharia de segurança 2. Criptografia 3. Detecção de intrusão e resposta a violação de

dados 4. Desenvolvimento de firewall 5. Análise de vulnerabilidade 6. Teste de intrusão O1. 7. Informações de

segurança e gestão de eventos 8. Segurança cibernética: HTTPS, SSL e TLS 9. Endpoint Threat Detection & Data Loss

Prevention (DLP) 10. Prevenção contra perda de dados (DLP).

Capacidade de Sistema

É a capacidade para analisar, monitorizar e aperfeiçoar os sistemas sociotécnicos de uma organização (interação

entre as pessoas - sistema social - e a tecnologia - sistema técnico - nos locais de trabalho).

Capacidade de Pesquisa

É a capacidade para pesquisar, encontrar, recolher, analisar, interpretar e avaliar dados e informações relevantes

que ajudem na tomada de decisões.

Tecnologia Cognitiva

É um campo da tecnologia que tenta imitar o cérebro humano com o objectivo de gerar soluções lógicas e insights

a partir de um vasto volume de dados e informações e dali elaborar um modelo lógico e estratégico de conceitos,

entidades e relações. Utiliza essas informações para obter respostas e resolver problemas, sendo sempre possível
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voltar a tirar novas conclusões com base nos dados já anteriormente analisados – é o ciclo de feedback da

informação.

Qualificações

São aptidões técnicas, específicas de um cargo ou competência profissional e estão relacionadas especificamente

com o cargo desempenhado.

Análise de Dados

É a capacidade para recolher, estruturar e analisar dados e informações complexas que permitem a tomada de

decisões através da utilização eficaz de ferramentas que suportem todo o processo.

Motivação para Aprender

É a vontade de aprender algo novo  e alargar conhecimentos e competências.

COMPETÊNCIAS DE GESTÃO

Competências de Gestão são "todas as competências e capacidades orientadas para a resolução de problemas e

tomada de decisões, tais como competências analíticas e de pesquisa, resolução de conflitos e criatividade. É a

capacidade de tomar decisões estratégicas e orientar as pessoas dentro de uma organização, com táticas de

negociação e comportamentos de resposta”.

Flexibilidade

Flexibilidade Cognitiva: ou Flexibilidade Mental, é a capacidade de pensar de uma maneira diferente e sob

diferentes perspetivas em busca de soluções menos óbvias, ou seja, “pensar fora da caixa”. Significa uma facilidade

em atuar em diferentes tipos de contextos e trabalhar diferentes atividades e campos. Esta aptidão faz uso do

hemisfério esquerdo e direito do cérebro.

Flexibilidade Intrínseca: é a capacidade multifuncional e eficaz de resolver problemas, envolvendo o contributo das

pessoas no sucesso da organização através de soluções criativas e eficientes e processos inovadores de colaboração

entre departamentos. As funções/cargos das organizações podem passar por mudanças ao longo dos tempos para

se adaptarem às necessidades do momento e às competências dos colaboradores. Deste modo, surgem novas

funções/cargos distintos dos anteriormente desempenhados, fazendo também isto parte da dinâmica da

organização.

Tolerância à Adversidade

É a capacidade para enfrentar e superar as adversidades em ambientes adversos ou de difícil controlo.

Pensamento Adaptável

É ter a capacidade de se estar aberto à mudança e em sintonia com a mudança, pensando e chegando a soluções e

respostas, dadas pelo conhecimento da transformação digital e diversas metodologias.
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Mentalidade Sustentável

A importância da mentalidade sustentável nas organizações permite consciencializar e orientar os indivíduos para

os aspetos sociais e ambientais, sendo estes temas tratados de maneira mais responsável, cuidadosa e sensível.

Estado da Arte do Conhecimento e Percepção do Processo

É o processo consciente de compreender não apenas as competências profissionais das pessoas dentro de uma

organização, mas também e sobretudo, do conjunto de conhecimentos adquiridos e desenvolvidos na organização

até ao momento atual (seja a compreensão dos mecanismos de trabalho, procedimentos, processos ou técnicas)

aliado ao uso de ferramentas digitais adequadas. A estratégia correta de gestão de conhecimento permite ter a

perceção de todos os processos e um conhecimento aprofundado da forma como a organização trabalha e a

interação entre departamentos.

Educação Multidisciplinar e Competências Transversais

A diversificação de conhecimentos em diversas áreas, incluindo capacidades técnicas, empreendedoras

(auto-representação), de comunicação, gestão de projetos e proteção de dados, é essencial. Para isso, é necessário

um plano constante de formação, curiosidade e abertura para aprender.

Construir uma Boa Imagem

Um líder é um modelo que dá o exemplo dos padrões de profissionalismo dentro da organização. Para as novas

gerações, um modelo positivo tem muito mais valor do que as relações formais de hierarquia. Os gestores devem

tornar-se modelos que inspirem, estabeleçam as normas (comportamento profissional, atitude, comunicação,

imagem), representem os objetivos e a cultura da organização, mantenham a integridade e mostrem

autoconfiança.

Integridade

O comportamento do líder é o reflexo da organização. A integridade deverá ser um ponto assente, não importa

quais sejam os desafios. Aprender com as falhas e admitir os erros também fazem parte de uma personalidade

íntegra, mesmo que seja de um gestor. É importante não esquecer: a transparência é a chave para manter a

integridade.

Percepção Horizontal e Vertical

As tarefas multidisciplinares, diversificadas e flexíveis exigem o conhecimento geral dos principais processos e

objetivos da empresa. É necessário ter uma percepção estrutural, sistemática e específica (técnica) do trabalho na

organização.
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Análise e Resolução de Problemas Complexos

É essencial uma flexibilidade mental para resolver problemas imprevistos e poder adaptá-los a cenários cada vez

mais complexos e em constante mudança. Para isso, são necessárias capacidades analíticas e criativas. Do

pensamento analítico ou lógico fazem parte as aptidões para comparar, avaliar e selecionar. É essencial estabelecer

uma estrutura lógica para a resolução de problemas. Os líderes têm de estar dotados com a capacidade de

diferenciar entre factos, percepções, suposições e interpretações.

Uma seleção de processos e atividades psicologicamente auto-regulados, necessários em ambientes que se

pretendem dinâmicos, utilizados para atingir objetivos que não podem ser alcançados por ações que se tornaram

rotineiras. Para resolver problemas complexos, é necessário combinar uma gestão sólida do conhecimento com

uma colaboração eficaz entre diferentes departamentos/pessoas dentro da organização.

Pensamento Empreendedor

É um pensamento alternativo e experimental. O pensamento empreendedor refere-se à capacidade de reconhecer

oportunidades de mercado e descobrir as formas e o timing mais apropriados para as aproveitar. Poder-se-á

descrever como um estado de espírito que nos faz despertar para novas oportunidades.

Estabelecer Prioridades

É a capacidade de conseguir realizar a tarefa em mãos e ter em mente o objetivo a atingir, independentemente da

complexidade ou diversidade da situação/tarefa. E, para isso, levar a cabo adaptações e mudanças que sejam

necessárias. Os gestores necessitam de manter o foco e pensar a longo prazo, desempenhar as suas tarefas mas, ao

mesmo tempo, definir o que é necessário fazer e delegar funções. Esta última competência é uma mais-valia em

organizações que se pretendem versáteis e em constante mudança.

Novas Formas na Gestão de Pessoas

As estruturas e metodologias tradicionais de gestão/liderança estão cada vez mais a perder relevância, sendo, pois,

prioritário reformulá-las. É necessário um novo estilo de gestão, por exemplo, a liderança transformacional. Uma

comunicação eficaz e colaboração efectiva em equipa são duas das principais competências que as organizações

procuram no perfil dos seus colaboradores.

Criatividade e Inovação

É a capacidade de enfrentar o mundo com uma nova visão, encontrar algo que estava escondido, relacionar algo

que aparentemente não está relacionado e gerar soluções. Hoje em dia, os robôs têm uma utilidade provada mas

nunca poderão substituir a criatividade humana. No entanto, os humanos terão de ser criativos para aproveitar

todos os benefícios que as mudanças podem trazer.

Análise de Dados para Apoiar Decisões Estratégicas (Data Analysis)

É um processo de recolha, tratamento e análise de dados através de técnicas estatísticas e/ou lógicas tendo como

objetivo a tomada de decisão de negócios. Um requisito essencial para garantir a total integridade dos dados é a

análise precisa e adequada dos resultados da pesquisa. Divide-se nas seguintes etapas: 1. Limpeza e Preparação de

Dados, 2. Análise e Exploração de Dados, 3. Conhecimento Estatístico, 4. Criação de Visualização de Dados, 5.
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Criação de Dashboards e/ou Relatórios, 6. Aptidões de Escrita e Comunicação, 7. Conhecimento de Domínio,

8.Resolução de Problemas.

COMPETÊNCIAS SOCIAIS

Competências Sociais são "os valores e motivações sociais dos indivíduos, a capacidade de transferir

conhecimento, capacidade de liderança, capacidade de trabalhar em equipa, construir relações com vista a futuras

interações e perceções realistas sobre o próprio comportamento".

Inteligência Emocional

As qualidades relacionadas com a inteligência emocional, como a empatia e o desejo de aprender, passarão a ser

requisitos essenciais na contratação de gestores num futuro muito próximo. Dar importância a características como

auto-consciência, auto-gestão, motivação intrínseca, empatia e social skills: para além do Coeficiente de

Inteligência (QI) e do Coeficiente Cultural (QC), o Coeficiente Emocional (QE) passa a assumir um lugar de destaque.

É a capacidade para construir e alimentar relações sociais dentro da organização e para gerir reações emocionais

de uma forma assertiva e adaptada, possibilitando a cooperação e o trabalho em equipa, ultrapassando diferenças

sectoriais, geracionais e internacionais.

Colaboração

As organizações já trabalham com pessoas de diferentes culturas em diversos países, áreas e diferenças horárias.

Por isso, é importante a cooperação interdisciplinar e intergeracional. Os gestores têm de criar um sentido de

comunidade e conectividade ao estimular a lealdade intrínseca, empenho e um novo nível de cooperação nos

locais de trabalho nas organizações.

Diversidade e Inclusão

As empresas que encorajam equipas de trabalho diversificadas e inclusivas obtêm benefícios que superam as

expectativas. Desenhar uma estratégia sólida em que a diversidade e a inclusão (D&I) são o catalisador para mais

inovação e melhores resultados é sinónimo de boas práticas. Os líderes deverão reconhecer esta dinâmica e

estimular mudanças positivas no local de trabalho, potenciando novos talentos, aproveitar as competências de

todos os membros da equipa, envolvendo-os e cooperando entre si. Quando os colaboradores se respeitam e

cooperam no local de trabalho, há um aumento da produtividade – e inovação.

Mentalidade Aberta

É a capacidade de potenciar um ambiente aberto a novas ideias, propostas e soluções – muito diferente de um

ambiente focado numa única visão. As tarefas são desempenhadas de uma forma inovadora, criativa e diferente.

Com a crescente tecnologia e em constante mudança, os ambientes de trabalho têm de responder com uma nova

dinâmica, aplicando constantemente soluções, ferramentas e métodos variados. E, de salientar, com a colaboração

das equipas de trabalho numa dinâmica de diversificação.

Social Intelligence e Media Skills

É a utilização consciente de plataformas de interação social para obter respostas produtivas, a capacidade de

trabalhar com os smart media e identificar oportunidades e timings, reconhecer a necessidade e utilização dos

media com diferentes propósitos, sendo um caminho para a interação entre inovação e criatividade.
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Competências Interpessoais – "Happiness Coaching"

Independentemente da crescente automatização do trabalho e do avanço da realidade digital, as pessoas serão

sempre o recurso mais valorizado. Os ambientes humanos são, claramente, mais criativos, mais colaborativos e

mais capazes de gerar ideias. Mas, por outro lado, as pessoas podem ficar em casa doentes, podem ter diversas

distrações e ficar desmotivadas. Por isso, é muito importante que os gestores e líderes tomem consciência que é

essencial motivar as suas equipas, potenciar a sua produtividade e responder às suas necessidades. Como?

Delegando e planeando de acordo com os recursos disponíveis e em sintonia com as necessidades do negócio.

Estas competências também contemplam a aplicação adequada dos recursos, respostas eficazes às suas

necessidades e exigências mas, igualmente importante, à sua retenção na organização.

Gerir Conflitos

Faz parte do dia a dia do gestor/líder identificar, gerir e resolver conflitos, tornando-se esta uma

competência-chave do seu perfil. A empatia, assertividade, maturidade emocional e auto-controlo são

características que têm de fazer parte da sua personalidade: podem e devem ser aprendidas e desenvolvidas!

Competências Interculturais

Já lá vai o tempo em que saber falar inglês era uma forte vantagem em relação aos colegas. Hoje em dia, para além

de multifuncionais, os recursos são também multiculturais. E isto implica entender a realidade e a cultura dos

países com quem trabalha, reconhecer diferentes hábitos de trabalho, sair da “zona de conforto” para cooperar

em projetos globais.

Dominar os Idiomas

É uma competência básica e primordial para quem deseja compreender e comunicar com parceiros e clientes em

projetos globais.

Networking Skills

É a capacidade de estabelecer novos contactos e promover fortes relações organizacionais.

Gerir o Stress

É a capacidade de lidar com a pressão e o stress através de mecanismos de defesa eficazes.

