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Resumo 

 

A presente investigação foi desenvolvida no âmbito do Mestrado de Educação e Formação de 

Adultos da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, tendo 

por objetivo geral compreender como são formados os adultos envolvidos em processos de 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores (FPIF). Além de descrever as ferramentas e 

métodos que são utilizados para a realização desta formação profissional no contexto português, 

procurou-se saber quais os efeitos, expectáveis e reais, inerentes a este processo uma vez que 

estamos a falar de uma atividade que pode ser realizada em diferentes formatos, designadamente 

presencial ou a distância, e ainda perceber os fatores que influenciam os formandos a escolherem 

o seu formato de aprendizagem. Buscou-se também a construção de um perfil do formando que 

escolhe a formação b-learning, no sentido de perceber suas principais motivações para aderir a 

este formato. A construção do referencial teórico foi feita a partir da revisão da literatura 

existente, passando pela educação de adultos, aprendizagem ao longo da vida e formação 

profissional, bem como exploração de conceitos como o de educação digital. No que se refere 

os métodos de investigação, estes baseiam-se na metodologia qualitativa, com entrevistas 

semiestruturadas direcionadas aos formadores e coordenadores do FPIF, onde a interpretação 

dos resultados aconteceu a partir da análise de conteúdo. Em relação aos formandos, foi 

adminsitrado inquérito, enviado a formadores certificados entre os anos de 2012 e 2018, com 

perguntas de caráter sócio-demográfico, fundamentais para a construção do perfil estudado, 

além de outras questões relacionadas com os fatores de escolha do formato frequentado e as 

experiências vivenciadas durante a formação. As considerações geradas pela presente 

investigação vêm agregar valor ao contexto da formação profissional em Portugal, considerando 

que no âmbito da formação FPIF e sua execução no formato b-learning, foi possível traçar o 

perfil dos formandos, bem como recolher através dos formadores sugestões de melhoria para o 

processo formativo.   

 

Palavras-chave: formação profissional, educação digital, educação a distância, b-learning, 

educação de adultos, aprendizagem ao longo da vida. 
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Abstract 

 

This research was developed within the scope of the Master in Adult Education and Training of 

the Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Porto, with the general 

objective of understanding processes and how are formed the adults involved in Initial 

Pedagogical Training of Trainers (FPIF). In addition to describing which tools and methods, 

which are used to conduct this  formation in a Portuguese context and know about what are the 

effects, expected and real, inherent in the process since we are talking about an activity that can 

be performed in different formats, face-to-face or distance learning and still understand the 

factors that influence the learners choose this learning format. We also sought to build a learner 

profile that selected b-learning training format, to understand its main motivations to do this 

choice. The construction of the theoretical framework was based on the review of existing 

literature, including adult education, lifelong learning and professional formation, as well as the 

exploration of concepts such as digital education. Regarding the research methods, these are 

based on the qualitative methodology, with semi-structured interviews directed to the trainers 

and coordinators of the FPIF, where the interpretation of the results took place from the content 

analysis. Regarding the learners, a survey was administered, sent to certified trainers between 

2012 and 2018, with questions of a socio-demographic character, fundamental for the 

construction of the studied profile, and other questions related to the factors of choice of the 

format attended and the experiences lived during the formation. The considerations generated by 

the present study, have added value to the context of professional training in Portugal, considering 

the FPIF and its implementation in b-learning format, it was possible to create the profile of 

learners, as well, received  opinions of trainers about how improve the formative process. 

 

Keywords: vocational training, professional formation, digital education, distance education, b-

learning, adult education, lifelong learning. 
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Résumé 

 

Cette recherche a été développée dans le cadre du Master en éducation et formation des adultes 

de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Porto, avec pour 

objectif général de comprendre les processus et les modalités de formation des adultes participant 

à la formation pédagogique initiale des formateurs ( FPIF). En plus de décrire quels outils et 

méthodes, qui sont utilisés pour mener cette formation dans un contexte portugais et savoir quels 

sont les effets, attendus et réels, inhérents au processus puisque nous parlons d’une activité 

pouvant être réalisée dans différents formats, en classe et apprentissage à distance. Et comprendre 

les facteurs qui influencent les apprenants choisissent ce format d'apprentissage a distance. Nous 

avons également cherché à créer un profil d’apprenant ayant sélectionné le format de formation 

b-learning, pour comprendre les principales motivations de ce choix. La construction du cadre 

théorique a été basée sur l'examen de la littérature existante, y compris l'éducation des adultes, 

l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle, ainsi que sur l'exploration 

de concepts tels que l'éducation numérique. En ce qui concerne les méthodes de recherche, celles-

ci sont basées sur la méthodologie qualitative, avec des entretiens semi-structurés dirigés vers les 

formateurs et les coordinateurs du FPIF, où l'interprétation des résultats est issue de l'analyse du 

contenu. En ce qui concerne les apprenants, une enquête a été menée, envoyée aux formateurs 

agréés entre 2012 et 2018, avec des questions à caractère socio-démographique, fondamentales 

pour la construction du profil étudié et d'autres questions liées aux facteurs de choix du format  

et les expériences vécues pendant la formation. Les considérations générées par la présente étude 

ont ajouté de la valeur au contexte de la formation professionnelle au Portugal, compte tenu du 

FPIF et de sa mise en œuvre au format b-learning, il a été possible de créer le profil des 

apprenants, ainsi que des avis reçus des formateurs sur comment améliorer le processus de 

formation. 

 

Mots-clés: formation professionnelle, éducation numérique, enseignement à 

distance, b-learning, éducation des adultes, apprentissage tout au long de la vie.
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1. Introdução 

1.1. Contextualização 

 

Vinte anos antes da divulgação dos resultados do inquérito realizado em 2016 pelo 

Instituto Nacional de Estatísticas de Portugal,  onde se mostra que 70% da população portuguesa 

tem acesso a internet, José Magalhães (1996) já defendia que, devido aos avanços tecnológicos 

a tendência, para a geração que estava crescendo era fazer multitarefas, sendo que muitas delas 

seriam em ambiente virtual. Alguns anos depois da afirmação de Magalhães, surgem as 

comunidades de aprendizagem virtual, que vieram não para substituir o ensino presencial, mas 

sim para diversificar e ampliar os espaços de promoção do saber (Dias, 2002). 

Após este preâmbulo, opto por deixar uma breve explicação do porquê deste 

enquadramento inicial sobre tecnologias e educação digital afinal o tema escolhido surge da 

vivência pessoal deste “investigador-estudante” em processos de formação continuada e outras 

intervenções educacionais, realizadas na modalidade a distância. Das diversas experiências uma 

das mais marcantes foi concluir uma licenciatura em formato semi-presencial, onde houve muitos 

momentos de reflexão sobre questões, como por exemplo: estavam a formar a distância um 

professor que futuramente iria ensinar seus alunos presencialmente. Foi então que surgiu a 

primeira de muitas perguntas: como são as formações continuadas dos professores que ensinam 

a distância? 

Acontece que os estados-membros da União Europeia estão a viver um incremento 

naquilo que são as formações profissionais. Há investimento, há demanda, há necessidades 

mercadológicas emergentes e considerando que todos os elementos desta equação acabam por se 

completar, isso reflete-se diretamente na formação de novos profissionais ou até mesmo 

licenciados em busca de mais informação e qualificação nos níveis existentes no quadro 

Europeu1. Foi então que dentro dessas possibilidades a presente investigação foi buscar 

elementos da formação Profissional, educação de adultos, educação digital e outros processos 

que acabam por se interligarem.  

Após muitas verificações percebemos que a Formação Pedagógica Inicial de Formadores 

(FPIF), seria o recorte ideal para esta investigação. Primeiro porque a atividade é polivalente e 

não limita a certificação a uma determinada classe profissional, mas sim procura dotar de 

 
1O QEQ é um quadro europeu de referência comum que permite fazer corresponder os sistemas de qualificações de 

vários países, funcionando como um dispositivo de conversão de modo a tornar as qualificações mais claras e 

compreensíveis entre diferentes países e sistemas na Europa. Ver Anexos. 
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capacidades pedagógicas e didáticas todo e qualquer profissional que queira se tornar um 

facilitador do conhecimento que possui, seja pela sua formação inicial (uma licenciatura por 

exemplo), ou pela sua experiência profissional, comprovada pelos anos de atuação naquela 

atividade. 

Outro aspeto tido em consideração é o fato de esta atividade atualmente estar homologada 

pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) para decorrer em formato presencial 

ou semipresencial. O que em tese permite a profissionais de regiões mais remotas terem acesso 

às mesmas oportunidades que têm os cidadãos que vivem em regiões mais centrais, indo ao 

encontro da afirmação de Teresa Gaspar que defende a importância da “(…) garantia de igualdade 

de oportunidades para todos os cidadãos no acesso à educação, permitindo que cada um, de 

acordo com os seus interesses e aspirações, possa beneficiar dos bens sociais e culturais existentes 

na sociedade” (Gaspar, 2003, p.19). 

O FPIF  foi regulamentado com o objetivo de trazer “a melhoria da qualidade da formação 

profissional, das suas práticas e dos seus resultados”.  Entretanto o pleno funcionamento desta 

atividade com resultados efetivos “exige uma actuação que promova a capacidade técnica e 

pedagógica dos formadores, através do reforço permanente das suas competências.” (Portaria nº 

214/2011).  

