
Algumas Possibilidades de Estratégia Formativas 
 
Caracterizar o nosso grupo de trabalho - Para início de conversa, quem somos nós? É 
fundamental "quebrar o gelo", construir o vínculo e conhecer um pouquinho da história de cada 
um que vai dar o tom do Encontro.   
 
Socializar a pauta do Encontro - Começar pela socialização da pauta possibilita aos 
participantes se sentirem cúmplices, co-autores do trabalho. 
 
 Buscando os saberes de cada um – O formador precisa conhecer os saberes de cada 
participante, o desafio é vasculhar com o olhar despido do cotidiano e das frases feitas – "Isto eu 
já sei, isto eu já faço".  

 

Socializando os nossos saberes no pequeno grupo – Responder questões, em duplas ou trios, 
planejar uma apresentação são estratégias de circulação dos saberes.  É o formador que define 
os grupos de trabalho, quando possível, pois precisa conhecer os saberes dos participantes.  Sair 
da solidão é prioridade, tem que haver tempo para os educadores conversarem entre si. Aos 
poucos, eles vão percebendo, confirmando que essa atitude de ouvir o que o outro tem a dizer 
amplia os horizontes, confirma saberes, desinstala outros.   
 

Socializando com o todo, não somos fragmentos - Além das discussões frequentes sobre 
questões colocadas no grupo (pelo formador ou pelos próprios participantes), uma das atividades 
mais sedutoras de uso da fala e da capacidade de argumentação é o debate simulado de temas 
polêmicos, em que o grupo se divide em duas turmas que defendem posições contrárias – na 
verdade, trata-se de uma situação de simulação porque não necessariamente cada componente 
do grupo precisa concordar pessoalmente com a posição que defende. Nesse caso, é 
fundamental o planejamento prévio das intervenções, a antecipação dos prováveis argumentos 
dos oponentes e a organização de contra-argumentos convincentes: os educadores têm que se 
empenhar em organizar coletivamente a argumentação e colocar em cheque suas próprias 
posições em relação ao que está sendo polemizado. 
  
Verdadeiro ou Falso - Uma atividade mais rápida do que a situação de debate simulado (para 
casos em que o tempo não comporta uma atividade longa) é a discussão coletiva após o 
preenchimento individual de um questionário onde cada participante se posiciona com um SIM ou 
NÃO, ou CONCORDO/DISCORDO  argumentando sua posição. 
Entretanto, o "segredo" para que a discussão seja de fato produtiva é elaborar os enunciados de 
forma que as afirmações não sejam demasiado óbvias, porque senão os participantes do grupo 
acabam percebendo quais seriam "pedagogicamente corretas" e podem se posicionar em função 
disso, e não do que de fato acreditam. 
E se nós, como formadores, conseguirmos fazer uma problematização respeitosa dos 
posicionamentos equivocados, que geralmente aparecem, a discussão se torna muito produtiva e 
útil para eles. 
  
Problematização - A problematização não é exatamente uma atividade, mas um procedimento 
metodológico do formador durante as atividades. Ocorre, por exemplo, quando o formador 
"devolve" ao grupo as perguntas feitas, para que procure encontrar respostas; quando questiona 
colocações feitas pelos educadores, procurando fazê-los pensar nas concepções subjacentes; 
quando retoma uma discussão inicial para a qual não se deu fechamento ou informações 
conclusivas, para que o próprio grupo tente concluir com os recursos de que dispõe. 
Nesse tipo de situação, a atitude do formador é fundamental por três razões principais. Em 
primeiro lugar porque, se queremos que os educadores expressem suas opiniões, temos que 
saber lidar com elas, especialmente quando são equivocadas, segundo o nosso ponto de vista: o 
respeito pessoal e intelectual por eles é condição para uma discussão fraterna que incentive todos 
a manifestar suas ideias, suas crenças, suas propostas.  
Não é possível, ao mesmo tempo, pretender que as pessoas falem e "corrigi-las" publicamente 
quando elas o fazem, porque dessa forma elas com certeza deixarão de falar ou assumirão um 
papel de oposição.  Por outro lado,é preciso saber "dosar o nível de desafio". Se acreditamos  que 



desafiador é aquilo que é difícil e possível ao mesmo tempo, temos que saber "o quanto o grupo 
aguenta" ser questionado e, para tanto, é imprescindível identificar e/ou inferir os conhecimentos 
prévios que possui sobre o assunto em pauta. 
Para problematizar as questões que surgem no grupo, o formador tem de gozar de credibilidade, 
ser respeitoso, cuidar da auto-estima dos educadores, falar do seu próprio processo de 
aprendizagem – para que eles percebam que ele também teve/tem seus equívocos e está sempre 
aprendendo – e ressaltar, sempre que possível, que o conhecimento é provisório e se transforma. 
  
Uso de vídeos - Quando o modelo de formação de educadores é pautado em metodologias de 
resolução de problemas, o programa de vídeo tem outras funções além de simplesmente 
comunicar informações: a principal delas é desencadear a reflexão sobre a prática pedagógica. 
A organização do trabalho de discussão e aprofundamento dos conteúdos dos programas de 
vídeo é fundamental na formação de educadores, pois assim se pode,muito mais do que veicular 
informações úteis, fazer com que os programas contribuam de fato para o processo de 
aprendizagem de todos. E isso é algo que o formador tem que preparar cuidadosamente, com 
antecedência, procurando formas de otimizar o uso dos programas e planejando intervenções que 
favoreçam uma discussão de fato produtiva sobre os conteúdos abordados. 
   
Sistematização 
  
Quando temos uma concepção de ensino e aprendizagem que pressupõe um sujeito que constrói 
conhecimento, não podemos ter a prepotência de pretender sistematizar o que ele aprende, pois 
quem sistematiza conhecimento é o próprio sujeito que aprende. Entretanto, há formas de 
contribuir para que um volume grande de informação nova não fique solto, sem ter ainda onde se 
"encaixar", até que as coisas se acomodem "naturalmente 
É preciso que o trabalho de formação garanta momentos para sistematizações que certamente 
não terão como resultado uma uniformidade no nível de conhecimento de todos os participantes 
de um grupo – o que é absolutamente impossível – mas contribuirão para que cada um organize o 
que está aprendendo segundo seus próprios recursos e possibilidades. 
A apresentação de sínteses conclusivas, a sistematização escrita de falas, opiniões, argumentos, 
conclusões e propostas (em listas, esquemas e tabelas ou textos de outro gênero) são estratégias 
importantes nesse sentido.  
  

Análise de produções de alunos e propostas didáticas - A análise e/ou comparação de 

produções de alunos, propostas, materiais e planejamentos, coletivamente é, ao mesmo tempo, 
um procedimento bastante complexo e uma competência imprescindível a todo educador. 
Quando é essa a tarefa, o resultado depende da capacidade de avaliar não só a qualidade do 
material em si, mas a coerência pedagógica, a pertinência e a adequação à série, ao grupo de 
alunos a que se destina. 
Na verdade, analisar o valor e a qualidade de algo, principalmente quando é preciso justificar os 
critérios de análise, requer o uso de certos recursos intelectuais e a coordenação de 
procedimentos complexos. É a necessidade de coordenar uma série de saberes conceituais e 
procedimentais, o que torna esse tipo de análise uma tarefa difícil. Uma tarefa que, para aprender 
a realizar, é preciso realizar com certa frequência: como sabemos, procedimentos só se 
desenvolvem com exercitação. 
 
 

Material elaborado por Helena Cristina Ruiz  
 

Fonte: Guia de Orientações Metodológicas Gerais, MEC - 2001 

 

 