Tendo como base a análise quantitativa (através dos inquéritos) conduzida pelo projeto TransIT, a selecção dos

inquiridos sublinhou as competências necessárias aos gestores e colaboradores para uma transição equilibrada das

empresas com vista à Indústria 4.0, que são:

● Comunicação 

● Colaboração

● Gestão de Equipas

● Resolução de Problemas

● Gestão da Mudança

● Liderança

● Transmissão de Conhecimento

● Negociação

● Iniciativa

● Gestão de Conflitos
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● Inovação

● Flexibilidade

● Empatia

● Inteligência Colaborativa ou Coletiva

● Criatividade

● Compreensão

● Persuasão

● Tolerância

● Mentoria 

No que diz respeito às diferenciações por geração, a seguintes competências foram destacadas como mais difíceis

(e, por isso, mais desafiantes) para as gerações mais jovens, não se verificando nas gerações mais velhas:

• Gestão de Conflitos

• Competências Comunicativas

• Capacidade de Transmissão de Conhecimento

• Capacidade de Liderança

• Capacidade de Trabalhar em Equipa

Como a dinâmica dos mercados e as novas tecnologias estão em constante mudança, é necessário que os gestores

atuem de forma ativa e rápida quando reconhecem que o investimento, experiência e conhecimento dos seus

recursos se tornam “antiquados”: é, pois, necessário que se invista na novidade. É um risco considerar que, para

“salvar o know-how e o investimento atuais, uma organização ignore os novos métodos de trabalho ou as novas

tecnologias, situação que poderá levar a um desastre ainda maior”.

De acordo com estudos publicados e previsões efectuadas, os profissionais i4.0 terão o seguinte perfil:

• formação multidisciplinar e flexível, 

• capacidade para manobrar as novas ferramentas, 

• conhecimento de vários idiomas, 

• fortes competências emocionais, 

• capacidade de adaptação a diferentes ambientes culturais, 

• capacidade para desempenhar diferentes tarefas,

• capacidade para lidar com os problemas de forma criativa, tendo como visão “todo o cenário”,

• resiliência e gestão de stress,

• encarar os desafios como algo natural e parte do dia a dia, com uma abertura ao conhecimento,

• fortes competências sociais, fomentando a colaboração entre todos os membros.

As competências mais relevantes para os colaboradores i4.0 serão:

• trabalho em equipa,

• partilhar o espaço e funções com robôs,

• colaboração,

• monitorização,

• deteção e correção do erro,

• capacidade de decisão,

• estratégia de prevenção, 
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• empatia,

• positividade,

• estruturação, 

• inspiração.

COMPORTAMENTOS DE APRENDIZAGEM NAS DIFERENTES GERAÇÕES

Num mundo globalizado e numa economia altamente tecnológica, o principal fator que contribui para uma real

vantagem competitiva são os colaboradores e o seu desenvolvimento estratégico, ativo essencial para as

organizações que pretendam estar à altura das exigências dos mercados. No entanto, com as quatro gerações

ativas e presentes na força laboral e o crescimento de plataformas de ensino online – método de aprendizagem

fundamental para o desenvolvimento dos colaboradores-, a formação nas empresas não acompanhou as

necessidades dos colaboradores do século XXI, que inclui um diversificado leque de gerações. Pretendemos criar e

desenvolver programas de formação que contemplem as quatro gerações com diferentes níveis de conhecimento

digital e, talvez, diferentes modos de aprender. Para poder adaptar conteúdos dirigidos a cada um deste indivíduos,

devemos conhecer as suas necessidades, o modo como aprendem e, o mais importante, perceber as suas

características.

QUATRO GERAÇÕES: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

BABY BOOMERS:

● Nasceram entre 1946 e 1964

● São 48% do mercado de trabalho actual

● Instruídos, independentes, otimistas, pouco tolerantes à autoridade e poder

● Colaboradores fiéis à empresa, comprometidos e com satisfação profissional (mercado de trabalho difícil)

● Subiram nas carreiras em "auto-desempenho", eternos rebeldes, estabilidade financeira e sentem-se

realizados a nível pessoal

● “trabalhar em equipa” foi o seu lema na escola e na vida (cresceram em famílias numerosas)

● Prosperidade financeira e académica, que lhes trazem visibilidade

Personalidade dos Baby Boomers:

● Sempre dispostos a fazer a “milha extra”

● Otimistas

● Positivos

● Relação de amor/ódio com a autoridade

● Idealistas

15



● Exigentes

● Impulsionadores, esperando a mesma atitude dos outros.

GERAÇÃO X:

● Nasceram entre 1965 e 1980

● São 6% do mercado de trabalho atual

● Colaboradores menos fiéis à empresa e menos comprometidos, familiarizados com a tecnologia digital,

independentes, individualistas, procuram atenção: trabalhar e produzir é a sua filosofia de vida

● Céticos e com espírito crítico

● Adaptáveis

Personalidade da Geração X:

● Valorizam a independência

● Orientados para resultados

● Críticos

● Equilibrados entre dois pólos: vida e trabalho

● Com auto-confiança

● Pragmáticos

GERAÇÃO Y (MILLENNIALS):

● Nasceram entre 1981 e 2000

● Totalizam o triplo da Geração X

● São os nativos digitais: a tecnologia faz parte do seu dia a dia

● Não têm hábitos de poupança

● Respeitam e querem ser respeitados

● Nunca se conformam (o porquê das coisas)
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● Procuram o sucesso e o conhecimento

Personalidade dos Millenials

● Idealistas

● Confiantes

● Cooperantes

● Sempre conectados aos recursos tecnológicos

● Sempre à procura de melhores oportunidades

● Agem de forma estruturada

GERAÇÃO Z:

● Nasceram entre 1997 e 2012/15

● São na totalidade 68 milhões (32% da população mundial)

● Quando o assunto é digital, estão sempre um passo à frente: não existe divisão entre o online e o offline

● Quando o assunto é fiscalidade, têm uma abordagem conservadora

● Multitasking mas avessos à polarização

● Consumidores exigentes e conscientes

Personalidade da Geração Z:

● Pragmáticos

● Competitivos

● Ativamente conectados ao digital

● Socialmente responsáveis e conscientes

● Sempre online

● Confiantes

DESCRIÇÃO DAS METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM

Os recursos humanos de uma organização deverão estar capacitados para desenvolver e adaptar competências

pois é através delas que a organização conseguirá atingir os seus objetivos de uma forma estratégica e enfrentar a

mudança. Por isso, as organizações têm de estar atentas às necessidades que advêm dessa crescente mudança,

tendo uma visão de futuro, definindo e planeando estratégias de aprendizagem que apoiem eficazmente os

negócios.

Os termos 'formação' e 'aprendizagem' são cada vez mais usados e, muitas vezes, indiferentemente, em contexto

de trabalho mas podemos considerar a seguinte definição:
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"Formação é um conjunto de conteúdos, levados a cabo por um formador, projetados para dotar os indivíduos de

competências (conhecimentos, aptidões e atitudes).”

O processo de desenvolvimento das capacidades é longo e abrangente: a aquisição de competências ou

conhecimentos pode ser feita através de ferramentas de coaching, atividades de aprendizagem formal e informal,

habilitações ou experiência.

Para transformar uma formação numa aprendizagem eficiente e eficaz, é essencial aplicar uma metodologia

orientada às características dos indivíduos e à realidade que se pretende atingir. Neste sentido, é necessário

planificar e escolher métodos que respondam não apenas à transmissão de conteúdos mas fundamentalmente,

que vão ao encontro das características das diversas gerações.

Nas diferentes teorias de aprendizagem, há diferentes classificações de abordagem, centradas no professor ou

centradas nos alunos (construtivismo). Numa metodologia centrada no professor, este é o protagonista de todo o

processo e os alunos têm um papel primário e passivo, apenas recebendo a informação através da exposição e

instrução direta. Este modelo tem como objectivo testar e avaliar os conhecimentos. Aqui, o papel principal dos

professores é transmitir o conhecimento e informação aos alunos. Neste modelo, o ensino e a avaliação são vistos

como duas entidades separadas: a aprendizagem é calculada por meio de testes e avaliações. Na metodologia

centrada no aluno, ambos desempenham um papel ativo na aprendizagem: o professor não é apenas um

transmissor unilateral de conhecimento, é um facilitador e um orientador do processo de aprendizagem do aluno e

um mediador entre os conteúdos abordados e a vivência do dia a dia. A aprendizagem é avaliada por meio de

formas formais e informais, como trabalhos de grupo, atividades e participação nas aulas. O ensino e a avaliação

estão ligados: a aprendizagem do aluno é avaliada continuamente durante a transmissão do professor. Os métodos

de ensino mais comuns incluem participações na aula, aulas teórico-práticas, memorização ou a combinações de

todas estas aplicações didáticas.

Badrul H. Khan2 (2001) elaborou e apresentou um modelo de métodos e estratégias tendo como ponto de partida

os 20 fatores “naturais” de um ambiente de aprendizagem que considerou importantes em 8 dimensões principais

(dimensão institucional, pedagógica, tecnológica, desenho do interface, avaliação, gestão, apoio e ética):

• Apresentações

• Trabalhos de Grupo

• Aulas Práticas

• Exercícios e Práticas

• Tutoriais

• Jogos

• Story Telling

• Simulações

• Role-playing

• Reflexões

• Facilitadores

• Colaboração

• Debates

• Viagens de Estudo

• Formação

• Case Studies

• Perspetiva Generativa

• Motivação

• Interação

• Adaptação

2 Kahn, Badrul H. (2001) A Framework for Web-Based Learning -
https://www.academia.edu/259746/A_Framework_for_Web_Based_Learning?auto=download
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Na abordagem que elaboramos, foi utilizado o conceito de Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). Esta

teoria tem como finalidade o desenvolvimento de práticas pedagógicas que utilizam a tecnologia na sala de aula e

abordagens de ensino era digital. Por vezes, descobrir as melhores práticas de levar a informação aos alunos é mais

difícil do que planear os conteúdos. A resposta é que cada professor/formador necessita de trabalhar com uma

variedade de práticas didáticas, ajustando-as às necessidades das aulas, dos alunos e dos temas. Para isso, é

importante conhecer o panorama histórico das diferentes abordagens pedagógicas, de modo a motivar, despertar e

chegar aos alunos/formandos, quer se trate de ensino presencial ou online.

PERSPETIVA HISTÓRICA DAS TEORIAS E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM

BEHAVIORISMO

O Behaviorismo baseia-se no estudo dos comportamentos que são observáveis e mensuráveis em resposta a

estímulos provocados pelo meio ambiente: o aluno é uma “tábua rasa” que pode ser moldado por emoções. A

aprendizagem é uma modificação no comportamento provocado por um estímulo ou reacção proveniente do

exterior: reforços positivos e negativos. O teórico mais famoso foi Ivan Pavlov, que ficou conhecido pelas suas

experiências com cães, pois quando este tocava uma campainha, os cães respondiam aos estímulos. Pavlov aplicou

a mesma ideia aos humanos, explicando que a aprendizagem implica uma conexão necessária entre estímulos e

respostas. Outros teóricos da educação que se notabilizaram foram B.F. Skinner e Albert Bandura.

TEORIA COGNITIVA SOCIAL

A teoria cognitiva social considera principalmente a primeira infância, pois está relacionada com o pensamento

crítico e com o grande conceito da ideia de brincar. O primeiro e mais conhecido teórico do cognitivismo foi Piaget.

Criada em 1918, a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget está dividida em quatro fases. Cada uma das fase

corresponde ao desenvolvimento da criança e vai desde a infância até à adolescência. A primeira, chamada de

estágio sensório-motor, ocorre entre o nascimento até aos 18 meses. O desenvolvimento cognitivo faz-se com a

capacidade de representação do cérebro através da exploração dos objetos e das relações entre os objetos

(ouvindo o som de cornetas, reconhecendo-se no reflexo do espelho ou fazendo girar objectos no chão) e criando

hábitos, como dormir com uma mantinha, tendo reflexos, como esfregar os olhos ou chupar o polegar quando tem

sono, e começando a decifrar os sons vocálicos.

A segunda fase, o estágio pré-operatório, ocorre entre os 2 e os 7 anos, quando as crianças começam a entender e

a relacionar os símbolos ao seu redor, fazem muitas perguntas e começam a formar frases e a estabelecer

conversas. Mas ainda não é capaz de perceber o ponto de vista do outro, ainda não estabelece empatia. Esta é a

fase em que as crianças falam tudo o que vêm, geralmente deixando os seus pais envergonhados, porque elas não

sabem o que é a censura. Dos 7 aos 11 anos, as crianças já começam a efectuar operações mentais, podem

conversar sobre coisas que lhes interessam, começam a desenvolver uma consciência lógica e já desenvolvem

empatia.

A fase final, o estágio das operações formais, embora por definição termine aos 16 anos, pode ir além desta idade.