Muito se discute sobre a formação de profissionais reflexivos, que sejam participantes 

ativos em sua formação continuada e capazes de refletir sobre suas próprias práticas. Segundo 

Perrenoud (2000), uma das competências necessárias ao profissional que atua na área da 

formação é a capacidade de administrar sua própria formação continuada. Ainda segundo o autor, 

a flexibilidade acaba por se tornar um desafio constante, pois estamos falando de uma profissão 

que exige constantes adaptações, visto que nem sempre é possível ter formações sobre todos os 

temas.  

Por algum tempo deixei essa pergunta-problema de lado, uma vez que o tema que gostaria 

de investigar seria ligado à educação a distância e não estava a ver muitas ligações deste assunto 

com as cadeiras do Mestrado em Educação e Formação de Adultos. Essa questão acabou por 

reaparecer durante uma visita académica à Universidade Aberta de Portugal2 realizada para fins 

de trabalho curricular da disciplina de Análise Crítica das Teorias em Educação e Formação de 

Adultos. Nesta visita em conversa com um dos elementos da direção administrativa da delegação, 

percebemos que os docentes acendem a programas de formação contínua em diversos formatos: 

presencial, semi-presencial e totalmente a distância. A partir daí, a pergunta inicial, motivadora 

de todo o processo, retornou e ganhou destaque. Essa visita por mais simples que pareça 

 
2Universidade Aberta de Portugal (UAB) - faz parte da rede portuguesa de Ensino Superior Público. Fundada em 

1988, a Universidade Aberta é a única instituição de ensino superior público a distância em Portugal. 
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direcionou essa investigação e trouxe alguns conceitos, até então desconhecidos ao investigador, 

como por exemplo o termo educação digital, que pode ser conferido em um dos tópicos do 

capítulo dois desta investigação. 

Inicialmente, foi idealizado responder a essa pergunta/ conduzir esse processo 

decompondo-a em três categorias/tempos que estruturam usualmente os processos de formação, 

designadamente: conceção da formação, execução e pós-formação. Após analisar documentos de 

base do FPIF, como a portaria que dá conceção ao mesmo como formação profissional (Portaria 

nº 214/2011 de 30 de Maio), certificou-se que a atividade tem igual conteúdo, independentemente 

do local de seu acontecimento, mantendo características padronizadas em sua execução (a 

caracterização da mesma poderá ser consultada no capítulo três com considerações do autor, bem 

como nos anexos, onde se pode ler o documento na íntegra). 

Ao longo do processo de investigação e com a apuração dos resultados alguns destes 

pontos acabaram por perder significado, outros ganharam forma e na secção que incide nas 

Limitações do Estudo poderão perceber os porquês, uma vez que estes vão desde a mudança do 

objeto de estudo, a colaborações condicionadas e estabelecimento de parcerias para realização da 

atividade. 

A seguir apresento-se o escopo desta investigação e os diferentes capítulos em que se 

encontra estruturada, com suas respetivas justificações, uma vez que estamos a falar de áreas que 

se completam,  mas que, em uma leitura preliminar, podem gerar equívocos ou dúvidas sobre a 

relevância deste tema em um quadro conceptual.  

 

1.2 Objetivos 

Esta investigação teve por objetivo perceber o processo de formação profissional dos 

formandos da FPIF, além de descrever as ferramentas e métodos que são utilizados para a realização 

desta atividade e quais os efeitos, expectáveis e reais, dessa formação. Uma vez que estamos a falar 

de um processo que pode ser realizado em diferentes formatos, sendo estes o presencial ou a distância, 

procurou-se perceber os fatores que influenciam os formandos a escolherem o formato/modalidade 

de aprendizagem. Podendo desta maneira fomentar uma discussão levando em conta os documentos 

apresentados pelo IEFP e pelas entidades de formação FPIF, contrapondo tais informações com a 

experiência dos formadores FPIF, bem como dos formandos certificados, participantes deste estudo. 

      

A investigação tem como objetivos específicos: 

 

- Descrever e compreender o processo de Formação Pedagógica Inicial de Formadores em 

Portugal: contextos, ambientes e modalidades; 
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- Caracterizar o público-alvo dando origem a um perfil de formandos FPIF, recorte no b-learning; 

- Comparar as diferentes experiências formativas dos formandos, principalmente os contrapontos 

entre formação presencial e b-learning; 

- Recolher informações, sugestões, observações e pontos de atenção por parte dos formadores 

que formam outros formadores; 

- Propor um plano de atuação/melhoria para os processos existentes na entidade formativa 

colaboradora, através de considerações geradas a partir deste estudo.  

 

1.3 Justificação 

A revisão de literatura realizada para sustentar esta investigação nos possibilitou perceber 

que muitos são os estudos que falam sobre a formação docente e as publicações acerca da 

formação profissional. Entretanto foi encontrado apenas uma publicação que evidenciasse a 

formação profissional realizada a distância em Portugal. Trata-se de um artigo publicado na 

Revista Educação para o Século XXI, escrito por Fernanda Nogueira (2016), entitulado A 

formação profissional a distância em Portugal: desafios e potencialidades.  

Dentre as contribuições académicas realizadas e publicadas na Língua Portuguesa, nos 

últimos dez anos sobre o tema de Formação de Professores foram localizados alguns trabalhos 

com relevância teórica, como as contribuições presentes no livro organizado por Oliveira & 

Pacheco (2013) que recebe textos sobre currículo, didática e formação de professores, 

possibilitando através do texto de José Augusto Pacheco um melhor entendimento das políticas 

de formação de educadores e professores em Portugal, facilitando a construção do tópico 2.3 que 

fala sobre a Formação profissional, incial e contínua (pp. 45-68).  

Há também uma publicação de Romão, Nunes & Carvalho (2013) que se destaca 

considerando a obra Educação, Docência e Memória, onde para se propor novas maneiras de 

formar professores acabam por buscar a informação diretamente daquelas pessoas a quem mais 

interessam as formações, ou seja, os próprios docentes. O trabalho realizado pelos autores 

incentivou o autor desta investigação a utilizar de semelhante metodologia para dar resposta a 

proposta do estudo uma vez que faz todo sentido ouvir os formadores, para conhecermos a cerne 

dos processos de formação continuada existentes, os efeitos destas e as sugestões que os 

facilitadores tenham para agregar ao existente. 

O livro Formação e Profissão Docente (Guimarães, 2011) reúne dois fatores de grande 

relevância na abordagem investigativa e teórica sobre a problemática da docência e dos processos 

de formação de professores na atualidade e suas fragilidades. O artigo A formação inicial de 

Professores (Esteves & Rodrigues, 2003) presente na publicação Investigar em Educação 

também tem bastante importância para o trabalho, uma vez que apresenta características 



12  

fundamentais presentes no processo de formação inicial dos profissionais ligados ao ensino.  

Sobre a relevância da temática da Formação Profissional de formadores realizadas a 

distância em Portugal, podemos confirmá-la a partir do momento em que na base de dados 

disponibilizada pela Universidade do Porto, aparece apenas uma investigação ligada ao assunto. 

A seguir apresento uma tabela onde se pode ver os resultados da pesquisa de publicações nesta 

temática no intervalo de dez anos, entre 2008 e 2018. 

 

Tabela 01 – Revisão de Literatura Base de Dados FPCEUP & SCOPUS (2008-2018) 

Palavra Chave Publicações UP – Filtro: 2008-

2018 

SCOPUS - Filtro: Portugal 

/ 2008-2018 

Formação Profissional 141 (sendo os anos mais 

expressivos 2009, 2011 e 2014) 

14 ( sendo 4 publicações em 

2012) 

Formação de Professores 138 (sendo muito expressivo 2009 e 

2015) 

32 ( sendo 9 publicações em 

2016) 

Formação Contínua  25 (sendo 08 publicações em 2011) 08 (sendo 05 publicações em 

2016) 

Formação de Formadores em 

Portugal 

20 (sendo 04 publicações em 2010) 08 (sendo 02 em 2018 e 02 

em 2014) 

Educação a Distância 04 (sendo 02 publicações em 2012) 3 (sendo uma publicação por 

ano 2008/2017/2018) 

Educação Digital  06 (sendo 03 publicações em 2014) 12 ( sendo 4 publicações em 

2018) 

e-learning 10 (sendo 03 publicações em 2008 e 

03 em 2009 

828 ( sendo os anos mais 

expressivos: 2016, 2017 e 

2018) 

b-learning 01 (publicada em 2011) 56 (sendo 10 publicações em 

2013 e 07 em 2015) 

Formação Profissional a 

Distância em Portugal 

01 (publicada em 2010) 01 (publicada em 2016) 

Formação de Formadores a 

Distância em Portugal 

0 (considerando que as publicações 

da UP são dos anos de 2003, 2004 e 

2006) 

0 

* Tabela elaborada pelo autor considerando Base de Dados FPCEUP e SCOPUS (2008-2018). 
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Esse levantamento bibliográfico levou em consideração apenas Portugal, no período de 

2008 a 2018. Optei por este recorte uma vez que estamos a falar sobre uma formação idealizada 

e formatada pelo e para o contexto português. Deste modo não foi considerado na tabela acima 

os resultados das publicações brasileiras, que no campo da educação a distância possui muitas 

contribuições. A partir daí, esta investigação passa a ter um papel importante no que se refere à 

sua contribuição para fins académicos e para aqueles que venham a se interessar pelo tema em 

questão, com o recorte em Portugal.  