A criança já consegue ter pensamentos mais profundos e abstratos e desprender-se do real. Por isso, as perguntas

agora não são apenas “o que é isso” mas “porquê”. O pensamento abstrato e o raciocínio hipotético-dedutivo são

elementos da teoria de Piaget utilizados muitas vezes nos candidatos a cursos na universidade ou nos processos de

recrutamento de emprego, pois as estratégias baseadas neste método podem ser aplicadas a todos os níveis de

aprendizagem.
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TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS

A teoria das inteligências múltiplas é um modelo de conceção da mente e rompe com o modelo tradicional da

inteligência, ou seja, afirma que as pessoas não precisam de ser inteligentes em todas as disciplinas, com uma

avaliação por testes escritos, mas os indivíduos podem destacar-se apenas em determinadas áreas. E isso também

as torna excepcionais. O psicólogo norte-americano Howard Gardner e uma equipa de investigadores da

Universidade de Harvard (1983) desenvolveram esta teoria partindo do pressuposto que a vida humana requer o

desenvolvimento de vários tipos de inteligências. São oito oficialmente adoptadas: inteligência lógico-matemática,

corporal-cinestésica, linguística, musical, espacial, naturalista, interpessoal e intrapessoal. E a maioria das pessoas

tem a prevalência de uma inteligência sobre todas as outras. Por exemplo, quem tem aptidões musicais, tocando

um instrumento, usando a voz, tendo uma afinação perfeita, lendo as partituras ou criando músicas, tem uma

inteligência musical. Conseguir visualizar uma situação, reorganizar ou imaginar é ter uma inteligência espacial. O

mesmo se passa com a inteligência linguística, pessoas com a capacidade de usar a linguagem de uma forma

talentosa, falada e escrita ou, simplesmente, a leitura. A inteligência corporal-cinestésica estabelece uma relação e

compreensão do funcionamento do corpo e a inteligência naturalista relaciona a natureza e todos os elementos do

ecossistema. As duas últimas inteligências estão relacionadas com as interacções pessoais. Na inteligência

intrapessoal, o indivíduo conhece-se a si mesmo, tem consciência dos seus limites. Na inteligência interpessoal,

está presente a capacidade de lidar com a diversidade dos indivíduos evitando o conflito ou sabendo como o

resolver.

CONSTRUTIVISMO

O construtivismo é outra teoria criada por Piaget e usada em diversas propostas pedagógicas porque a sua base

teórica explica o modo como os indivíduos aprendem. Piaget afirma que os alunos aprendem com as suas

experiências, ou seja, através da interação do indivíduo com o ambiente em que vive, a aprendizagem constrói-se

com estímulos. A partir desta abordagem, o aluno tem um papel ativo, onde a figura do professor ocupa o papel de

mediador, respeitando e facilitando o processo de aprendizagem. Esta teoria apresentou a ideia de aprendizagem

centrada no aluno, ao contrário de uma aprendizagem tradicional centrada no professor.

DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM

Este modelo foi chamado de Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) e criado por um grupo de professores

da Universidade de Harvard preocupados por terem turmas cada vez mais heterogéneas num ambiente apenas

orientado com os mesmos conteúdos e programas escolares, para alunos que se diferenciavam em termos de

aptidões motoras, sensoriais e intelectuais. O desafio resultou neste método que surgiu em meados da década de

1980 e foi liderado por David H. Rose. O DUA é um modelo prático que visa ampliar as oportunidades do

desenvolvimento de cada aluno através do planeamento pedagógico contínuo dos professores apresentando os

conteúdos de diversas maneiras para permitir que uma variedade de alunos compreenda a informação, ter

múltiplas formas de avaliação e utilizar os interesses pessoais do aluno para o motivar a aprender. Os autores

basearam-se em múltiplos estudos sobre o cérebro humano para estruturar o modelo – a Neurociência e a forma

como o cérebro processa a informação – e incorporaram a tecnologia na sala de aula, adaptando-a aos alunos da

era digital.

ESTILOS DE APRENDIZAGEM
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Entende-se por estilos de aprendizagem as formas pela qual cada indivíduo se concentra, processa e retém as

informações, ou seja, como aprende melhor. Os estilos mais conhecidos são: visual, auditivo, cinestésico e

linguístico (leitura/escrita), podendo também ser incluído o estilo global, de acordo com Akdeniz. Resumidamente,

os alunos visuais caracterizam-se por aprenderem melhor através de demonstrações visuais como mapas,

diagramas, gráficos, vídeos e aulas expositivas. Nos alunos auditivos, a aprendizagem é favorecida através de fontes

sonoras, como palestras ou seminários, ajudando-os a memorizar e compreender a mensagem. Os alunos

cinestésicos aprendem melhor fazendo, ou seja, através de experiências em laboratórios, roleplays, demonstrações

ou atividades desportivas. Para os alunos que preferem ler/escrever, a aprendizagem é favorecida através de

artigos, manuais, relatórios e estudos. Também é o caso dos alunos que fazem anotações, desenham planos e

esquemas para se lembrarem dos conteúdos. Os alunos globais aprendem os conteúdos de uma forma holística,

necessitam compreender o todo e aplicá-lo no seu dia a dia. Existem muitos métodos e recursos disponíveis para

que o professor/formador possa descobrir que tipo de alunos/formandos têm pela frente e passar a mesma

informação de diferentes maneiras. Para isso, o professor/formador deverá desenvolver atividades que estimulem

os diversos estilos de aprendizagem.
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Por mais métodos e estratégias que o professor/formador possa adotar, o mais importante é conhecer os seus

alunos/formandos. Deste modo, as aulas tornam-se definitivamente mais divertidas, mais atrativas e mais

produtivas porque foram pensadas levando em conta os interesses dos alunos/formandos.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

TAXONOMIA DE BLOOM

A taxonomia de Bloom, ou taxonomia dos objetivos educacionais, é uma classificação a partir de um conjunto de

competências cognitivas (objetivos educacionais) e numa estrutura com diversos níveis hierárquicos e com

diferentes níveis de complexidade e especificidade. Ou seja, para adquirir uma nova competência cognitiva

pertencente ao nível seguinte, os alunos/formandos têm de passar por um processo de complexidade crescente –
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do mais simples ao mais complexo – e já ter dominado e adquirido a competência do nível anterior. Este esquema

tem sido frequentemente utilizado por professores/formadores e alunos/formandos para estruturar e identificar a

progressão na aprendizagem.  Pode ser também uma ajuda para planificar diversos campos pedagógicos:

● planificação de aulas

● concepção de atividades pedagógicas

● desenho e criação de conteúdos programáticos e exames

● estruturação de plataformas de educação

● ajuda na auto-avaliação dos alunos

Como se pode verificar, a taxonomia de Bloom tem diversas aplicações pois é um modelo que ajuda a reforçar as

aptidões mentais e as capacidades cognitivas dos alunos/formandos: os diferentes níveis de complexidade no

progresso de aprendizagem caracteriza a maior parte dos cursos que são desenvolvidos. Os objetivos da

aprendizagem estão, então, organizados em seis níveis, os quais são, por ordem crescente de complexidade, os

seguintes:

Nível 1- Lembrar

Refere-se à competência do aluno/formando para recordar, reconhecer, memorizar, definir e identificar informação

específica (factos, termos, conceitos básicos) a partir de situações de aprendizagem anteriores.

Nível 2- Compreensão

Refere-se à competência do aluno/formando para explicar ideias e conceitos (descrever, organizar, perceber e

interpretar), sendo capaz de reproduzir a informação por ideias e palavras próprias.
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Nível 3 – Aplicação

Refere-se à competência do aluno/formando para utilizar e aplicar os conhecimentos ou ideias em situações ou

problemas concretos (resolução de problemas). Por exemplo, quando aprendemos uma fórmula matemática e a

aplicamos num novo exercício

Nível 4- Análise

Refere-se à competência do aluno/formando para estruturar a informação, separando as partes das matérias de

aprendizagem e estabelecer relações entre elas, identificar motivos ou causas, fazer inferências e encontrar

evidências para apoiar generalizações.

Nível 5- Avaliação

Refere-se à competência do aluno/formando para apresentar e defender opiniões, fazendo um julgamento de valor

sobre a informação, a validade das ideias ou qualidade do trabalho com base num conjunto de critérios e

evidências.

Nível 6- Criatividade

Refere-se à competência do aluno/formando para recolher e relacionar informação de várias fontes e construir

uma estrutura, baseada no conhecimento e experiência adquiridos pelo aluno/formando.

Vejamos alguns métodos e técnicas pedagógicos mais atuais:

1. GAMIFICAÇÃO

A gamificação (ou, em inglês, gamification) é uma opção eficaz quando se pretende envolver e motivar os

alunos/formandos. Em termos simples, significa usar os jogos na educação, despertando os alunos/formandos para

uma experiência que lhes dá prazer e, consequentemente, ativa a libertação de dopamina. O potencial da

gamificação é, por isso, enorme, porque estimula os instintos básicos, como o interesse, competição com o próprio

e com os outros, participação, motivação, criatividade, autonomia, cooperação e resolução de problemas em

grupo.

Analisando psicologicamente a atividade de gamificação, jogar produz eustress3 e a aplicação das técnicas dos jogos

têm como objetivo levar o jogador ao estado de fluxo (em inglês flow, e que seria um estado mental de felicidade,

satisfação e envolvimento) gerando um fluxo de foco, concentração, perda da noção de tempo, êxtase e motivação,

3 O eustress também é stress, na medida em que produz adrenalina e aumenta o fluxo sanguíneo para os centros de controle da atenção do
cérebro. No entanto, o eustress parece proporcionar impulsos e estados psicológicos positivos. De facto, quando algo é desafiante, um
obstáculo é superado ou um puzzle é resolvido, o cérebro liberta dopamina ( o neurotransmissor do prazer, frequentemente associado à adição)
e funciona como uma tensão interna  agradável, motivadora e desafiante.
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juntamente com os reforços positivos da “caixa de Skinner”4: deste modo, o jogo irá ativar todos os impulsos

centrais.

De facto, mais de 80% dos indivíduos dizem que a gamificação em contexto profissional melhora a produtividade,

envolvimento  e satisfação.

Assim, podemos definir a gamificação como a aplicação de técnicas de jogos em contextos exteriores aos jogos.

Também poderá ser definida como uma variedade de atividades e processos com a finalidade de resolver

problemas usando e aplicando as características de um jogo.

"A gamificação é a aplicação de algo que não é um jogo mas que se lhe junta os elementos e as técnicas da

competição para melhorar a motivação, satisfação e empenho dos utilizadores. "

Resumidamente, a gamificação pega nas técnicas da conceção dos jogos, nos princípios e teorias lúdicas e aplica-os

em diversos contextos.

Para além disso, a gamificação é normalmente aplicada para resolver problemas. Poderá ser uma ferramenta para

questões de motivação de colaboradores no local de trabalho ou para motivar os alunos a ler. Aqui estão algumas

situações em que a gamificação poderá ajudar: desempenho da equipa de vendas, desmotivação dos

colaboradores, apatia dos estudantes, produtividade, crowdsourcing, recrutamento, fidelização de clientes, etc.

É essencial alinhar os objetivos dos indivíduos com os das empresas/organizações. Por outras palavras, é necessário

"transformar tarefas desmotivadoras em atividades mais agradáveis".

O que se pretende dizer é que as componentes inerentes à mecânica dos jogos – pontuação, nível e prémio –

ajudam a tornar tarefas aborrecidas em algo mais divertido e desafiante. A gamificação potencializa os nossos

desejos de status, conquista, competição e participação numa comunidade social, aumentando o empenho e a

motivação.

Diversos modelos de gamificação recompensam o utilizador no final de completar uma tarefa e exibem um

“ranking de líderes" com a finalidade de aumentar o esforço e superação, resultando em altos níveis de

desempenho. Esta situação competitiva funciona para despertar interesse, mudar comportamentos e criar bons

hábitos.

Na gamificação, podem identificar-se dois elementos principais: dinâmica e mecânica. Comparando-os com os

jogos de tabuleiro, poder-se-á afirmar que a dinâmica são as regras do jogo, enquanto a mecânica são as pequenas

peças - os dados, o tabuleiro, os peões, etc. – usadas para jogar.

4 O psicólogo comportamental Skinner estudou o processo de resposta aos estímulos e apoiou a compreensão do comportamento humano
através da sua teoria do comportamento operante, ou seja, se a consequência for agradável, a frequência do comportamento vai aumentar
(reforço), se for desagradável, a frequência vai diminuir (punição). É a Skinner que se deve a batizada de “caixa de Skinner” em que ratos têm o
seu comportamento condicionado por um conjunto de recompensas.  O mesmo se aplica nos humanos: o reforço leva à repetição de um
comportamento no qual o indivíduo alcança uma satisfação. Este princípio é a base do sistema de retorno do jogo, onde as regras funcionam
como condições desafiantes de vitória e tornam o desempenho mais eficiente.
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Os elementos mecânicos são recursos genéricos que permitem uma abordagem gamificada e que podem ser

utilizados em diversos ambientes. Aqui ficam os principais: pontuação, níveis, prémios, conquistas, ranking de

líderes, desafios e moeda virtual.5

O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi6 criou o conceito de um tipo específico de felicidade chamado fluxo (do verbo

FLUIR e tradução do inglês, flow), um estado mental altamente focado, onde o indivíduo está ativamente imerso na

atividade, caracterizado por um estado de satisfação profunda e envolvimento. Ou seja, quando uma atividade é

muito desafiadora e o indivíduo possui um baixo nível de habilidade para a desenvolver, irá sentir ansiedade.

Inversamente, se a tarefa a desempenhar tem um nível de dificuldade muito baixo e o indivíduo é um expert e a

resolve sem grande esforço, irá sentir-se descontraído e à vontade. Mas também pouco motivado.

Tudo isto está ilustrado no diagrama abaixo:

Diagrama Componentes do Fluxo: Dificuldade do Desafio /Nível de Habilidade Percebida

Estados emocionais: apatia, preocupação,
ansiedade, entusiasmo, fluxo, controle, tédio,
descontração.

Níveis: alto grau de envolvimento, otimismo, perda
da noção de tempo e alto grau de concentração.

Um dos principais especialistas em gamificação é Yu-Hai Chou7 que, em 2003, criou o Octalysis, o primeiro modelo

de gamificação que se caracteriza pela sua forma geométrica (octógono) e cada ponta representa as oito categorias

da gamificação (diferentes dimensões do envolvimento do jogador):

• Significado (epic meaning & calling) – a experiência tem significado para o jogador, ou seja, tem de

transmitir um propósito em que o jogador se sinta parte de algo maior e no qual tem uma missão a

7 "Yu-kai Chou - Actionable gamification : beyond points, badges, and leaderboards 2015. ISBN 978-1-5117-4404-1.

6 Roungas, Bill. (2016). A Model-driven Framework for Educational Game Design. International Journal of Serious Games. 3.
10.17083/ijsg.v3i3.126.

5 Tretola, Giancarlo & Sorice, Francesco & Gatta, Valerio. (2015). A Gamification approach to promote positive behaviours in Urban Logistics.
https://www.researchgate.net/publication/282609851_A_Gamification_approach_to_promote_positive_behaviours_in_Urban_Logistics
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cumprir. Abarca aspetos como a narrativa e a missão final que fornecem o contexto no qual deverá ser

executada a ação.

• Realização (development & accomplishment) – emprega as táticas mais conhecidas para concluir com

êxito os desafios propostos, baseadas na recompensa: pontos, medalhas, progressão de níveis, ranking de

líderes, bónus, desafios e missões.

• Capacitação da Criatividade (empowerment of creativity & feedback) – esta categoria gira em torno da

promoção e realização pessoal do jogador e o aumento do seu potencial criativo, através de processos

onde seja desenvolvida a capacidade de inventar estratégias para atingir determinado fim. E obter um

feedback imediato às estratégias adotadas.

• Posse (ownership & possession) – os jogadores gostam de sentir que estão a acumular pontos ou outros

recursos virtuais para comprar equipamento ou personalizar o avatar que o representa: badges ou

medalhas colecionáveis.

• Influência Social (social influence & relatedness) – esta categoria refere-se a atividades que envolvem

outras pessoas e como se relacionam. Como exemplos, temos as missões de grupo, companheirismo e

tutoria.

• Escassez (scarcity & impatience) – o jogador tem um acesso limitado a determinados bens ou serviços.

Podem ser itens virtuais, físicos, limitações de tempo, missões raras ou com tempo limite (só disponível a

certas horas do dia).

• Imprevisibilidade (unpredictability & curiosity) – nem todas as regras deverão ser óbvias; poderá haver

algo que fuja ao controle do jogador e lhe cause surpresa. Terá de prosseguir as atividades para descobrir

o que irá acontecer: sorteios.

• Contenção (loss & avoidance) – o jogador tenta evitar consequências negativas. Por exemplo, saber que se

determinada tarefa não for feita num determinado tempo, será penalizado, deixa de a poder completar ou

desce de nível.

2. VÍDEO

Utilizar o audiovisual como dispositivo pedagógico é uma forma muito interessante de transmitir informação. Além

da vertente de entretenimento, o professor ensina demonstrando, estabelecendo uma relação com o mundo real,

através de filmes e vídeos. Considerando que o cérebro humano processa imagens 60.000 vezes mais rápido do

que texto, conseguimos facilmente entender que utilizar bons recursos visuais é ideal para o envolvimento dos

alunos/formandos e a aprendizagem efetiva.

O uso do vídeo como auxiliar da aprendizagem pode ser combinado com as formas tradicionais do ensino, pois é

uma ferramenta de motivação em cursos híbridos e, muitas vezes, poderá funcionar como o mecanismo principal

para a contextualização de conteúdos. Várias meta-análises demonstraram que as tecnologias ajudam a fortalecer

a aprendizagem e diversos estudos salientam que a utilização de vídeos é uma prática pedagógica altamente eficaz,

pois o aluno é envolvido pela observação e a prática. Em primeiro lugar e para que a utilização do vídeo no

processo de ensino e aprendizagem seja produtiva, é preciso levar em consideração três princípios fundamentais8:

8 https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/effective-educational-videos/
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1 carga cognitiva, teoria que classifica a memória em três funções básicas: recolha de informações,

processamento das informações (por 2 canais, o visual/pictórico e o auditivo/verbal) e memória de longo

prazo.

2 envolvimento do aluno, através de aspetos não-cognitivos, apresentando uma abordagem prática, um

discurso relativamente rápido e que transmita entusiasmo, a certeza de que os conteúdos apresentados se

adaptam aos alunos, o impacto das imagens e dos sons, determinam a eficácia da ferramenta educacional:

se a experiência for positiva, haverá maior receptividade para as próximas actividades. Se for negativa, o uso

da ferramenta não irá funcionar.

3 aprendizagem ativa, claramente oferece vantagens sobre a atitude passiva das aulas tradicionais, através

de perguntas de orientação antes de ver o vídeo, perguntas interativas integradas no vídeo, permitindo

tornar o vídeo numa atividade mais ampla, como trabalho de casa.

É o que acontece com as palestras TED Talks que estão disponíveis online e em qualquer aplicação móvel: em

menos de vinte minutos, um especialista das mais diversas áreas, aborda um assunto que o apaixona com o

objetivo de inspirar o público com novas ideias. Este fenómeno cultural e educacional capitalizou a atenção

daqueles que queriam aprender através de vídeos, tendo acesso a conteúdos inovadores, transformadores e

motivacionais na palma da mão

A diversidade dos meios audiovisuais (televisão, ecrãs, telemóveis ou computadores) permite transmitir

conhecimento, demonstrando como se faz ao contextualizar procedimentos e atividades.

3. REDES SOCIAIS

No ensino, a educação com e para os media é um conceito relativamente novo.

A utilização das redes sociais como auxiliares de aprendizagem têm cada vez mais impacto no ensino, pois

permitem tirar partido das suas múltiplas potencialidades pela interação e partilha, especialmente presentes na

realidade das gerações mais jovens que integram a nova força de trabalho e que cresceram a usá-las.

Para ir ao encontro da geração dos millennials, muitas empresas/organizações fazem uso destas ferramentas para

promover a formação e a aprendizagem colaborativa, centrada no grupo e não apenas no indivíduo.

As redes sociais promovem igualmente uma auto-aprendizagem, quando é o próprio aluno/formando que escolhe

os tópicos, as fontes de informação e as formas de adquirir o conhecimento de forma autónoma. Este reforço pode

produzir melhores resultados quando se estimula uma consciência crítica, com uma educação para os media. Ao

trazer estas ferramentas para dentro da sala de aula/formação, combinando-os com um ambiente de

aprendizagem mais tradicional, seguramente dar-se-á caminho ao aluno/formando para libertar a sua criatividade

4. REALIDADE VIRTUAL (SIMULAÇÃO)

A evolução da tecnologia em várias áreas permite-nos, hoje em dia, contar com mais um recurso multimédia na

aprendizagem: a realidade virtual. Estas novas aplicações e funcionalidades permitem a representação e simulação
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de modelos reais 3D, reflectindo a realidade num ambiente mais imersivo, interativo, intuitivo, emocionante e, ao

mesmo tempo, despertam a criatividade do aluno/formando.9

Os modelos 3D facilitam uma experiência colaborativa através de

formas lúdicas e de partilha de conhecimentos. A simulação cria

um modelo real que ajuda a criar, por exemplo, ambientes de

teste, nos quais os indivíduos podem fazer uma simulação de

uma situação de risco, sem correr riscos. Este tipo de ferramenta

é muito útil para bombeiros ou pilotos de avião, ajudando na

preparação do cérebro. Esta imersão é feita através do

computador ou dispositivos próprios para a realidade virtual.

Embora o custo inicial para produzir o software ou adquirir a

tecnologia sejam elevados, a questão é que é uma opção

obrigatória em cargos onde os riscos e as falhas humanas podem

ser letais..

Outra das vantagens e eficácia desta experiência de aprendizagem é que permite ao aluno/formando avançar ao

seu próprio ritmo.

Todos estes recentes métodos pedagógicos, como a gamificação, os vídeos, as redes sociais e a realidade virtual,

possibilitam uma mudança na forma como as empresas/organizações planificam a formação para os seus

colaboradores, potenciando a experiência e a aprendizagem, tornando-a divertida.

5. COACHING OU MENTORIA

Os processos de coaching e de mentoria são dois tipos de métodos semelhantes que auxiliam os profissionais na

prática da formação. Nos contextos de desenvolvimento profissional das empresas/organizações, há a orientação

de um profissional mais experiente, que partilha técnicas e expertise com um colaborador que quer aprender mais

sobre um assunto, com o objetivo de desenvolver competências pessoais e profissionais. O mentor poderá ser um

supervisor, um colaborador com mais experiência ou um coach.

O processo de mentoria cria um relacionamento individual entre profissionais que vai muito além da formação,

pois permite que o colaborador se sinta à vontade para fazer perguntas que não colocaria em sala ou qualquer

outro contexto formal de formação. Esta técnica poderá ser conduzida presencialmente ou através de sessões de

acompanhamento online.

Apesar de todos os benefícios, a mentoria é um processo que terá mais custos para a empresa/organização porque

terá de disponibilizar mais horas de trabalho e, por isso, deverá ser aplicado eficientemente. Por vezes, o coaching

pode ser uma alternativa mais adequada, em termos de custos e tempo. No entanto, não se proporcionará o

referido relacionamento individual, que é a característica mais  preciosa nos processos de mentoria.

6. ROLE PLAY

Tal como acontece com os grupos de discussão, o role play é uma estratégia que permite aos profissionais

recriarem uma situação específica do seu trabalho, assumindo “vários papéis” em diversos contextos. Esta técnica

9 Hsiu-Mei Huang, Ulrich Rauch, Shu-Sheng Liaw, Investigating learners’ attitudes toward virtual reality learning environments: Based on a
constructivist approach, Computers & Education, Volume 55, Issue 3, 2010
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promove uma compreensão dos diferentes pontos de vista e atitudes de outras pessoas, ao mesmo tempo que se

faz uma reflexão sobre os procedimentos que poderão ser usados para diagnóstico e solução de problemas.

Esta ferramenta é altamente eficaz mas não é aplicável em situações simples ou pouco complexas pois requer uma

maior disponibilidade de tempo dos profissionais, correndo o risco de se verificar a ausência de um departamento

inteiro durante o processo de formação.10

7. STORYTELLING

O storytelling (em tradução livre significa “contar histórias”) é uma abordagem efetiva de formação e aprendizagem

e refere-se à prática de desenvolver um vínculo emocional entre experiências e sentimentos em contexto, eficaz

para professores, profissionais de saúde e alunos/formandos.

De facto, o hábito de contar histórias remonta a tempos muito antigos e foi sempre um poderoso veículo de

comunicação. O storytelling tem sido igualmente utilizado em cursos de enfermagem como estratégia para

aumentar a auto-estima, desenvolver espírito crítico, estimular comportamentos positivos e no ensino de

competências de empatia e comunicação.

Esta ferramenta pedagógica é uma estratégia poderosa na educação e tem demonstrado um enorme potencial na

aprendizagem porque, através do poder de uma história bem contada, estimula-se o interesse para aprender,

controla-se os problemas comportamentais dos alunos, ansiedades e resistências e constrói-se uma ligação

emocional entre alunos e professores (Melanie, 2004). Outra vantagem do storytelling na aprendizagem são as

possibilidades audiovisuais: com o avanço da tecnologia e a ligação das TIC ao ensino, os professores podem

ilustrar conteúdos com imagens, áudios e vídeos e tornar as práticas pedagógicas mais cativantes, atrativas e

eficientes.

A narrativa digital, também conhecida por digital storytelling, define-se como sendo uma ferramenta digital que

apoia os alunos/formando na criação de atividades (histórias). Esta ferramenta é bastante poderosa, interativa e

atraente porque é emocionalmente envolvente. Igualmente, permite que sejam as próprias pessoas por si mesmas

a usar as novas tecnologias, através de simples computadores com editores de vídeos para sincronizar sons com

imagens (Daniel Meadows, Universidade de Cardiff, 2008). Outro autor (Gere, 2002) define storytelling como “uma

prática de usar a linguagem e o comportamento de forma divertida de modo a criar narrativas com funções

específicas.” Para Krauskopf, Zahn, e Hesse (2011) o digital storytelling é também usado pelos professores como

fonte de entretenimento e motivação para manter os alunos atentos durante as aulas, pois, para além de uma

ferramenta de aprendizagem, pode motivar e envolver eficazmente os alunos nos conteúdos (Hobbs, 2006). Para

Mello (2001), a narrativa digital é uma técnica de comunicação de ideias e experiências com o objetivo de agregar

valor à aprendizagem dos alunos/formandos. Esta ferramenta não auxilia apenas os professores/formadores na

prática, como também os auxilia na comunicação de valores e comportamentos de diferentes culturas e

sociedades, capacitando eficazmente os alunos/formandos com as competências necessárias em qualquer parte do

mundo.11

Pode tratar-se apenas de uma forma de contar uma história pessoal ou ser uma forma divertida de ensinar

conteúdos através de meios multimédia. Além de entreter, o poder de uma história bem contada é enorme: tem a

11 Bulletin of Education and Research June 2015, Vol. 37, No. 1 pp. 1-26 Use of Digital Storytelling as a Teaching Tool at National University of
Science and Technology Ayesha Nazuk* , Farah Khan** , Javeria Munir** , Sarita Anwar**, Syeda Masooma Raza** and Umaima Azhar
Cheema**

10 https://blogs.shu.ac.uk/shutel/2014/07/04/role-play-an-approach-to-teaching-and-learning/

30



capacidade de atrair, prender a atenção e transmitir ensinamentos de vida. Por isso, o storytelling tem uma

relevância enorme na educação hoje em dia. É inegável o impacto que tem no desenvolvimento da inteligência

emocional, de uma consciência cultural, uma melhor compreensão do outro e favorecendo a inclusão social. É

altamente eficaz ao estabelecer um vínculo entre o narrador da história e o ouvinte, um elo emocional. Uma

história bem contada ultrapassa idade e barreiras culturais, desperta o interesse e cativa quem a ouve. E

permanece na memória.