Nesta revisão de literatura notou-se que muitas das publicações aconteceram em sua 

maioria após o ano de 2012. Em primeiro momento pode parecer estranho, porém após fazer um 

levantamento de dados relativamente às leis publicadas em relação à formação profissional 

contínua percebe-se o real motivo dessas investigações emergirem em alguns anos específicos. 

O artigo 15º da Lei nº 105/2009 de 14 de setembro vem assegurar a formação profissional e 

contínua, e é natural que com a publicação desta lei no final de 2009 tenham começado a surgir 

investigadores interessados pelo tema e disponíveis para falar sobre o mesmo.  

Uma vez que para atingir seu objetivo a regulamentação precisa de se promovida os 

próprios órgãos governamentais acabam por influenciar o início de novas investigações com esta 

temática, fazendo com que essa medida legislativa alcance a população seja pelo conhecimento 

ou pelo acesso aos programas de desenvolvimento pessoal e profissional.   

      

1.4. Estrutura da Dissertação  

A estruturação deste trabalho deu-se a partir de uma sequência lógica considerando 

referenciais teóricos importantes para uma melhor interpretação dos resultados apresentados. 

Uma vez que estamos a falar de formadores não podemos dissociá-los da educação de adultos, 

diante disto o capítulo dois inicia com conceitos e temáticas ligadas à educação de adultos.  

O capítulo dois continua com a sequência de algumas ideias defendidas por Gadotti 

(1981) e outros autores no que diz respeito ao Aprendizado ao Longo da Vida. Esse 

enquadramento se faz necessário uma vez que estamos a falar de profissionais do ensino que 

estão em constante processo de formação e sujeitos a aprender nos mais distintos contextos, 

podendo estes ser dentro ou fora de uma sala de aula ou até mesmo em uma empresa.  

A seguir se discutem conceitos relativos aos ambientes de formação presentes no processo 

de formação profissional, neste caso na formação de formadores. Há uma exposição mais 

detalhada de dois ambientes de formação: presencial e a distância. Uma vez que é feita a 

introdução aos ambientes de formação a distância, bem como ao ambiente digital e às 

comunidades de aprendizagem virtual, cria-se uma ponte de ligação para o tópico seguinte que 
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aborda a Educação Digital, dando uma atenção especial ao b-learning considerando sua 

importância para este trabalho. 

No capítulo três a abordagem está relacionada com a metodologia adotada, bem como 

com os diversos procedimentos metodológicos utilizados. Questões como a escolha do objeto de 

estudo e sua construção, os instrumentos de coleta e análise de dados, a explicação do porquê 

mesclar os métodos quantitativos e qualitativos, bem como a apresentação de outros 

procedimentos metodológicos, são aqui abordados.  

O quarto capítulo proporciona ao trabalho um momento de discussão, tendo em conta a 

apresentação dos resultados obtidos e uma análise dos mesmos. Será apresentado o Perfil dos 

formandos, motivações associadas à escolha do formato de formação, bem como o papel do 

formador que forma outros formadores, suas considerações sobre o funcionamento da atividade, 

módulos mais valorizados e sugestões para melhorias no processo. 

Finalmente, há ainda outras considerações sobre a experiência de realização deste 

trabalho, o valor que a investigação agregou no percurso académico do autor, bem como os 

resultados mais significativos desta pesquisa sobre processos de formação pedagógica inicial de 

formadores. Todas as referências consultadas, citadas ou não, estão presentes na bibliografia da 

investigação, e há igualmente uma seção com apêndices onde a quem possa interessar se pode 

encontrar todo o material utilizado para recolha de dados como inquéritos, guião de entrevista 

com docentes, autorizações e outros. E nos anexos há documentos e decretos importantes para a 

conceção desta investigação que podem ser consultados na íntegra. 
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2. Referencial Teórico:  Contextualização e Enquadramento do Problema 

 

Como dito anteriormente, o presente trabalho segue uma estrutura onde irá apresentar 

primeiramente um referencial teórico capaz de sustentar as demais fases que o constituem. 

Composta por quatro pontos importantes, considerados pilares teóricos para o desenvolvimento 

de todo o processo, o referencial está focado nos seguintes temas: Educação de Adultos, 

Aprendizagem ao Longo da Vida, Formação Profissional e Educação digital. 

A organização dos temas possui uma ordem lógica considerando que um processo de 

formação profissional contínua pode acontecer de várias maneiras, em contextos formais ou 

informais, em ambientes presenciais ou a distância, e quando acontecem neste último podem ser 

inclusivamente na modalidade digital ou, mesclando sessões presenciais com sessões a distância, 

esta última um ponto chave nesta investigação. 

Considerando que a formação de formadores, presencial e a distância, vem para agregar 

valor ao processo formativo dos profissionais do ensino, pode-se entender que ela não traz 

problemas em sua conceção. Mas a nós investigadores deste tema cabe a responsabilidade de 

falarmos, fortalecermos esses pontos de discussão, colocar em pauta essas questões a fim de 

produzir e difundir mais material académico de qualidade e fundamentação para sustentar novas 

estratégias.  

 

 

2.1. Educação de Adultos – Conceitos e Contextos 

Atualmente, o mundo se tornou uma gigante sala de aula, onde independentemente da 

área de atuação todos são convidados a manter uma formação continuada em suas respetivas 

profissões. Num outro tempo e com um outro sentido, também importa relembrarmos o 

pensamento de Paulo Freire (2001) quando expressa que “a consciência do inacabamento torna 

o ser educável. O inacabamento sem a consciência dele engendra o adestramento e o cultivo. 

Animais são adestrados, plantas são cultivadas, homens e mulheres se educam” que nos faz 

perceber que o processo de autoformação é inerente a nós seres humanos.  

Rui Canário (1999) em sua obra “Educação de Adultos: um campo e uma problemática” 

aborda o quão complexo e diversificado é esse processo. Em dado momento de seu texto, o autor 

nos apresenta a Declaração de Condorcet3, realizada em 1792, onde se afirma que “a instrução 

deve estar presente em todas as idades e não há nenhuma em que seja inútil aprender”. Essa 

 
3Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquês de Condorcet, filósofo e matemático francês com participação na 

Revolução Francesa e grande defensor do Laicismo no ensino. 
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afirmação foi tida como um marco referencial da educação permanente, mais tarde referenciada 

como educação ao longo da vida, o que será discutido no tópico a seguir. 

 Ao recorrermos a autores como Carmem Cavaco (2009) percebemos que a experiência é 

o que é constituído, ao longo do tempo, individual e coletivamente, na intimidade das pessoas, 

no seu corpo, na sua inteligência, no seu imaginário, na sua sensibilidade, na sua confrontação 

cotidiana com a realidade e com a necessidade de resolver problemas de toda a natureza. Nesse 

sentido, a educação de adultos se consolidou como uma nova maneira de conceber a 

aprendizagem, valorizando a experiência individual e social já existentes, numa lógica de 

continuidade, mas também de ruptura com aquela experiência . 

 Em Educação de Adultos (1999), Rui Canário partilha connosco uma citação de Julius 

Nyerere 4:  

 

“Devemos, em primeiro lugar, instruir os adultos. As nossas crianças não 

desempenharão nenhum papel importante no nosso desenvolvimento económico, no 

decurso dos próximos cinco, dez ou mesmo vinte anos, enquanto que o impacto dos 

adultos se faz sentir a partir de hoje mesmo”. 

  

O pensamento expresso por J. Nyerere nos faz perceber que o discurso educacional 

existente nos dias atuais está olhando para direções distintas daquelas que denotam maior atenção 

e cuidado. Obviamente que a educação para as crianças e jovens deve existir a fim de que no 

futuro as políticas de promoção de educação de adultos se tornem cada vez menos necessárias. 

Durante a realização deste estudo foi possível perceber que as políticas de EFA estão voltadas 

para preparação dos adultos como mão de obra mais qualificada, o que em termos estatísticos 

acabam por se destacarem mais nos quadros comparativos como os da UE, por exemplo.  

Neste momento recordamos um ponto importante explorado por Canário (1999), quando 

sustenta que os governos ao proporem medidas de educação e formação de adultos se iludem 

frequentemente com a ideia de que a formação fornecida àqueles adultos será suficiente para que 

estes tenham emprego. Acontece que não é a formação por si só que gera mais emprego, porém 

discursos como estes tendem a fazer uma associação estreita entre formação e emprego, 

mistificando essa relação e transferindo, erroneamente, para o campo da formação as causas do 

desemprego. 

Tanto a Educação de Adultos, quanto a formação profissional destes com o objetivo de 

os colocar funcionais no mercado de trabalho, possuem seu valor e trazem mais valias para quem 

 
4Julius Kambarage Nyerere foi um político e ativista tanzaniano. Ele foi presidente do Tanganyika, desde a 

independência deste território em 1962 e, posteriormente, da Tanzânia até se retirar da política em 1985. 
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as procura como medida de melhoria educacional e pessoal. Licínio Lima (1998), em seu 

documento sobre a reorganização do subsistema de educação de adultos, evidencia que o 

conjunto de processos que fazem a educação de adultos ser possível não precisam ser 

necessariamente formais ou informais, ter determinados conteúdos, métodos, níveis ou seguir 

padrões típicos dos demais estabelecimentos educacionais.  

O autor considera que a partir do momento que o adulto consegue desenvolver suas 

aptidões, enriquecer os seus conhecimentos e automaticamente melhorar suas qualificações 

profissionais ou técnicas, a educação e/ou a formação de adultos atingiu seu papel. O raciocínio 

em si parte do pressuposto de Lima (1998), de que o aluno já adulto precisa de uma educação 

voltada para a orientação, isto é, não apenas saber fazer, entender o porquê daquele aprendizado, 

isso faz com que o aluno evolua suas atitudes e alcance o seu desenvolvimento socioeconómico 

e cultural de maneira mais equilibrada.   

 Acontece que o desenvolvimento destas atitudes e outros fatores que compõem o 

processo de ensino aprendizagem de um adulto estão circundados por outros elementos, tidos 

muitas vezes como componentes de valor agregado ao ensino, advindos da experiência 

profissional ou de vida. Entretanto, o presente assunto precisa e deve ser explorado com um 

cuidado mais específico, o que justifica o tópico a seguir, onde falaremos de aprendizagem ao 

longo da vida e os processos de acesso a educação em vias não convencionais.  

 

 

2.2 Aprendizagem ao longo da vida  

A ideia de uma aprendizagem ao longo da vida é muito antiga e em uma breve pesquisa 

foi possível perceber que seiscentos anos antes de Cristo, Lao-Tsé sustentava que “todo estudo é 

interminável” (Lao-Tsé, 1967). Podemos encontrar esta ideia no mito de Prometeu e na República 

ideal de Platão, onde a educação “é o primeiro dos mais belos privilégios. E se sucede a este 

privilégio de desviar de sua natureza e que seja possível retificá-lo, eis aí o que cada um deve 

sempre fazer no decorrer de sua vida segundo a sua possibilidade” (Platão, 1970).  

A Educação ao Longo da Vida é a expressão recente de uma preocupação antiga. O que 

é novo é tudo o que vem atrás desse princípio antropológico e como ele é instrumentalizado 

(Gadotti, 1981). Daí a enorme importância de tomarmos posição frente a esse tema. Pode-se dizer 

que, desde Aristóteles, a educação tem sido entendida como permanente, integral, e que se dá ao 

longo de toda a vida. Este é um princípio básico da pedagogia e existe praticamente em todas as 

culturas (Teixeira, 1997).  

Como diz Paulo Freire, “não é possível ser gente senão por meio de práticas educativas. 
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Esse processo de formação perdura ao longo da vida toda, o homem não pára de educar-se, sua 

formação é permanente e se funda na dialética entre teoria e prática” (Freire, 2000). Ao sustentar 

que o ser humano é inacabado, Paulo Freire conclui que o processo de aprendizagem é essencial 

para a sua sobrevivência.  

Baseado nessas colocações do autor percebemos que o aprender acontece ao longo de 

toda a vida. O ser humano por mais moderno e desenvolvido que seja não deixa de ser inacabado, 

incompleto, inconcluso e por esse motivo é preciso nos conhecermos melhor, conhecer os outros 

e a natureza, buscando sempre sermos melhores, agir e refletir sobre o que fazemos 

Assim passamos de uma consciência inicialmente mágica do mundo, para uma 

consciência refletida, com um viés mais científico e crítico. Pela educação, todos buscamos nos 

tornar melhores e mais felizes. Não podemos ser melhores, se não tivermos educação ou não nos 

preocuparmos com a formação permanente. O ser humano aprende ao longo de toda a vida, não 

apenas na escola, conhecendo   nossas   circunstâncias e o mundo em que vivemos, mas em todos 

os locais (Padilha, 2007).  

A educação procura superar o nosso inacabamento. Se a expressão “aprendizagem ao 

longo da vida” é antiga, o mesmo não ocorre com a expressão “educação ao longo da vida”. 

Canário (1999) constatou que o conceito de “educação ao longo da vida” apareceu pela primeira 

vez, num documento oficial, na Inglaterra, em 1919 (Life long Education, Education for Life), 

associado à formação profissional dos trabalhadores.  

A expressão Life long Education foi traduzida, na França, por “Éducation permanente”. 

Segundo o autor é assim que ela aparece nos anos 50 e 60 na literatura pedagógica e no Relatório 

Edgar Faure, da Unesco, de título “Aprender a ser”, em 1972, como um marco das futuras 

políticas educativas. Diante do exposto, a matriz fundadora da Educação Permanente é a 

Educação ao Longo da Vida. Para Gadotti (1981) há total coerência entre essas duas expressões, 

considerando que uma pode ser substituída pela outra sem qualquer perda de significado. 

Essa visão do conceito de Educação ao Longo da Vida  e Educação Permanente, manteve-

se na Declaração de Hamburgo elaborada na CONFINTEA V5 de 1997: 

 

“Os representantes de governos e organizações participantes da V Conferencia 

Internacional sobre a Educação de Adultos decidiram, unanimemente, explorar 

o potencial e o futuro da educação de adultos, dinamicamente concebida dentro 

do contexto da educação continuada por toda a vida. Durante esta década, a 

educação de adultos sofreu profundas transformações, experimentando um forte 

 
5V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, realizada em Hamburgo no ano de 1997. Nesta 

conferência que foi elaborada a Declaração de Hamburgo. 
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crescimento na sua abrangência e na sua escala. Em sociedades baseadas no 

conhecimento, que estão surgindo em todo o mundo, a educação de adultos e a 

educação continuada tem-se tornado uma necessidade, tanto nas comunidades 

como nos locais de trabalho”. 

 

Diante das exposições aqui presentes pode-se então afirmar que a Educação ao longo da 

vida se aproxima da educação permanente e que a Aprendizagem ao Longo da Vida é que se 

aproxima da concepção de educação que Freire questiona na abertura da obra de Gadotti (1981), 

‘A educação contra a educação’. Uma vez que Freire ao abordar o tema reforça que esse modelo 

não surgiu “por acaso nem por obra voluntarista de educadores, mas como resposta necessária a 

certos problemas das sociedades capitalistas avançadas”. 

 

2.3 Formação Profissional – Conceitos, Contextos, Ambientes 

No seguimento do tópico anterior e dando forma ao termo Educação Permanente faz sentido 

falamos sobre os processos de formação profissional contínua, uma vez que após a formação 

inicial cada profissional se vê frequentemente envolvido por opção ou por obrigação em 

formação e processos de atualização do conhecimento. Regulamentada pela Lei de Bases do 

Sistema Educativo português e pelos Decretos de Lei 401/91 e 405/91, a Formação Profissional 

acabou por se consolidar graças às parcerias estabelecidas entre o Ministério da Educação e o 

Ministério do Trabalho que juntos possibilitaram a promoção deste campo educativo.  

Embora a formação profissional tenha ganho reconhecimento em Portugal somente na 

década de noventa, muitos anos antes a mesma já estava em foco graças a outros órgãos, como 

por exemplo a Organização Internacional do Trabalho – OIT, que através de suas recomendações, 

especificamente a nº 117, onde defendia a importância desse ramo educacional, defende sua 

capacidade de desenvolver nos formandos não apenas conhecimentos técnicos, mas também 

competências ligadas a outros fatores pessoais como personalidade e modo de agir.  

Ainda na década de setenta, a OIT com a recomendação nº 158 generaliza a formação 

profissional quando afirma que: 

“Os membros do pessoal da administração do trabalho deveriam receber uma formação 

inicial e uma formação complementar de um nível que corresponda às suas funções; 

deveriam existir mecanismos permanentes para fazer de modo que tal formação fosse-

lhes acessível ao longo de toda a sua carreira.” Fonte: OIT, Recomendação nº 158 sobre 

a Administração do Trabalho, 1978 (item 23-1). 
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Ao mesmo tempo que a recomendação acima cria uma ligação dos indivíduos e possibilita 

que estes se beneficiem no âmbito da formação no meio profissional e social onde estão inseridos, 

não traz uma mensagem clara sobre o que se espera no âmbito da formação profissional. Não se 

pode desconsiderar o facto de a recomendação reforçar a importância de o sujeito se 

autodesenvolver constantemente, principalmente para trazer condições que melhorem não apenas 

suas capacidades intelectuais, mas também seus níveis de produtividade e satisfação pessoal, 

individuais e coletivos.  

A formação profissional inicialmente surge no contexto português como oferta supletiva 

aos processos convencionais de aprendizagem, muito voltada para aqueles que desejavam uma 

profissão mas que por algum motivo não concluíram seus estudos obrigatórios até ao fim. 

(CEDEFOP, 1999). Nesse sentido, 

 

“entende-se por formação profissional inicial as intervenções que promovem a aquisição 

e o desenvolvimento dos conhecimentos e competências completos e necessários ao 

exercício profissional, devendo conferir uma qualificação certificável.” (CEDEFOP, 

1999). 

 

Apesar da afirmação acima constar de uma publicação de vinte anos atrás, os conceitos 

expressos traduzem exatamente o que se passa nos processos de formação profissional inicial e 

reafirmam não apenas o que se espera de uma formação profissional, mas do formando ao 

concluir sua certificação.  