O storytelling é uma ferramenta simples que tem um custo muito baixo (ou nenhum, quando o podemos fazer por

nós próprios) e é divertida, alegre e cativante. É também a ferramenta perfeita para usar nos processos de

construção de confiança. No entanto, o atributo mais relevante - e que mais nenhuma outra ferramenta

pedagógica o faz melhor - é o sentimento profundo (e duradouro) de que algo nos “pertence” quando alguém nos

conta uma história.

PERCURSOS E GESTÃO DA APRENDIZAGEM

Com o universo virtual, a informação a que temos acesso tornou-se praticamente ilimitada. Há que concentrar

todas essas informações que giram à nossa volta numa boa plataforma, estruturada em conceitos adaptados à

forma como as pessoas aprendem. Tradicionalmente, esta forma de aprender apenas tinha lugar nas salas de aula

ou em programas de formação profissional.

Com todos os avanços tecnológicos, foi possível o surgimento de duas formas completamente inovadoras: o

microlearning (do inglês e que significa “micro aprendizagem”) e a aprendizagem personalizada. Estes processos de

transmissão de informação tornaram-se interessantes para os decisores e profissionais de T&D que pretendem

dotar os colaboradores com informações eficazes mas reduzindo o tempo de formação e, consequentemente, os

custos de recursos humanos. Ao mesmo tempo, os colaboradores procuram formas mais motivadoras e cativantes

através de modelos assíncronos, com conteúdos adaptados às suas necessidades e que permitam uma aquisição

total de diversos conhecimentos.

Para quem aprende, os materiais didáticos interativos facilitam o acesso à informação através de ferramentas com

conteúdos personalizados e adaptados ao seu contexto cognitivo. A análise dos percursos de aprendizagem revela

que o aluno/formando pode “traçar o seu caminho” enquanto navega pelos conteúdos, fazendo a “gestão” do que

vai aprendendo. Uma vez que os alunos/formandos possuem características individuais e únicas baseadas na sua

experiência e nas suas competências, também as formas de acesso e relação com a informação variam. Os estudos

que têm sido publicados sobre as diferentes abordagens ajudam-nos a compreender os comportamentos humanos

adotados durante os processos de aprendizagem (Jih 1996).

Para quem estrutura os cursos, o desafio fundamental é conseguir mudar a abordagem tradicional dos conteúdos

de “formato único”, nos quais todos os alunos recebem a mesma informação da mesma maneira, por outra

abordagem onde os conteúdos podem ser planificados em “percursos de aprendizagem”, adaptáveis e

individualizados.

As pessoas gostam de ter a noção de que estão a progredir num determinado caminho e avançar numa direção,

independentemente das circunstâncias: na carreira, no hobby ou na vida. No contexto educacional atual, os

percursos da linha de aprendizagem ajudam a concretizar essa progressão. De acordo com Rughinis (2013), estes

módulos permitem aos alunos/formandos terem uma visão dos caminhos e condicionalismos que podem

percorrer, ou seja, facilita a noção em saber de onde se vem e para onde se pretende ir.
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No ambiente laboral, estas “trajetórias de aprendizagem” deverão concentrar-se nas necessidades atuais de quem

irá aprender, o que pretende alcançar em termos de carreira e que competências necessita de adquirir, também

para benefício da empresa/organização. De forma a criar percursos de aprendizagem sólidos, é importante que o

designer de um curso em e-learning dê espaço e alguma autonomia ao aluno/formando: são estes que devem

definir as metas que pretendem atingir e poder escolher, entre uma variedade de opções, aquelas que lhes

permitam atingir os objetivos.

Neste campo, os chamados Ciclos de Aprendizagem são tão naturais como os que podemos encontrar na própria

natureza, onde uns se iniciam e outros terminam: o ciclo de vida de um sapo ou de uma borboleta. Os Ciclos de

Aprendizagem consistem em três etapas – Pré-Formação, Formação e Pós-Formação. Na teoria, podemos

encontrar várias designações para estes percursos. Por exemplo, no microlearning, é comum os autores se

referirem a estas etapas como Disponibilidade, Descoberta e Reforço.

As principais características destes percursos de aprendizagem são:

1. Conteúdos flexíveis para que cada profissional que procure um desenvolvimento profissional o possa fazer

escolhendo um determinado caminho.

2. Conteúdos multidisciplinares porque os trabalhos de hoje em dia também são multidisciplinares, onde os

profissionais são capazes de demonstrar competências em diversas áreas.

3. Conteúdos holísticos e completos, de modo a que os alunos demorem mais tempo a completar um

módulo do que apenas um capítulo separado.

4. Conteúdos evolutivos, de modo o aluno/formando passar de um nível de iniciante a especialista.

DESCRIÇÃO DAS TRÊS MODALIDADES DE APRENDIZAGEM

MICROLEARNING

Embora não haja uma definição oficial de microlearning (a tradução da palavra já diz muito sobre o seu significado:

micro = pequeno, reduzido - learning = aprendizagem), a característica principal desta modalidade de ensino é a

curta duração. Os conteúdos podem ser transmitidos através de pequenas unidades pedagógicas ou atividades

pedagógicas de curta duração.

Os conteúdos da formação em microlearning são disponibilizados em pequenas doses para os alunos/formandos

estudarem conforme as suas necessidades e conveniências. A informação pode ser apresentada em diversas

estruturas, desde textos a conteúdos multimédia interativos, mas sempre em pequenos blocos de curta duração.

Ao usar o microlearning na sua própria gestão da aprendizagem, os alunos/formandos podem escolher o que é

mais relevante e de acordo com o seu nível de experiência, criando uma experiência de aprendizagem

individualizada e à medida das suas necessidades.

Aqui estão alguns exemplos de conteúdos para microlearning:

• Texto (frases, parágrafos curtos)

• Imagens (fotografias, ilustrações)

• Vídeos (de curta duração)

• Áudios (pequenos trechos de músicas ou conversas informais)

• Testes e Quizzes

• Jogos (desafios simples)
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Com raras exceções, esses serão os três critérios a usar para criar uma aprendizagem eficaz.

Os dois primeiros elementos contribuem certamente para a vantagem essencial do microlearning – otimização do

tempo: não há dúvida que os módulos com conteúdos menores e mais direcionados não necessitam de muito

tempo de formação, ao contrário do que se verifica em outros contextos tradicionais.

Apesar do carácter prático e flexível desta abordagem pedagógica, criar conteúdos eficazes e de acordo com o

perfil dos alunos/formandos poderá demorar tanto ou mais tempo do que uma formação mais longa e complexa.

À medida que os alunos/formandos progridem nos ciclos de aprendizagem – disponibilidade, descoberta e reforço

–, o microlearning poderá ter um papel a desempenhar na primeira ou em qualquer uma destas fases: poderá ser

utilizado um recurso, como um vídeo ou um jogo, para “predispor” os alunos/formandos para a aprendizagem

antes do início da formação. O microlearning pode ser igualmente útil como complemento de formações mais

abrangentes e tradicionais, com o propósito de explicar o objetivo de determinada atividade, motivar

colaboradores, reforçar instruções ou transmitir conceitos.

Na fase seguinte, a descoberta, os conteúdos deverão despertar os alunos/formandos para competências

específicas que necessitem de adquirir ou para a aquisição de conhecimentos. Adaptar estes conteúdos a cada um

dos indivíduos ou integrá-los numa abordagem mais tradicional proporcionará um maior impacto na atenção dos

alunos/formandos e ajudá-los-á a encarar as mudanças de forma mais positiva.

Por fim, a fase do reforço, associada à ideia de que, implementando diversas ações de formação de curta duração,

resultará numa maior retenção de informação e na aquisição de hábitos de estudo.

DISPONIBILIDADE

Um dos maiores desafios de qualquer ação de formação é fazer com que os formandos compreendam o "porquê"

de ter de alargar os seus conhecimentos. Não se pode obrigar os indivíduos a aprender. Pelo contrário, deverão ser

motivados a procurar novos conhecimentos, a comprometerem-se a aprender e a apreender. Para isso, têm de

reconhecer a necessidade dessa mesma aquisição para um desempenho eficaz da sua função, percorrendo e

alcançando metas objetivas. E é importante esclarecê-los para este facto pois, só assim, terão uma clara percepção

das mais-valias da formação.

Estes aspetos deverão estar presentes na modalidade de microlearning pois é desta forma que a formação se torna

atrativa, mesmo antes desta começar: deverão ter a informação sobre o que irão aprender mas, o mais importante,

motivá-los para que queiram adquirir os novos conhecimentos. Para despertar o interesse dos formandos na fase
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pré-formação, o recurso a vídeos, quizzes de diagnóstico, infografias ou outros micro-conteúdos permite

“preparar” a motivação dos alunos.

DESCOBERTA

Assim que os alunos comecem a ação de formação, a prática pedagógica não poderá passar por conteúdos

simplesmente “despejados”. Este processo também deverá ser atrativo, lúdico, prático e adaptado às tarefas que

desempenham na empresa, de forma a identificar as suas novas competências. E num ambiente aberto de total

feedback, onde as dúvidas e questões são esclarecidas de uma forma rápida e eficaz: o formando deverá ser capaz

de relacionar imediatamente o que aprendeu hoje com o que usará amanhã. E, ao descobrir que poderá melhorar

o desempenho das suas capacidades, entenderá melhor a razão do “porquê”.

Na fase da descoberta, o microlearning proporciona um conjunto de comunicações de curta duração, focado em

informações essenciais para o desempenho das funções. E, desta forma, provocar uma mudança de

comportamentos e competências que vão ao encontro das necessidades da empresa.

REFORÇO

As acções de formação que se multiplicam sem qualquer estratégia ou orientação, tendem a cair num “vazio” por

parte dos colaboradores: não percebem o “porquê” nem “para quê” e, consequentemente, dificilmente irão

colocar o que aprenderam em prática.

Com os conteúdos individualizados do microlearning, é fácil focar para o essencial, aprender algo novo, rever algo

que foi aprendido, adquirir novas ferramentas ou desenvolver competências. Ou seja, um reforço do que é

essencial, para que não seja esquecido pelos formandos. Por isso, não faz sentido repetirem um curso completo

apenas para relembrar conteúdos de que necessitem. Deste modo, leva-se menos tempo quando se pretende

atualizar conhecimentos, permitindo ao formando criar a sua própria “biblioteca” de recursos de aprendizagem.

MICROLEARNING: COMO ESTRUTURAR CONTEÚDOS

Quatro passos que o ajudarão a estruturar conteúdos em microlearning:
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1. ANALISAR - faça uma análise das necessidades da sua empresa/organização para determinar quais as

competências que se pretende adquirir ao implementar os conteúdos do microlearning.

2. AVALIAR- que cursos ou ações de formação foram menos atrativos ou motivadores para os formandos? E o

que poderá ter causado esta desmotivação?

3. ESTRUTURA- elabore uma estrutura de conteúdos que possa ser aplicada em diversas abordagens e

assuntos. Ao aplicar uma estrutura versátil e abrangente, poupará tempo e dinheiro.

4. DEFINIR- é importante definir o budget, prazos e recursos internos para a implementação da ação de

formação. De qualquer modo, é conveniente investir numa estrutura inicial que, mais tarde, se possa

aplicar noutras ações futuras.

VANTAGENS DO MICROLEARNING

1. Conteúdos de curta duração

2. Economia de recursos e custos

3. Flexibilidade

4. Formandos mais motivados

5. Maior retenção de informação

6. Mobilidade
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DESVANTAGENS DO MICROLEARNING

Não é possível afirmar que esta modalidade é melhor ou pior do que qualquer formação convencional em

e-learning, pois tudo depende dos temas que se pretenda abordar. No entanto, podemos referir alguns pontos

negativos:

1. É difícil apresentar temas complexos

2. É difícil abordar tópicos mais aprofundadamente

Se se tenciona abordar ou aprofundar um tema com mais detalhe e que necessite de mais tempo para o completar,

a aprendizagem em microlearning não será a melhor opção. Por exemplo, é um bom método para aprender um

inglês prático para conversar no dia a dia mas nunca para aprender um tema tão abrangente como literatura

inglesa. No entanto, na maioria dos casos e quando se fala em formação na área empresarial, pretendem-se cursos

de curto prazo “informações rápidas para um curto espaço de tempo”.