No ano de 2017 o CEDEFOP realizou uma outra intervenção em Portugal a fim de 

perceber com a população qual a opinião da mesma sobre os processos de formação profissional 

uma vez que estes se encontram em crescente expansão e têm ganho destaque no contexto dos 

processos de ensino não regular. Essa investigação começou por perceber como estão 

organizados os ensinos regulares e os percursos de formação profissional e constatou que 17% 

dos jovens portugueses estão envolvidos no ensino profissional, sendo que os 82% compõem o 

ensino regular.  

A figura a seguir é um recorte do documento publicado em 2017 com o objetivo de 

perceber quais os fatores que influenciaram os jovens estudantes a optarem pelo ensino regular 

ou por formações profissionais (as colunas a azul indicam o ensino profissional). 
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Figura 01 – Fatores que influenciaram a decisão no caminho da educação. Fonte: Cedefop, 2017.  

 

Nota-se que os pontos mais destacados para a escolha de vias profissionais são os segundo 

e terceiro item, sendo eles: a probabilidade de encontrar um trabalho e a perspetiva de carreira. 

No contexto português essas questões foram abordadas por António Sota Martins (2008) em “A 

escola e a escolarização em portugal”. O documento faz um panorama sobre o cenário educativo 

português, os contextos e influências existentes e enquada Portugal no estudo da Cedefop (2017) 

quando afirma que: 

 

“(...) maioritariamente, é a obtenção de um certificado que motiva à frequência 

da escola e raros são os casos em que alguém que a frequenta não queira ver 

reconhecidas as suas competências instrumentais através de um diploma que lhe 

permita o acesso ou o desenvolvimento de uma actividade.” Martins (2008).  

 

Ainda analisando a Figura 01, o fator de maior influência é o conselho de familiares e 

amigos. Segundo Lourenço (2015), “a formação profissional inicial destina-se a conferir uma 

qualificação profissional certificada, bem como preparar para a vida adulta e profissional”, isto 

é, muitos dos familiares e amigos que indicam a formação profissional já participaram desse 

processo de ensino aprendizagem seja em um contexto de formação profissional inicial ou 

contínua, o que lhes dá mais valias para incentivar as gerações seguintes para uma formação mais 

prática, que consolide as competências do formando e lhe conceda o acesso a uma profissão, sem 
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necessariamente seguir o ensino superior.  

 

2.3.1 Contextos – Inicial e Contínua  

Como dito anteriormente, a Formação Profissional Inicial surge muitas das vezes no 

contexto escolar, onde os jovens estudantes precisam escolher se seguem a via dos chamados 

Cursos Científicos, ou se optam por uma via e área profissional. Essa indicação fica explícita por 

parte do Ministério da Educação em 2017, quando se publica o Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, onde se lê: 

 

“O mundo atual coloca desafios novos à educação. O conhecimento científico e 

tecnológico desenvolve-se a um ritmo de tal forma intenso que somos confrontados 

diariamente com um crescimento exponencial de informação a uma escala global. As 

questões relacionadas com identidade e segurança, sustentabilidade, interculturalidade, 

inovação e criatividade estão no cerne do debate atual. As conexões entre o indivíduo e 

a sociedade e, concomitantemente, entre o passado e o futuro, colocam à educação e à 

escola múltiplos desafios que suscitam diversas questões. Por exemplo, saber como 

podem os sistemas educativos contribuir para o desenvolvimento de valores e de 

competências nos alunos que lhes permitam responder aos desafios complexos deste 

século e fazer face às imprevisibilidades resultantes da evolução do conhecimento e da 

tecnologia.” (ME, 2017: Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória). 

  

No seguimento do exposto neste documento orientador, nota-se que por parte do Governo 

Português ficou evidente o incentivo a programas de formação profissional acoplados ao 

currículo obrigatório, desmistificando assim o ponto de vista pessoal de muitos encarregados de 

educação que desvalorizavam essas formações, muito intituladas de “mercadológicas” e que 

optaram por que seus educandos prosseguissem vias ditas do ensino regular, uma vez que 

consideravam que este daria acesso mais facilitado ao ensino superior.  

 Acontece que saber o que de fato faz sentido para o estudante faz toda a diferença neste 

processo de ensino-aprendizagem. Estamos a falar de jovens que são responsáveis pelos seus 

“próprios processos de pensamento e aprendizagem”, como referenciam Santos & Gomes (2006). 

Sendo assim, olhar para o educando como parte integrante do processo formativo traz impactos 

positivos. O modo como os jovens são avaliados nos diferentes processos também agrega valor 

no percurso formativo, criando a partir daí elementos motivadores para que futuramente este 

jovem venha a participar de uma atividade de formação profissional contínua, por sua iniciativa. 
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A importância atribuída à forma como o aluno é avaliado está relacionado com a citação de 

Narciso (2014): 

 

“A primeira vertente está relacionada com a avaliação sumativa, padrão de avaliação 

típica nos Cursos Científico-Humanísticos, na medida em que é quantificado o 

desempenho dos alunos e a segunda vertente relaciona-se com a avaliação formativa, 

uma vez que possibilita um ensino diferenciado e permite que a avaliação seja vista como 

um processo na melhoria do ensino e aprendizagem, esta última é a esperada nos Cursos 

Profissionais. Se por um lado é realizado um balanço de saberes para se encontrar uma 

nota quantitativa para que o aluno possa ou não transitar, por outro lado é através de 

uma avaliação diária e orientada para o aluno que é possível melhorar o processo de 

ensino e aprendizagem” (Narciso, 2014).  

 

Quando o aluno percebe que está colaborando para que o processo de avaliação funcione 

de uma forma mais eficaz, além de perceber que está agregando valor ao processo, acaba por 

participar mais ativamente do mesmo. De acordo com Narciso (2014), essa característica está 

muito ligada aos processos de ensino profissional. Narciso (2014) reitera que não se trata de um 

processo simples, ao contrário disso são necessários diversos registos, sempre de maneira 

imparcial, possibilitando uma avaliação justa. Para a atuação do docente, a autora afirma que é 

preciso “flexibilidade mental por parte do professor para dar ao aluno pistas para que possa atingir 

por si próprio a competência para conseguir chegar aos objetivos, regulando os seus próprios 

processos de pensamento e de aprendizagem” (Narciso, 2014, p.103). 

É fato que Portugal vem recebendo muitos financiamentos por parte da União Europeia, 

como por exemplo o Fundo Social Europeu (FSE) que intenciona a boa governação dos estados 

membros, bem como a inclusão social, e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER) mais focado no desenvolvimento regional e urbano dos países. Ambos os fundos fazem 

parte da estratégia Europa 2020 e segundo documentos apresentados pela própria UE, tais verbas 

são utilizadas e auditadas pelos próprios governos.  

 No contexto português, o programa foi adaptado e é divulgado como Portugal 2020, 

sendo que além destes dois fundos supracitados destaca-se também os Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI). No universo formativo, o FSE tem-se destacado e muitas 

das atividades que estão a decorrer estão ao abrigo deste fundo. Podem se beneficiar e receberem 

apoio do FSE as seguintes entidades: 
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● Entidades empregadoras, as que promovem a realização de ações de caráter formativo 

dos trabalhadores ao seu serviço ou que integrem desempregados nas ações por si 

realizadas, designadamente ao abrigo de processos de recrutamento, podendo, para o 

efeito, dispor de estrutura própria certificada ou recorrer a entidade formadora certificada; 

● Entidades formadoras, as que, obrigatoriamente certificadas, desenvolvem ações de 

caráter formativo em favor de outras pessoas, singulares ou coletivas, que lhe sejam 

externas; 

● Outros operadores, designadamente as entidades públicas, as associações empresariais, 

profissionais e sindicais, as entidades sem fins lucrativos e outras organizações da 

sociedade civil no âmbito do desenvolvimento e da economia social, relativamente a 

ações de caráter educativo, formativo ou de outra natureza e cuja intervenção seja prevista 

em sede de regulamentação específica; 

(Fonte: Portugal 2020 – FAQs. Acesso em www.portugal2020.pt/Portal2020/FAQs-Tema3). 

 Para um melhor dimensionamento destes investimentos e promoção adequada à 

Formação Profissional Contínua, o Programa Portugal 2020 se subdividiu em Programas 

Operacionais Temáticos, totalizando dezesseis programas. A seguir apresento três programas 

operacionais, desenvolvidos a nível nacional e de extrema relevância nos temas aqui discutidos.  