E-LEARNING / ENSINO A DISTÂNCIA

O e-learning, ou aprendizagem online, pode ser considerado como a mais recente modalidade de formação e

aprendizagem a distância, com recurso ao computador e à Internet. O e-learning é considerado como a modalidade

de aprendizagem que mais impacto sofreu com a explosão das novas tecnologias. Desse modo, permite aos

utilizadores explorar todo o potencial da internet e redes sociais para aceder ao conhecimento e aprendizagem,

através de meios síncronos ou assíncronos, como resposta a uma necessidade de aquisição de now-how e em

ambiente de total flexibilidade e eficiência.

Quem aprende em contexto corporativo possui diferentes características dos alunos em contexto escolar. E isso

terá de ser levado em conta na concepção dos conteúdos de formação. Por isso, é essencial que os formandos:

• reconheçam claramente os benefícios da aprendizagem (“porquê” e “para quê”);

• gostem de aprender com uma modalidade mais prática;

• considerem a aprendizagem como um meio auxiliar de resolução de problemas;

• retenham mais o que aprenderam pois vão querer aplicá-lo na prática; e

• prefiram estudar em horário, local e ritmo mais convenientes.

Optar pela modalidade e-learning implica mais custos do que preparar materiais de sala de aula ou dar formação

aos formadores, especialmente se forem utilizados recursos multimédia e interactivos. No entanto, ao usar

plataformas e conteúdos em e-learning (incluindo custos de servidores e suporte técnico), as

empresas/organizações poderão minimizar despesas com salas de formação, formadores, deslocações, viagens,

hotéis, equipamentos e tempo de trabalho dos colaboradores.

Além disso, o e-learning atinge um público-alvo mais amplo, envolvendo aqueles formandos que têm dificuldade

em frequentar a formação convencional em sala de aula porque:

• estão localizados numa parte específica do mundo, com recursos limitados de tempo/de transporte;

• estão ocupados com compromissos laborais ou familiares não compatíveis com datas e horários fixos;

• têm restrições de viagens em territórios onde há conflitos militares;

• têm crenças religiosas ou culturais que os impedem de participar em sessões presenciais;

• possuem algumas contrariedades de comunicação (não são falantes nativos da língua ou têm dificuldades

de se expressar em público).
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O e-learning permite a aquisição de conhecimentos através de um método prático com feedback, a possibilidade

de estudar a um ritmo individual, personalizado, indo ao encontro do perfil do utilizador e incluindo materiais

complementares e conteúdos interativos (vídeos, jogos, entre outros).

Outro fator a considerar: visto que não há dependência de um formador específico, a forma de transmitir os

conteúdos é igual para todos os utilizadores.

Os conteúdos podem ser desenhados para desenvolver diferentes tipos de competências:

1. competências cognitivas, que envolvem conhecimento e compreensão (entender conceitos científicos),

instruções (capacidades processuais) e resolver problemas perante novas situações (capacidades mentais);

2. competências interpessoais (escuta ativa, apresentações, negociação); e

3. competências psicomotoras, relacionadas com a aquisição de movimentos físicos (na prática de um

desporto ou na condução de um automóvel).

Como não é possível aplicar o e-learning a todos os contextos, esta modalidade nunca deverá substituir

completamente a aprendizagem em sala. No entanto, a sua maior vantagem é que poderá ser um complemento à

formação convencional, pois torna-se acessível a um maior número de participantes.

Podemos separar o e-learning em duas abordagens diferentes: adaptada ao ritmo do aluno ou orientada por um

formador.

No primeiro caso, os utilizadores definem o seu próprio ritmo de aprendizagem e são totalmente independentes.

No outro, os conteúdos de e-learning são acompanhados por formadores/tutores ou há uma interação entre a

comunidade de formandos.

Resumindo, a modalidade de e-learning pode combinar diferentes tipos de abordagens, tais como:

(a) conteúdos de e-learning: que podem ser:

recursos simples de aprendizagem, e-aulas

interativas, simulações digitais ou técnicas

auxiliares para o desempenho de funções.

(b) e-tutoring, e-coaching, e-mentoring: que

disponibilizam um acompanhamento individual

ao formando com feedback, através de

ferramentas e técnicas online.

(c) aprendizagem colaborativa: com atividades

participativas (debates, discussões ou até

mesmo a elaboração de um projeto em

conjunto). Os softwares sociais, como chats,

fóruns de discussão e blogs, são aqui usados

para facilitar a colaboração online entre os

participantes.

(d) sala de aula virtual. Esta “sala de aula”

virtual é mais semelhante ao que acontece na

sala de aula tradicional, pois é totalmente conduzida por um formador/tutor.
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Podemos também distinguir tipos de comunicação no e-learning: comunicação síncrona, em que o formador e os

participantes estão em interação “ao mesmo tempo”, ou seja, estão todos presentes num determinado momento.

Utilizam diferentes recursos tecnológicos para se conectarem: chat, telemóvel ou videoconferência.

A comunicação assíncrona, em que o formador e os participantes interagem “em tempos diferentes” de acordo

com as suas disponibilidade de tempo e de espaço. Alguns exemplos de recursos assíncronos são os fóruns, e-mails

e outros recursos em que os participantes podem enviar dúvidas, críticas e sugestões. Neste formato, o formador

pode responder às dúvidas e participar em discussões mas em momentos diferentes. Os conteúdos onde os

utilizadores definem o seu próprio ritmo de aprendizagem podem também ser considerados exemplos de um

modelo assíncrono.

As características essenciais de um cursos de e-learning são:

1. conteúdo centrado no utilizador: os conteúdos de e-learning devem ser específicos e adaptados às

necessidades, perfis e responsabilidades dos formandos na vida profissional. Devem ser facilitadores de

competências, conhecimentos e informações relevantes para atingir aquele objetivo.

2. estrutura modelar: os conteúdos de e-learning estão assentes em módulos ou unidades curriculares para

facilitar a assimilação de novos conhecimentos e permitir uma flexibilização de tempo na aprendizagem.

3. conteúdo atrativo: os métodos e as técnicas devem ser usados de forma criativa de modo a transmitir ao

utilizador uma  experiência de aprendizagem lúdica e motivadora.

4. interatividade: A utilização de material diversos para transmitir conteúdos é essencial para manter o foco e

facilitar uma aprendizagem eficaz.

5. personalização: os conteúdos devem ser facilmente adaptáveis e refletir os interesses e necessidades dos

participantes. Em cursos ministrados por formadores, tutores e facilitadores, estes devem ser capazes de

acompanhar individualmente o progresso e o desempenho dos alunos.
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B-LEARNING / ENSINO HÍBRIDO

O termo blended learning (aprendizagem “mista”) é uma modalidade de formação que combina várias abordagens

pedagógicas (tecnologia, atividades e sessões) com o objectivo de potenciar a aprendizagem dos formandos

realizada em dois ambientes: presencial e online. O modelo de b-learning pretende articular o melhor do presencial

e do online: recorre a recursos tecnológicos e sessões online como ferramentas de apoio do ensino

convencional.12

1. Modelo de aprendizagem sequencial: os módulos estão organizados de forma sequencial e os

formandos têm prazos para cumprir um determinado programa de atividades. É semelhante ao

que se passa no ensino convencional mas com algumas sessões realizadas online.

2. Modelo de aprendizagem total: é disponibilizado a totalidade do curso. Os formandos iniciam-no

de forma presencial, assistindo aos conteúdos em sala e indiferenciadamente. Posteriormente,

cada um dos formandos irá continuar o processo de aprendizagem individualmente. São

disponibilizados um conjunto de materiais complementares para reforçar o curso principal, mas

esses materiais são opcionais.

De modo a otimizar a criação e estrutura de cursos de e-learning, os conteúdos e recursos concebidos podem ser

adaptados e reutilizados pelos formadores nas sessões presenciais e workshops de formação: todos os materiais

(multimédia, imagens, infografias, assim como conteúdos de texto) podem ser reutilizados para criar apresentações

para os formadores e materiais de estudo para os formandos.

Aqui está um exemplo de um modelo de curso em b-learning:

Uma sólida estrutura e planificação, embora sejam importantes para todas as metodologias de ensino, tornam-se

essenciais nos projetos de e-learning. Na formação convencional, é importante estruturar as sessões de formação,

enquanto no e-learning, é fundamental uma boa estrutura na produção e desenvolvimento de conteúdos, devendo

estes ser flexíveis e autónomos e sem a necessidade de adaptações permanentes.

APRENDIZAGEM TRADICIONAL

A aprendizagem tradicional ocorre organizada numa sala de aula/formação. Existe um formador que modera e

regula o fluxo de informação e conhecimento. Fora da sala, o formador espera que os alunos aprofundem os seus

conhecimentos através de exercícios respondidos em casa. Hoje em dia, a tecnologia está cada vez mais integrada

12 Bersin J. (2004). The Blended Learning Book. San Francisco: Pfeiffer.
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na sala de aula. No entanto, em ambientes presenciais, a principal fonte de informação ainda continua a ser o

formador.

O ensino presencial facilita que os formandos e formadores se conheçam melhor. Deste modo, os formadores

podem conhecer os formandos e avaliarem os seus pontos fortes e fracos, atuarem como mentores e orientarem

os formandos nas atividades de trabalho.

Num ambiente de sala de formação convencional, os formandos podem partilhar diretamente os seus pontos de

vista e esclarecer as dúvidas com o formador, obtendo assim respostas imediatas. A transmissão de conhecimento

concentra-se essencialmente na formação em sala, que é limitada a um tempo predeterminado e a um local

específico, onde os formandos necessitam de estar presentes e assistir à sessão. Também têm de participar nas

discussões e todas as atividade do grupo e podem dar a sua opinião em tempo real. Deste modo, tornam-se mais

sociais e proativos e, quando é supervisionado por um formador, todo o processo de aprendizagem se encontra

num ambiente controlado.

Para sintetizar, o ensino convencional:

1. Contempla estratégias tradicionais de interação presencial (F2F) entre formandos e formadores numa

localização geográfica fixa.

2. Ocorre em ambientes em que os formandos aprendem essencialmente com o formador (que é o centro

da transmissão do conhecimento) e/ou através de livros, jornais, áudios e vídeos.

3. É baseado nas sessões, onde os formadores transmitem orientações aos formandos.

4. É uma aprendizagem orientada pelo formador/tutor num modelo de curso (disponibilizado na totalidade)

e no qual há uma interação face a face (F2F).

ENSINO TRADICIONAL VS E-LEARNING

O quadro seguinte estabelece algumas diferenças quando se compara as duas abordagens:
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Ensino online Traditional learning

Sessões online Sessões presenciais/offline

Flexibilidade no tempo e local Com horários e locais fixos – sistema inflexível

Flexibilidade no ritmo de aprendizagem Ritmo de aprendizagem igual para o grupo

Individual Interação com os colegas

Modelo de aprendizagem independente Modelo dependente do formador/tutor

Os conteúdos encontram-se online Os conteúdos são fornecidos pelo formador

Interação reduzida
Interação estabelecida entre o formador/tutor e os
colegas

MODALIDADE DE FORMAÇÃO PROPOSTA PARA O PROGRAMA TRANSIT

Pretende-se que os participantes tomem conhecimento das diversas possibilidades do uso das tecnologias e

aplicá-las nas oportunidades de negócio através dos conceitos de análise de dados (big data analytics) e

inteligência artificial, Indústria 4.0, segurança digital, novos modelos de negócio, inovação, desenvolvimento e

comunicação. Todos estes conceitos estão orientados para a valorização do capital humano, ou seja, as pessoas nas

empresas/organizações.

Quando se pensa em preparar qualquer material de aprendizagem/formação, tem de se levar em conta as

mudanças ocorridas nos últimos dois anos. Os contextos de aprendizagem foram inevitavelmente afetados pela

pandemia, facto que, consequentemente, trouxe o ambiente online para primeiro plano.

A metodologia do ensino online difere em muitos aspetos dos métodos tradicionais de ensino.

Para que os conteúdos de aprendizagem/formação desenvolvidos no âmbito deste projeto possam funcionar nas

duas modalidades (online e offline), fazemos uma descrição dos aspetos mais relevantes a serem tomados em

conta no ambiente online.

CURSOS E SESSÕES DE FORMAÇÃO ONLINE

Os cursos ou sessões de formação online são uma forma de facilitar o acesso aos participantes e podem ajudar a

acrescentar valor à oferta da empresa/organização juntando-se ao mercado de EaD. Mas, é importante ter a noção

de que esta modalidade não pára de crescer num mercado extremamente competitivo. Portanto, a melhor forma

de se destacar é oferecer conteúdos bem planificados, estruturados e de acesso simples e rápido!

Para criar um curso ou formação online, há que considerar imediatamente um conjunto de conteúdos assíncronos

e a utilização de ferramentas de colaboração. Alguns cursos online podem funcionar inteiramente com materiais

pré-gravados e plataformas educacionais: as vantagens desta modalidade são imensas e vão ao encontro das

necessidades do público que deseja captar. No entanto, também é importante ter em conta e valorizar conteúdos
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que ofereçam sessões em tempo real e momentos onde seja possível um acompanhamento “face a face” dos

participantes.

É, pois, extremamente importante que os conteúdos síncronos de qualquer formação sejam bem estruturados e

que facilitem um acesso simples, rápido e confiável: são estes os fatores que poderão ditar o sucesso – ou

insucesso – do produto formativo.

OS DESAFIOS DE CRIAR UM EVENTO ONLINE

Todos os projetos ou atividades desenvolvidos a distância apresentam os seus desafios. As equipas que se ocupam

desta forma de comunicação sabem que têm de contar com o apoio de um conjunto de práticas e ferramentas para

assegurar o bom e eficaz funcionamento de todo o processo, quer seja através de softwares colaborativos ou

estruturas bem desenvolvidas.

Os encontros ou sessões de formação são, por definição, contextos colaborativos e exigem a implementação de

diversas técnicas e processos. Mas como poderão funcionar em ambiente remoto? Organizar reuniões online, levar

a cabo workshops online ou sessões de formação a distância eficientes também são modalidades que implicam

todos os desafios quando se junta grupos de pessoas e que deverão ser levados em conta na planificação das

atividades que a sua empresa/organização pretende realizar.

ASPETOS TÉCNICOS

A realidade do ambiente virtual exige um suporte tecnológico que poderá ser afetado pela qualidade das ligações à

internet ou por determinadas questões técnicas: a baixa qualidade dos equipamentos de vídeo e áudio, uma

internet fraca e instável ou um ambiente de trabalho com muito barulho contribuem para diminuir a qualidade do

evento digital.

Estes desafios não podem ser integralmente evitados mas há determinadas medidas que poderão ser

implementadas para prevenir ou reduzir o impacto de algumas condições técnicas. É importante que se transmita

informações claras sobre os procedimentos que os participantes necessitam de adotar para a participação nas

reuniões/formações, de forma a garantirem que têm uma boa ligação à internet e equipamentos adequados.

Se o plano é fazer eventos online com regularidade, a sua empresa/organização terá de assegurar que todos os

participantes têm equipamentos apropriados. Aqui ficam duas soluções para que tudo corra sem problemas:

melhorar a qualidade do áudio e reduzir o ruído envolvente.

Outro passo importante é, antes do início de qualquer evento, enviar informação com instruções claras sobre os

procedimentos a cumprir – qual o software a usar, partilhar links de reunião e quais os requisitos necessários. Este

procedimento irá permitir previamente aos participantes ter conhecimento do software que irão utilizar ou criar

antecipadamente um registo (login) para aceder. Certifique-se que tudo isto é feito antes do evento porque perder

15 minutos no início para ajudar todos os participantes, poderá colocar em risco a agenda prevista para a reunião

ou o ritmo da sessão.

RECURSOS PARA APRESENTAR CONTEÚDOS

As ferramentas mais utilizadas em encontros presenciais são geralmente o quadro, tabelas e gráficos, blocos de

notas e quadros com post-its para ilustrar as ideias principais, passar informações e conclusões ou, até mesmo,
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ajudar os grupos a colocar o conhecimento em prática, criando notas e projetos em papel. Todos estes recursos

que estão disponíveis durante o evento, servirão posteriormente para consulta dos participantes ou reutilizados em

outras formações.

O formador, ao utilizar presencialmente estes recursos, os únicos condicionantes que deverá ter em conta serão

que recursos estarão disponíveis e o espaço físico na sala, de modo a garantir que os participantes terão uma boa

visualização de todos os recursos (o espaço visual). No ambiente online, os oradores dos eventos terão de estar

muito mais conscientes da limitação desse espaço visual e da utilização de recursos de apresentação de conteúdos

– provavelmente, pedir a um participante a distância que apenas olhe para um ecrã partilhado, leia um documento

ou veja o que se escreve num quadro branco, não será muito produtivo.

Na internet, podem encontrar-se imensas soluções digitais para apresentar conteúdos online mas é essencial ter

em conta que a excessiva utilização de recursos visuais poderá funcionar como uma distração à atenção dos

participantes.

O FLUXO NA COMUNICAÇÃO

Organizar uma reunião, videoconferência ou sessão a distância é sempre uma forma de aproximar pessoas e

empresas. Por isso, mesmo em eventos bem estruturados, gerir o ritmo da comunicação e conversação de todas as

partes envolvidas é sempre um desafio.

Não nos podemos esquecer que, no recurso de chat online, não podemos ter a verdadeira perceção da linguagem

não-verbal que acompanha a oralidade em situações presenciais. E, por causa disso, poderemos não conseguir dar

uma resposta adequada e atempada. Outros fatores como problemas técnicos, um grande número de participantes

ou a qualidade do som também podem afetar o fluir da comunicação.

No entanto, estas situações poderão ser atenuadas ou mais controladas, recorrendo a recursos eficazes: desligando

o microfone dos participantes durante uma determinada apresentação, permitindo que os participantes falem

apenas num determinado tempo, fazendo perguntas no chat ou recorrendo a grupos de discussão.

Quando falamos de uma comunicação fluida e assertiva, também estão implicados outros fatores, como o número

de participantes, o formato do evento e a estabilidade dos equipamentos técnicos de todas as partes envolvidas.

Deste modo, é essencial adaptar estas condicionantes à modalidade que queremos utilizar.

Por isso, ao estruturar o plano do evento, é importante incluir metodologias em que os participantes não tenham

de recorrer constantemente ao chat mas que promovam uma reflexão individual ou em pequenos grupos ou o

recurso a um sistema de votação/questionário, o que minimizará reacções ou comentários fora do âmbito do

evento.

MANTER A MOTIVAÇÃO

Além do controle no fluxo de conversação, outro fator importante no sucesso de uma reunião ou sessão é a

motivação dos participantes. Aqui, o papel principal cabe ao facilitador/orador, que deverá desenvolver estratégias

e técnicas que promovam o envolvimento de todos.
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Em ambientes remotos, esse é mais outro desafio. Por exemplo, levar a cabo eventos sem uma atenção e

planificação complexas, com várias horas de duração e sem nenhuma atividade colaborativa, as pessoas

rapidamente ficarão distraídas e perderão o interesse.

Nos encontros que ocorrem presencialmente, há regras básicas que se aplicam para captar e manter o foco dos

participantes. O mesmo também se terá de aplicar com os participantes a distância, pois facilmente poderão

perder o foco e distraírem-se com o que se passa no espaço físico envolvente.

O segredo para captar o interesse e envolvimento do grupo é incluir na estrutura do evento atividades interativas,

diversificadas e adaptadas ao perfil e necessidade dos participantes. É essencial apresentar recursos que suscitem

abordagens criativas e fomentem pensamentos críticos, tal como as aplicaria em qualquer evento presencial.

BREAKOUT GROUPS OU PEQUENOS GRUPOS DE DISCUSSÃO

Ter em mente que conceber e conduzir uma reunião ou sessão online requer uma planificação exaustiva é o

primeiro passo para o seu sucesso. E, porque estes eventos envolvem pessoas, não se deverá esquecer que a

realização de atividades e a troca de experiências que acontecem nos eventos presenciais, também deverão ser

“reproduzidos” nos ambientes online.

As oportunidades de tornar um evento mais ativo e prático passam por considerar dinâmicas de trabalho em

pequenos grupos, especialmente se o evento tiver uma duração mais alargada e se pretender pôr em prática uma

troca de experiências entre os participantes. E isso é também um desafio a considerar, não apenas no decorrer do

evento mas desde o início de todo o processo de criação e planificação do mesmo.

Mais uma vez, é importante lembrar que a comunicação a distância não permite o mesmo nível de perceção à

comunicação não-verbal que acontece nos eventos presenciais: a leitura da linguagem corporal, por exemplo, é

difícil ou quase impossível online. As conversas informais durante as pausas ou os pequenos grupos que se juntam

também são difíceis de implementar em ambiente remoto.

O desafio agora é como podemos criar estes espaços de debate e de participação direta.  O Zoom permite criar e

gerir salas simultâneas (breakout rooms) e dividir os participantes. Uma outra alternativa seria criar pequenas salas

de reunião no software de videoconferência que a sua empresa/organização utiliza e agilizar o processo para que

as equipas se possam facilmente dividir em pequenos grupos.

IDENTIFICAR OS OBJETIVOS E RESULTADOS E NÃO ESQUECER AS RESTRIÇÕES E BENEFÍCIOS DO ONLINE

Tal como acontece em todos os eventos (reuniões, sessões, videoconferências), é necessário ter em consideração

duas categorias: o objectivo geral do encontro e o seu resultado. E acrescentar-lhe os desafios e as vantagens da

comunicação a distância. O conteúdo de uma reunião é seguramente diferente do conteúdo de uma sessão de

formação que pretende demonstrar como trabalhar com um novo software ou um processo de design sprint para

debater ideias e resolver problemas de forma inovadora. Embora todos estes eventos sejam viáveis online, exigem

abordagens e metodologias distintas para alcançar os objetivos pretendidos.

APRESENTAR ATIVIDADES ADEQUADAS
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De modo a facilitar o processo de transmissão de conteúdos, é importante promover atividades e exercícios

práticos com as equipas de modo a fazê-las pensar de forma inovadora ou criativa. Existe uma diversidade de

exercícios, jogos e métodos disponíveis mas, é importante não esquecer que alguns só funcionam em contextos

presenciais: atividades que envolvam grupos de maiores dimensões, que exijam a presença de todos os

participantes ao mesmo tempo na sala ou que tenham de se movimentar não são obviamente aplicáveis online.

Os exercícios onde é preciso estabelecer debates em grupos maiores podem ser difíceis de controlar online e,

igualmente, poderá ser complicado para o facilitador mover-se entre as diversas salas simultâneas. As atividades

individuais  e de curta duração ou em pequenos grupos de discussão serão muito mais eficazes. Encontrar e

estruturar atividades adequadas para os eventos a distância pode não ser uma tarefa fácil mas é a melhor

metodologia para o seu sucesso, adaptando-as e nunca perdendo de vista os objetivos e as necessidades dos

participantes.

É importante lembrar que as atividades geralmente levam mais tempo num evento online. Por isso, é essencial

planificar e estruturar. E fornecer instruções, o que também pode ser um desafio: a solução é usar atividades e

exercícios online que sejam simples e fáceis de explicar. Se o exercício exigir fazer um desenho ou o uso de caneta e

papel, certifique-se de comunicar isso antes do evento.

CRIAR OPORTUNIDADES PARA PAUSAS

Os eventos em modo online podem tornar-se cansativos pois passar algumas horas seguidas no computador e a

olhar para um ecrã sem pausas poderá desencorajar qualquer um dos participantes. É por este motivo que é

essencial estabelecer uma agenda com intervalos e diversas atividades para que as pessoas não se sintam

cansadas.

Ao criar a estrutura do evento, inclua sempre algumas oportunidades dos participantes se afastarem do

computador e se movimentarem durante alguns instantes, não deixando para trás o cumprimento da agenda com

os objetivos do evento. Alguns facilitadores consideram que as reuniões e workshops online deverão ser mais

curtos do que os presenciais em termos de concepção e desenho: talvez seja mais eficiente considerar diversos

objetivos e dividi-los por uma sequência de eventos, evitando esgotar mentalmente os participantes.

CONSIDERAR OS ASPETOS TÉCNICOS

É provável que surjam problemas técnicos. Por isso, é tão importante preveni-los, planeando e estruturando com

antecedência.

É essencial enviar os requisitos técnicos do evento aos seus participantes com bastante antecedência. No dia do

evento, envie-lhes lembretes e reserve alguns minutos iniciais para possíveis atrasos dos participantes. Conte

sempre com possíveis e simples alternativas ao plano delineado e tenha sempre um “plano B” para  atividades

mais exigentes.

Se o encontro tiver lugar em ambiente híbrido e contar com a participação de muitos grupos presenciais em

localizações separadas, deve contar com a ajuda de outro elemento para os aspetos técnicos. Todos os

equipamentos e software têm de ser devidamente verificados antes do evento: não há nada mais embaraçoso do

que ficar sem bateria no equipamento ou instalar uma atualização no meio da reunião. Considerar todos estes

imprevistos técnicos no planeamento, deixarão de ser imprevistos e não terá de se preocupar mais com eles.
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SIMPLES, SIMPLES, SIMPLES

Tornar tudo mais simples, é a expressão chave. Não esquecer que a maior parte do que se faz num evento ou

encontro presencial se torna mais difícil online: não apenas os debates de grupo ou a facilitação de jogos e

exercícios mas também as dinâmicas de quebra-gelo ou os conteúdos para explicar o novo produto ou software.

.
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DICAS PARA EVENTOS ONLINE

FAÇA PAUSAS REGULARES

Ficar muito tempo em frente de um ecrã de computador exige mais energia mental do que uma reunião presencial.

Com o teletrabalho, é comum facilmente perder-se a noção do tempo e esquecer de fazer algumas pausas. Marque

no calendário alertas para pequenos intervalos e tente

cumpri-los. proporcionar à equipa pausas para recarregar

energias também contribuirá para o sucesso do evento

online. Em ambiente presencial, os workshops têm

geralmente intervalos de duas em duas horas. Em eventos

a distância, é aconselhável fazer pausas com mais

frequência ou até mesmo fazer pequenos intervalos, caso

seja necessário.

É importante também ter em conta que utilizar exercícios

adequados e combinar grupos de discussão com atividades

individuais são outra forma de reduzir o cansaço provocado

pelas sessões online.