 - COMPETE 2020 (Programa Operacional Competitividade E Internacionalização): este 

programa tem como “objetivo melhorar a competitividade e a internacionalização da economia 

portuguesa. Estando orientado sobretudo para as regiões menos desenvolvidas do Continente - 

Norte, Centro e Alentejo (é de abrangência nacional nos projetos do Fundo de Coesão), forma 

com os Programas Operacionais Regionais do Continente uma rede diversificada de instrumentos 

de política pública com regras e objetivos comuns que cobre todo o território nacional”. O mesmo 

possui quatro eixos de trabalho, sendo que o terceiro eixo traz como tema a Promoção da 

Sustentabilidade e da Qualidade do Emprego. É nele que se concentram os apoios oriundos do 

FSE (Fundo Social Europeu), à formação de colaboradores ativos em empresas que se adequem 

e justifiquem utilização do fundo. A justificação deste programa está associada à “qualidade dos 

recursos humanos das empresas, a sua capacidade de adaptação a mercados cada vez mais 

concorrenciais e em constante mutação” o presente programa, se bem conseguido, “possui 

condições de contribuir para a competitividade da economia nacional” (Fonte: Brochura 

Programa COMPETE 2020, p.21). 
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 - POISE (Programa Operacional Temático da Inclusão Social e Emprego): o principal 

objetivo deste programa é proporcionar aos cidadãos portugueses uma melhor qualidade de vida, 

através de políticas que promovam a inclusão social nos mais variados contextos e formas. No 

texto integral do programa podem identificar-se alguns pontos interessantes sobre o POISE e seu 

compromisso com a sociedade, dentre estes há dois que ganham destaque, sendo eles:   

• “Promoção do investimento na aprendizagem ao longo da vida de forma a dotar os 

adultos e as pessoas em situação de vulnerabilidade (em particular os desempregados) de 

novas competências mais apropriadas ao padrão produtivo em que muitas empresas se 

especializam, possibilitando igualmente a mobilidade profissional e setorial, 

designadamente através da aposta na reconversão dos desempregados e das pessoas em 

risco de desemprego”; 

• “Reforço da formação profissional para jovens, nomeadamente da formação dual ou 

vocacional que responda a expectativas pessoais de educação e formação e proporcione 

níveis adequados de empregabilidade, por via de uma adequada articulação com o tecido 

económico e social”. 

(Fonte: POISE, publicação de 12 de Novembro de 2014, p.12) 

 Os cidadãos portugueses acabam por ver o POISE refletido nos programas de formação 

financiada que têm por objetivo trabalhar as competências daqueles que desejam retornar ao 

mercado de trabalho ou adquirir novos conhecimentos e assim assumir uma nova profissão. 

- POCH (Programa Operacional Capital Humano): com quatro eixos de atuação este é o 

programa operacional que mais foca em ações de formação. Dentre os objetivos do POCH estão 

a promoção da melhoria das qualificações da população adulta, o aumento da empregabilidade 

de jovens e adultos e a elevação dos níveis de qualidade no sistema de educação e formação. No 

que é o trabalho do POCH com a formação profissional inicial podemos destacar o Eixo 1, que 

prevê 70% de diplomados nos cursos de dupla certificação, conhecidos como cursos profissionais 

de nível secundário. A formação profissional continuada fica suportada pelos dois últimos eixos, 

sendo que o Eixo 3 é aquele que garante Aprendizagem, Qualificação ao Longo da Vida e Reforço 

da Empregabilidade, tendo o seu foco nos Cursos de aprendizagem, nos cursos de educação e 

formação de adultos, bem como apoio aos centros Qualifica. O Eixo 4 é responsável pela 

Qualidade e Inovação do Sistema de Educação e Formação, estendendo o POCH às instituições 

de ensino através de intervenções focadas na promoção do sucesso escolar, autonomia das 

instituições escolares e formações contínuas em didáticas específicas.  
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  A junção destes programas operacionais de apoio principalmente às áreas formativas, 

possibilitou o aumento da formação profissional contínua e sua execução nos mais diversos 

formatos. A seguir serão apresentados os ambientes6 mais comuns onde esta atividade vem 

acontecendo e como vem sendo consolidada no contexto português.  

2.3.2  Ambientes - Formação Presencial e Formação a Distância 

 

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) possui diversas notas técnicas para 

uma melhor condução de processos que envolvam profissionais ativos, bem como um documento 

orientador no que se refere à Formação Profissional Contínua no Trabalho. Está previsto no 

Código do Trabalho de 2009 que a entidade patronal tem o dever de garantir aos seus 

colaboradores formação profissional contínua. Embora a mesma sempre seja vista como tema 

transversal, a formação consta em termos oficiais e está regulamentada nos artigos 130.º a 134.º, 

na subseção II designada de “Formação profissional” (NT 01 – ACT). 

Diante do exposto é comum que os ambientes de formação sejam em sua maioria locais 

designados pelo próprio empregador, o que na maioria dos casos acaba por significar as 

instalações da referida instituição. Isso porque a Norma Técnica traz considerações daquilo que 

deve acontecer, embora não diga como e onde. Outro fator que influencia a realização destas 

ações de formação no local de trabalho está relacionado com o fato de que as deslocações para a 

frequência das mesmas são de responsabilidade da empresa, que neste caso tem pelo CT a 

obrigatoriedade de proporcionar tais formações.  

É um fato que com os avanços tecnológicos, citados no primeiro capítulo desta 

investigação, as empresas têm tido mais desafios nos processos de formação de seus 

trabalhadores, mas também com a chegada de novas plataformas digitais a formação profissional 

contínua acaba por assumir novos formatos e ter mais valias no processo formativo. Essa 

observação vai de encontro com o exposto por Sainsaulieu (1997) que afirma que “as novas 

tecnologias obrigam a evoluções na estrutura dos planos dos programas e dos esforços de 

formação contínua”. 

No ano de 2009, Joaquim Marques realizou uma investigação com a temática da 

Formação Profissional e nesta o autor referenciou alguns pontos interessantes que fazem a ponte 

para o tópico seguinte. Sendo assim faço uma reflexão sobre os pontos destacados pelo mesmo. 

O autor sugere, por exemplo, que 

  

 
6 Considerando que a bibliografia existente em relação ao FPIF não possui uma padronização de nomenclatura, optou-se por 

utilizar as expressões ‘ambientes’(Formadores Entrevistados), ‘contextos’(Rodrigues & Ferrão, 2006), ‘formatos’ (Guia de 

Funcionamento b-learning – Entidade Formadora) e ‘modalidades’ (Referencial FPIF) como sinônimos. 
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“Face aos desafios impostos ao nível da competitividade, as empresas necessitam 

de funcionários qualificados, motivados e integrados.” (Marques, 2009) 

 

A afirmação de Marques é uma realidade das instituições da atualidade e a necessidade 

constante de qualificação de recursos humanos é um ponto crítico considerando que para se 

manter em nível de competitividade as instituições carecem de profissionais preparados para os 

desafios dos dias de hoje e por isso não podem esperar que os seus empregados busquem 

formação contínua por iniciativa própria, ainda mais se a falta desta poderá ocasionar falhas nas 

operações da instituição. De igual forma, o autor sustenta ainda que   

 

“Com as formas de gestão a modificarem-se, as novas tecnologias a surgirem, 

com constantes mudanças de estratégia da empresa, a formação profissional 

começa a delinear a sua importância, a sua necessidade passa a ser sentida pelos 

funcionários e pelas direcções das empresas.” (Marques, 2009) 

 

Uma vez que as tecnologias se encontram disponíveis a todos os níveis e campos de 

atuação, desde o mais simples ao mais complexo, estando presentes desde nas empresas mais 

simples até aos grandes grupos empresariais e multinacionais, se faz necessário o 

acompanhamento desses avanços. E é para acompanhar essas mudanças que as formações 

profissionais contínuas acabam por assumirem novos cenários e formas de chegarem até aos 

interessados. 

 Uma vez que tais formações devem ser ministradas por entidades certificadoras 

reconhecidas pelo Sistema Nacional de Qualificações (indicação presente no Artigo 3º no 

Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro),tais instituições formadoras acabam por adaptar 

os seus programas de atualização e formação para atender as demandas que surgem através de 

ofertas de formação a distância.  

Essa medida permite o funcionamento da atividade, possibilita a garantia do referencial 

de qualidade, estabelecidos nos decretos e normas, mas também proporciona às entidades 

patronais programas adequados e baseados nas necessidades identificadas nos levantamentos 

realizados previamente com uma vantagem para o empregador associada aos custos desta 

atividade, que por ser realizada a distância acaba por ser uma solução mais económica.  

 

2.4 Educação Digital: Conceitos e Modalidades 

Para uma melhor compreensão dos termos que serão abordados neste capítulo antes de mais 

é preciso reforçar o porquê de diferenciarmos Ensino a distância de educação digital. Estamos a 
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falar de elementos que se complementam. A Educação Digital é uma das maneiras como o ensino 

a distância pode vir a acontecer. A seguir apresento os conceitos e a visão de alguns autores sobre 

esses termos. 

A Educação a Distância é um tema que está em discussão devido aos grandes avanços 

ocorridos nas Tecnologias da Informação e Comunicação7. Para Trindade (2001), as 

ambiguidades de interpretação acerca do termo “educação à distância” decorrem dos diferentes 

contextos de aprendizagem e interação nos quais pode ser aplicado esse termo. 

 Para Miguel Armengol (1987), o ensino a distância é caracterizado por ter uma população 

estudantil adulta, relativamente dispersa e massiva, na qual a metodologia utiliza recursos auto 

instrucionais, possibilitando ao aluno ser responsável por sua aprendizagem. A afirmação do 

autor nos remete ao ensino a distância por correspondência, recursos televisionados e outras ações 

de formação que recorrem a elementos audiovisuais para formar adultos. 

Ainda em sua abordagem, Armengol (1987) afirma que a presença de um professor/tutor 

não se faz necessária desde que os materiais de estudo autónomo sejam suficientes para o 

desenvolvimento do educando. O que faz com o que o conceito acabe por ganhar novas 

perspetivas, dando origem a outros pontos de vista e discussões. 