Por tudo isto, incentive os participantes a afastarem-se do

ecrã/computador durante as pausas. Sair da sala, respirar

um pouco ao ar livre, meditar ou simplesmente fazer um

pequeno lanche, dá seguramente ao cérebro um momento para descansar e contribui para manter a atenção e

energia dos participantes no evento, contribuindo para a eficácia do mesmo.

TODOS APARECEM NO ECRÃ

A eficácia da comunicação não passa apenas pelas palavras – a linguagem corporal, tom de voz e reações faciais

são sinais que devemos ter em conta quando se trata de interação entre pessoas.

Uma das formas de contribuir para que todos se sintam ligados e integrados num evento remoto é garantir que

todos os participantes se vêem uns aos outros, aparecendo todos no ecrã.

No entanto, é importante comunicar à equipa que esse deverá ser o procedimento no evento para que se possam

preparar adequadamente e não se sintam desconfortáveis.

Também os participantes que tenham filhos pequenos ou animais não se deverão sentir desconfortáveis quando os

mesmos aparecerem na câmara. Mas deverão ser aconselhados a escolher um espaço onde possam estar o mais

atentos possível ao evento.

Em qualquer ambiente de trabalho, podem surgir imprevistos. Por isso, em circunstâncias extraordinárias ou

situações incomuns, é tão importante ter atitudes atenciosas e empáticas.

EMPATIA E COMPREENSÃO

49



É importante referir que os eventos online e o teletrabalho são uma novidade para muitas pessoas. Quando se

trabalha em ambientes tradicionais, já sabemos que há um conjunto de regras e normas que se devem cumprir

mas fazer essa transição com o teletrabalho e com os ambientes poderá ser mais complicado.

É importante ser compreensivo, atencioso e paciente. É preciso tempo para a adaptação, para cada um se preparar

mentalmente  no que respeita a reuniões e eventos online. Não se trata apenas de explicar às pessoas o que devem

fazer ou as ferramentas que deverão utilizar: esta é uma parte importante do processo mas deverá vir

acompanhada de empatia.

A melhor forma é demonstrar através do exemplo, reconhecer as possíveis dificuldades do outro e avançarem

juntos. Apenas desta forma, todo o trabalho que for construído em conjunto, no âmbito de eventos a distância,

será produtivo e eficaz para todos, equipa e organização. Por isso, na preparação e no início de todo o processo,

lembre-se, a palavra-chave é compreensão.

EQUIPAMENTO INDIVIDUAL PARA CADA UM DOS PARTICIPANTES

Sempre que possível, é importante garantir um computador para cada participante. Só assim, poderão participar

ativamente na comunicação por chat e colocar questões, terem acesso ao material dos eventos e poderem desligar

o microfone quando for necessário.

Com um equipamento individual para cada um dos participantes, também é mais fácil gerir a comunicação com

cada um deles e eles próprios poderem gerir o seu perfil visual, reforçando a sua participação. Se a estrutura do

evento tiver incluídas algumas atividades individuais, ter equipamento próprio é também uma necessidade.

CONTROLAR O ÁUDIO DOS PARTICIPANTES

A maioria das plataformas de reunião online permite que o administrador controle individualmente o microfone de

cada um dos participantes. Apesar de se lhes pedir que tenham atenção ao áudio pois poderá perturbar o evento,

manterem os microfones desligados quando não estiverem a falar e ter uma atitude de respeito, é sempre uma

boa estratégia contar com as ferramentas adequadas para poder silenciar todos e controlar o áudio da sala.

A ideia é gerir o grupo ou a equipa através de um processo que torne a comunicação fácil e eficaz: poder fazê-lo de

forma rápida e eficiente é igualmente garantir o sucesso do evento.

FOMENTAR A DISCUSSÃO ENTRE PARTICIPANTES

Os eventos são processos colaborativos e devem ser concebidos tendo em mente o envolvimento e a inclusão de

todos os seus participantes. É quase certo que durante o evento online, os participantes irão querer falar e

partilhar ideias com o grupo. Por isso, é importante pensar como gostaria que eles se comportassem.

Todos a falar ao mesmo tempo é, obviamente, uma estratégia pouco eficaz. Por isso, deverá sugerir a utilização do

chat e pedir a ajuda de um moderador para filtrar as informações mais relevantes e trazer apenas essas para

discussão. Se o debate for entre todos e onde todos terão de falar, terá de cronometrar o tempo que cada um terá

e certificar-se que todos estão conscientes de que há  uma estrutura bem delineada e que  deverá ser cumprida.

DAR EXPLICAÇÕES CLARAS
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Muitos eventos online contam com diversos exercícios e atividades. Ao serem aplicados, garanta que todos tenham

instruções claras, que sejam diversificados e de fácil acesso, pois é também uma forma de manter o grupo

motivado e interessado.

CONTROLAR A DURAÇÃO DO EVENTO

Cumprir o tempo de duração de um evento online é sempre o ideal, embora o debate e as atividades online

possam demorar um pouco mais do que o previsto. No entanto, quando não se leva este fator em consideração no

plano de um evento online, rapidamente as conversas não estruturadas poderão distrair todo o grupo e impedir de

avançar.

Para que todos se mantenham no caminho certo e com o foco adequado, é essencial cronometrar ou controlar o

tempo das tarefas e debates: defina as regras básicas para debater ideias de modo a que todos mantenham o foco.

Através do chat ou grupos de discussão e feedback, tente encontrar um equilibro entre a participação de todos e o

avanço do seu evento online.

VOTAÇÃO E QUESTIONÁRIOS

Os questionários apresentados aos participantes poderá ser uma maneira bastante eficaz de obter um rápido

feedback. De modo a facilitar a comunicação, deverá simplificar e adaptar um evento estruturado para o regime

presencial de modo a torná-lo mais eficiente em tempo real e a distância.

Embora alguns aspectos do evento online sejam exatamente os mesmos que se podem apresentar em eventos

presenciais, haverá outros que demorarão muitos mais ou necessitarão de uma adaptação para se tornarem

eficazes online.

O que é importante é facilitar a colaboração e cooperação da sua equipa mas evitando algum descontrolo:

sugere-se a utilização de ferramentas online de votação para tornar o processo mais fácil e claro. Caso verifique

que as pessoas estão um pouco receosas em participar, permite-lhes fazê-lo de forma anónima.

CONTEÚDO DO PLANO FORMATIVO TRANSIT

O programa tem como base uma metodologia multimédia e digital e está dividido em três grandes módulos:

1. Módulo 1: Pensamento Inovador

2. Módulo 2: Motivação

3. Módulo 3: Colaboração Técnica

51



Os conteúdos estão disponibilizados ao alunos através de diversas abordagens, apresentadas de acordo com as

seguintes opções:

1. Pequenas unidades de 10-15 minutos – sugeridas para serem usadas todos os dias num ritmo diário de

aprendizagem (com o nome de  "Microlearning")

2. Unidades de 1-2 horas – sugeridas para serem usadas semanalmente (com o nome de e-Learning)

3. Formação tradicional combinada com uma plataforma de formação online num ambiente híbrido

(Aprendizagem Individual).

Dependendo do tempo e disponibilidade do aluno, o seu estilo de aprendizagem, a geração onde se insere e todos

os aspectos que foram até aqui abordados, será o aluno que irá escolher o seu próprio percurso de aprendizagem.

No projeto TransIT, o consórcio desenvolveu um programa de formação que permite uma escolha ao ritmo de

aprendizagem individual, através de uma plataforma de fácil e claro acesso (user-friendly) onde os

alunos/formandos podem adaptar a formação à sua disponibilidade, hábitos e necessidades.

Com base na abordagem do Manual de Orientação, a plataforma está organizada em três diferentes percursos de

aprendizagem: Microlearning, E-learning e Aprendizagem Individual.

O próximo capítulo explica como utilizar a plataforma do Programa TransIT.

52



PLATAFORMA FORMATIVA TRANSIT

REQUISITOS INICIAIS

O primeiro passo para utilizar a

plataforma é criar uma conta. Clique em

“Registo” no canto superior esquerdo do

ecrã. No formulário de registo, coloque

um endereço de e-mail válido e uma

password (deverá ter pelo menos 8

caracteres). Também terá de aceitar os

Termos e Condições Gerais [GDPR],

marcando a caixa destinada para o

efeito.

Ao clicar em “Manual”, terá acesso a

este manual e às instruções práticas da plataforma TransIT que o ajudarão na navegação.

Se se esquecer da senha, pode usar a opção “Esqueceu-se da Password” na página de acesso

Clique em “Log In” depois de se registrar e, com as credenciais fornecidas, entre na plataforma.
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NAVEGAÇÃO

Ao entrar na plataforma, irá encontrar os três PERCURSOS DE APRENDIZAGEM no centro da janela ou poderá clicar

na opção “Arquivos” no canto superior direito.

Se desejar sair da plataforma, clique em “Sair da Sessão”, no canto superior esquerdo da janela.

MICROLEARNING

Nesta opção, estão disponíveis uma série de vídeos de curta duração (1-2 minutos) que o ajudarão a ter uma ideia

dos materiais de aprendizagem da plataforma TransIT. Cada um dos vídeos apresenta diversos temas. Para aceder

aos vídeos, clique em qualquer uma das opções (lado direito da janela). Por baixo de cada uma destas “caixas

digitais” encontram-se os temas abordados em cada um dos vídeos. Ao clicar, e antes de iniciar o vídeo, aparecerá

uma caixa com mais informações detalhadas sobre o tema escolhido.

Clicar na opção “Iniciar” para visualizar o vídeo e “Voltar” para regressar ao menu anterior.
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E-LEARNING

Com esta opção, é elaborado um percurso de aprendizagem através de uma abordagem com diversos módulos de

conteúdos. Os módulos estão divididos em “PENSAMENTO INOVADOR”, “MOTIVAÇÃO” e “COLABORAÇÃO

TÉCNICA” e, dentro de cada um deles, encontram-se os conteúdos da formação. Inclui também um conjunto de

questionários de auto-avaliação, com o objectivo de fornecer o feedback necessário para a conclusão dos módulos

por parte do formando.

Para aceder aos conteúdos, clique em cada um dos títulos dos capítulos que aparecem do lado esquerdo do ecrã.

Por sua vez, irá abrir cada um dos subcapítulos disponíveis.

Para regressar ao menu anterior, clique em “Voltar”.

Os questionários de auto-avaliação estão disponíveis no final de cada capítulo e

podem ser acedidos sempre que se pretenda. No entanto, é aconselhável estudar os

capítulos antes de responder aos questionários, pois só assim poderão ser

considerados como avaliação final.
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APRENDIZAGEM INDIVIDUAL (AUTO-APRENDIZAGEM)

Esta opção consiste na abordagem do curso na sua totalidade, ou seja, total acesso aos três módulos

(“PENSAMENTO INOVADOR”, “MOTIVAÇÃO” e “COLABORAÇÃO TÉCNICA).

Os menus disponíveis nesta opção são semelhantes: clique numa das três imagens para aceder aos módulos.

Estes botões permitem aceder ao material de aprendizagem. Ao clicar no ícone, aparecerá um ficheiro em PDF com

o tema do “conteúdo do modulo”.

Para regressar ao menu principal, clique em “Voltar”.
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EPISÓDIOS

Ao entrar na plataforma, irá encontrar o ambiente abrangente do universo TransIt, que dá as boas-vindas aos seus

visitantes. Este universo é feito de aprendizagens e também de histórias e situações práticas. É o caso da história

que lhe apresentamos, o dia a dia numa empresa Transit. Cada capítulo irá sendo disponibilizado como uma

“oferta” à medida que se vai avançando nos conteúdos da aprendizagem. Todas as histórias estão disponíveis para

consulta na opção “Episódios”. Dentro desta opção, cada uma das pastas roxas contém uma situação da “vida real”.

Uma mensagem pop-up aparecerá como alerta sempre que um novo episódio estiver disponível. Significa que, à

medida que se avança na aprendizagem, os “casos” da vida real da empresa vão sendo "desbloqueados". Para

aceder aos conteúdos, clique na opção “Episódios” que aparece no canto superior do ecrã e clique num dos

episódios que se encontram disponíveis.
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CONCLUSÃO

No âmbito deste projeto, foram elaborados diversos conteúdos formativos disponibilizados através de uma

plataforma inovadora e de fácil acesso.

A plataforma está dividida em 3 diferentes abordagens de aprendizagem:

1. Microlearning

2. E-learning

3. Aprendizagem Individual

A plataforma e os materiais pedagógicos poderão ser usados   de diferentes formas, possibilitando a escolha aos

utilizadores. No entanto, deixamos aqui algumas sugestões de diferentes metodologias.

Aprendizagem diária (15 min) - estudo individual online

• Microlearning (ex: Vídeo, Infográficos),

• Gamificação

• Imagens

• Prática de Mindfulness

Aprendizagem semanal (2 horas) – estudo individual online

• Casos práticos

• Gamificação

Aprendizagem mensal (1 dia) – ensino híbrido

• Casos práticos

• Aprendizagem com recurso às tecnologias

• Aprendizagem com recurso aos jogos

• Aprendizagem com a resolução de problemas

• Boas práticas

• Orientações psico-pedagógicas.

Todos os conteúdos formativos foram preparados para a plataforma digital tendo como orientação todas estas

diferentes abordagens pedagógicas.
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