 Em 1991 já a clarificação do conceito Educação a distância vinha sendo discutida, 

quando Garrison já defendia o quão complicado é a definição de um termo para o ensino à 

distância, considerando que estamos a falar de um processo evolutivo motivado pelo avanço 

tecnológico, exposto a evoluções constantes. O autor defendia  então a complexidade, intitulado 

por ele como “dilema”, de criar uma definição para um termo que pressupõe constantemente 

novas perspectivas. 

Sendo assim Garrison (1991) ao propor uma conceituação de Educação a distância sugere 

três critérios para caraterizar essa modalidade, mas deixa claro que de acordo com as mudanças 

que podem acontecer nas diferentes práticas educativas o “conceito” pode tornar-se mutável: 

 

I.         Para o processo educativo ser considerado “Educação a distância” é necessário que 

exista separação presencial dos elementos envolvidos. Podendo estes serem 

professores e alunos, professor e professor. 

II.        A necessidade de uma relação Professor-Aluno. Garrison reforça essa componente 

partindo do princípio que um aluno pode aprender sozinho determinados conteúdos 

através de livros, materiais audiovisuais e outros. Entretanto reforça que para que a 

aprendizagem a distância assuma esse papel é preciso que o ensinamento venha de 

 
7As novas Tecnologias de Informação e Comunicação TICS, surgiram na metade da década de 1970 no contexto 

da Terceira Revolução Industrial e Revolução Informacional (Souza e Silva, 2002). 
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um professor e tenha como destinatário um discente. 

III.      O terceiro critério surge como consequência dos anteriores. Garrison afirma que para 

a educação a distância se assumir como tal é necessário que a mesma utilize de meios 

tecnológicos para conectar os agentes participantes do processo educativo 

(professor-aluno). Meios estes que podem ser bidirecionais ou multidirecionais.. 

 (Garrison, 1991) 

      

O terceiro critério de Garrison é reafirmado por Aretio (1994) quando o autor caracteriza 

a modalidade de ensino a distância como um sistema tecnológico de comunicação de massa e 

bidirecional, em que a interação pessoal professor/aluno em sala de aula é substituída por uma 

ação sistemática e conjunta de recursos didáticos e pelo apoio tutorial, incentivando a 

aprendizagem autônoma do aluno. 

 Diante das colocações acima, percebemos que o ensino a distância acaba por assumir 

diversas formas para sua realização. Indo de encontro com o exposto por Aretio, quando este 

afirma a necessidade de um sistema tecnológico de comunicação, vide parágrafo anterior, 

começamos então a entender o porquê do termo educação digital. 

Para Bastos (1997), a educação digital exige de seus intervenientes entendimento e 

envolvimento com as tecnologias existentes, a fim de perceberem que estão a lidar com elementos 

que ao mesmo tempo que são práticos acabam por ser complexos, considerando que estamos a 

falar de avanços constantes e com ritmos acelerados.  

          Durante a revisão da literatura existente sobre o tema o pensamento expresso por Maria 

Luiza Belloni, autora do livro “Tecnologia e Formação de Professores, rumo a uma pedagogia 

pós-moderna” vai de encontro na totalidade no que realmente se espera da educação digital 

quando a mesma afirma o seguinte: 

       

“(...) a escola moderna, formadora do cidadão emancipado e autônomo, nascia 

sob o signo da palavra impressa que tinha uma conotação democrática e 

subversiva. A escola da pós-modernidade terá que formar o cidadão capaz de ‘ler 

e escrever’ em todas as novas linguagens do universo informacional em que está 

imerso” (Belloni, 1998 – pp.146-7). 

      

No que se refere às ‘novas linguagens do universo informacional’, Saragoça (2009) 

reforça o excesso de informação e os diferentes meios nos quais esta pode ser dinamizada e 

promulgada. Entretanto, o autor reforça que dentre as mais diversas formas que há para a citada 

dinamização, os media, são ainda os mais utilizados para o efeito, destacando a televisão e os 
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computadores com acesso à internet. 

 Posto isso, Saragoça (2009) e Belloni (1998), mesmo com um intervalo de onze anos 

entre suas publicações acabam por nos convencer que incorporar a utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação nos processos de ensino é muito mais que interesse, acaba por se 

tornar uma necessidade premente levando em conta os novos modos de aprender e pensar. 

Deste modo a educação digital interliga-se com a educação e a formação de adultos indo 

de encontro às afirmações de Armengol (1987), embora essa modalidade de ensino também se 

relaciona com os conceitos de Aretio (1994), que expõe uma linha de pensamento na qual o aluno 

carece de maior empenho e autonomia, pontos fundamentais em um processo desta natureza. 

Para se perceber como deverá ser o trabalho do professor e sua respetiva formação é 

necessário conhecer o perfil do aluno, bem como entender as especificidades de um discente que 

estuda a distância. De facto, as tecnologias influenciam as pessoas e as pessoas por sua natureza 

acabam por adaptar as tecnologias mediante suas necessidades pessoais, profissionais e 

académicas (Cysneiros, 2000). 

Essas adaptações tecnologicas existentes nos processos de ensino-aprendizagem se fazem 

necessárias independentemente se o ambiente de formação é presencial ou a distância, 

possibilitando não apenas ao aluno uma melhor experiência de apendizagem, mas também ao 

professor uma melhor interação com seus educandos. Esse processo de compreensão e 

reconhecimento passa não só pelos ambientes de formação, mas também pelos contextos em que 

os formandos estão inseridos. 

Atualmente, definir um local ou contexto é um desafio uma vez que estamos todos 

inseridos por defeito no chamado ciberespaço (Coelho & Coelho, 1999). O ciberespaço acaba 

por romper barreiras físicas possibilitando em frações reduzidas de tempo uma interação 

simultânea com diversos elementos, mesmo que estes estejam em locais completamente distintos. 

A dimensão cognitiva dos processos de aprendizagem corresponde a uma das tendências 

mais significativas de interação entre a educação de adultos e outras modalidades de educação 

(Barbier, 1991). Jean-Marie Barbier define que um adulto quando decide gerir sua própria 

aprendizagem tem três formas para o realizar, e a seguir irei apresentar cada uma delas e 

correlacioná-las com o ensino a distância: 

       

“A reflexão sobre a capacidade do adulto para a autoformação, ou seja, sobre a 

possibilidade de uma auto pilotagem da aprendizagem”. 

      

 O aluno que decide iniciar uma formação ou continuar seus estudos na modalidade de 

ensino não presencial deve ter consciência de que o método a distância irá exigir dele uma 
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cobrança muito maior. O papel do professor neste cenário passa a ser de tutor, ou seja, apenas dá 

suporte no que é necessário e se for solicitado. No âmbito da aprendizagem, Canário (1999) 

afirma que um ambiente de aprendizagem deve ser recíproco e interativo.  Por esse motivo é 

preciso que o mesmo reveja seu perfil como aprendente, investigue se possui as capacidades para 

se adequar ao método e se ao escolher um percurso de formação a distância terá ou não sucesso. 

No que se refere aos professores é interessante que estes também tenham a capacidade de 

identificar casos como este e automaticamente como agir. 

       

“A reflexão sobre o processo de aprendizagem, enquanto processo de construção de uma 

nova resposta ao meio envolvente, bem como sobre as condições que o tornam possível”. 

          

Mesmo sendo um processo autónomo, o docente deve ter consciência que ainda tem um 

papel fundamental para o desenvolvimento intelectual dos envolvidos no processo educacional. 

Sendo assim aquele professor que não possui competências suficientemente desenvolvidas para 

atuar neste contexto precisa reconhecer suas limitações e solicitar adequações necessárias, como 

propõe Perrenoud (2000) quando fala sobre o reconhecimento por parte do docente sobre a 

listagem de suas necessidades formativas.      

 

“A reflexão sobre as modalidades e os procedimentos de tratamento da informação que 

estão na base da construção dos saberes”. 

          

A afirmação é mais um conselho aos alunos do que qualquer outra coisa. Uma vez que o 

aluno, já adulto, tem condições de avaliar a si próprio, deve ter então condições de criar diretrizes 

que farão mais sentido para seu desempenho. O ser humano é uma criatura única e Kant (1785) 

dizia que ao nascer podemos ser tudo o que quisermos. Mas todo esse processo deve ser 

conduzido pelo próprio, de acordo com sua razão.  

Neste caso, como investigador tenho de questionar qual passa a ser o papel do professor, 

uma vez que o aluno se torna tão independente e autônomo, o que exatamente faz o professor 

nesse contexto? Outro ponto de relevância que pode ser levantado nesta mesma linha de 

pensamento é o fato de que uma vez que o aluno acaba por ser o responsável pelo seu desempenho 

será que isso coloca em causa o processo de formação docente? Afinal, por qual motivo os 

professores precisam se especializar considerando que os alunos não dependem diretamente 

deles? O objetivo desta investigação não é responder esses pontos, porém não podemos ignorá-

los. 

Entre as críticas que circundam o ensino a distância, principalmente em relação à 
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educação digital, destaca-se a que critica a falta de interação entre os estudantes. Quando estamos 

a falar de aprendentes adultos temos de ter em cosideração que são seres com uma experiência, 

logo temos enquanto formadores de reconhecer e valorizar essa experiência, sob risco de 

trabalharmos em formação com estes adultos como se fossem meros objetos do formador. Esse 

ponto é evidenciado por José Alberto Correia (2012) quando este afirma que “os sujeitos em 

formação dialoguem com sua experiência para se tornarem, não objectos, mas coautores dessa 

experiência ”. Diante deste pensamento que envolve os alunos há outro pressuposto no âmbito 

da educação digital: como se relacionam os professores que ensinam a distância? Ora se o diálogo 

entre alunos é importante, logo entre os docentes também deve ser. 

Belloni (1998) também acredita que o primeiro e grande desafio a ser enfrentado pelas 

instituições provedoras de educação de adultos a distância refere-se a questões de ordem sócio 

afetiva, ou seja, o desafio relativo às estratégias de contato e interação com os estudantes e 

docentes mais do que a sistemas de avaliação e de produção de materiais, ou do que propriamente 

a conteúdos ou métodos de cursos. 

          Porém, diante desses pontos de vista surge uma observação importante realizada por 

António Nóvoa (1998) quando ressalta que mais importante do que pensar em formar adultos é 

preciso refletir sobre o modo como o próprio se forma. Cada pessoa tem um modo para se 

apropriar de determinados conteúdos e para Nóvoa isso está completamente ligado ao património 

vivencial do formando adulto e de sua compreensão retrospectiva. 

          Ao continuarmos analisando a ‘filosofia’ de orientação da educação de adultos proposta 

por Nóvoa (1998), iremos perceber que “a formação de adultos é sempre um processo de 

transformação individual”. Sendo assim a interação presencial entre os alunos proposta por 

Belloni (1998) e por Correia (2012) não perde sua importância no processo, mas também não 

podemos afirmar que o fato desta não interatividade presencial, inexistente nos processos de 

ensino a distância, seja o elemento tido como principal responsável pelo insucesso de alguns 

alunos que optam pela educação digital.  

         Por fim, das revisões de literatura realizadas acredito que Charlot (2000, p. 33) consegue 

sintetizar essa problemática de uma maneira simples, quando afirma que o aluno possui mais que 

um sujeito em si, ou seja, ele é um ser humano uma vez que está aberto a um mundo e isso exige 

seu relacionamento com outros seres humanos; é um ser social pois nasce e cresce em uma 

família, tem um espaço e ocupa uma posição na sociedade e por fim é um ser singular, por mais 

que existam outras pessoas, um indivíduo sempre será único, pois traz consigo uma história e 

automaticamente suas interpretações que fazem todo o resto ganhar sentido. 

Diante do exposto por Bernard Charlot é possível ir além dos alunos e estender esse 

pensamento aos professores e então entender que a educação e a formação de adultos acontecem 
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ao longo da vida e essa aprendizagem pode ocorrer sozinho ou em grupo, bem como 

presencialmente ou a distância, inclusivamente através de meios e plataformas digitais. Um dos 

fatores que fará diferença neste processo é a prévia autoavaliação a fim de perceber em qual das 

modalidades o aprendiz se adequa melhor e terá melhor desempenho. 

Campbell (2004) nos descreve vários ambientes de aprendizagem com recursos ligados 

às tecnologias Web, e dentre as nomenclaturas estão as denominações mais diversas que vão 

desde as mais conhecidas como o e-learning o distance learning e o blended-learning, bem como 

outros termos não tão comuns como o m-learning totalmente ligado com os dispositivos móveis, 

celulares e smartphones que possibilitam a então chamada mobile learning; o me-learning que 

se trata de uma aprendizagem centrada no aluno, com padrões específicos e metodologia que vai 

ao encontro da personalidade do aluno e seus interesses pessoais; e ainda outras designações 

como Web-based learning, online learning, distributed learning, entre outras cujo 

aprofundamento para esta investigação não se justifica. 

De acordo com o exposto, a educação digital pode acontecer de várias formas. Todas as 

tipologias supracitadas são de grande valia para entendermos na totalidade os processos que 

compõem a educação digital, suas nuances e como ela pode ser dinamizada. 

 A seguir iremos abordar alguns conceitos sobre o b-learning, formato que integra o nosso 

objeto de estudo e justifica um devido aprofundamento teórico para melhor análise e 

considerações sobre o tema. A presente investigação reconhece a importância dos demais 

formatos e ambientes de aprendizagem e justifica a escolha do formato b-learning considerando 

que este foi definido como modalidade possível dentro do regime da formação e certificação de 

competências pedagógicas dos formadores que desenvolvem a sua atividade no âmbito do 

Sistema Nacional de Qualificações, essas informações constam na portaria nº 214/2011 de 30 de 

Maio, emitida pelo  Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social de Portugal. 

       

2.4.1 b-learning (blended learning ou aprendizagem mista) 

      

São muitos os pontos de vista sobre o conceito de b-learning, quando se leva em 

consideração diferentes investigadores, estes apresentam várias definições, de acordo com suas 

perspetivas. Em meio a tantas opiniões e conceitos distintos, verifica-se que há um encontro 

dessas informações permitindo ao restante dos investigadores interessados uma melhor 

clarividência sobre este tema. 

 O blended learning, como já sugere a nomenclatura, é considerada como uma prática de 

ensino-aprendizagem híbrida, justamente por mesclar elementos presenciais com métodos a 

distância/digitais. Na sequência serão apresentados alguns pontos fundamentais sobre a 
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interatividade deste formato com o do e-learning, sendo que neste o ‘e’ nada mais é que a 

abreviação de eletronic, ou seja, aprendizagem eletrónica, neste caso totalmente digital. 

 Alguns autores defendem a ideia de que o b-learning surgiu após o e-learning, outros 

autores defendem o aposto. O objetivo da explanação a seguir não é desvendar quais dos métodos 

vieram primeiro, mas sim perceber como eles funcionam, os conceitos e explanações sobre eles 

no meio académico e seus respetivos pontos positivos e negativos. 

 Uma combinação de diversos meios de comunicação que são organizados para completar 

e promover a aprendizagem acaba por traduzir de certo modo o que é esperado do formato b-

learning. Partindo do princípio de que a aprendizagem é um processo dinâmico, Duhaney (2007) 

defende a ideia de que o método misto pode possibilitar ao formando esse dinamismo esperado 

quando possibilita a junção de duas modalidades, presencial e a distância, utilizando recursos 

eletrónicos. Deste modo, o formando acaba por conseguir diferentes formas de aprender.    

Acontece que para entender não apenas o surgimento do blended learning e seus conceitos 

devemos entender o que o manteve em funcionamento ativo durante todos esses anos. Para isso 

vamos retornar a 2005, na obra de Anne Marie Fontaine que fala sobre motivação em contexto 

escolar. Pode ser que esteja a pensar qual a ligação de motivação com educação digital ou 

processos de formação mistos e é neste momento que a autora reforça algo muito importante, a 

motivação interna (autoestima, autoconfiança, reconhecimento de outrem) é fundamental para 

que um estudante em fase de formação possa “iniciar qualquer ação, mantê-la ou terminá-la” 

(Fontaine, 2005). 

Para Imaginário & Castro (2011), independentemente da modalidade de formação, 

quando estamos a falar de aprendentes adultos, a andragogia sugere que temos de considerar os 

fatores de obtenção de emprego, melhoria salarial e progressão profissional como integrantes 

motivacionais externos presentes neste processo. 

 Além dos fatores motivações internos e externos é preciso considerar que estamos em 

uma sociedade na qual as tecnologias da informação e comunicação web estão cada vez mais 

presentes e são parte das atividades diárias. As pessoas de um modo geral estão cada vez mais 

informatizadas e os padrões de motivação acabam por passar por essa linha de interação.  Não se 

pode esperar de um adulto que está em constante contato com computadores, internet e 

equipamentos eletrónicos diversos, que este se integre em um processo de aprendizagem 

totalmente convencional/presencial, que não utilize das componentes da educação digital.  

Em 2014, Alammary, Sheard e Carbone, divulgaram um estudo no qual reforçam a 

importância da modalidade blended learning diante dos avanços tecnológicos, presentes nos dias 

de hoje, e expectam que o modelo de aprendizagem mista se torne padrão e seja inclusive 

incorporado pela escola nos processos de educação formal. 
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Ao mesclar as modalidades, o indivíduo que se dispõe a aprender se considera parte mais 

integral do processo porque se vê com opções de escolha, o que automaticamente o impulsiona 

a tomar decisões de auto-organização, resolução de problemas e desenvolvimento de autonomia, 

uma vez que se considera co-decisor no processo formativo. 

 Mais do que estar motivado a agir é preciso que esteja motivado a permanecer. Essa 

lógica de motivação em associação à continuidade também é defendida por Siqueira e Welchsler 

(2006) quando defendem que a ideia de constante movimento faz com que o aprendente 

permaneça em constante ação. 

A motivação tal como equacionada por Fontaine (2005) e Siqueira e Welchsler (2006) vai 

de encontro com o que defende Marino (2007) quando este sustenta que o b-learning pode ser 

um modelo muito aberto e plural que “acaba por combinar o melhor que a modalidade presencial 

possui com o melhor dos processos de educação digital”. Deste modo podemos traduzir as 

experiências educacionais sempre de uma forma positiva considerando que os atores que estão 

envolvidos neste processo podem sempre escolher o melhor dos dois cenários. 

Essa escolha possibilitada pelos sistemas híbridos flexibiliza o processo, reduz 

fragilidades e cria sinergia nos participantes. Para Moran (2007) essas possibilidades que o 

formato b-learning acaba por criar, tendem a tornar os cursos presenciais gradualmente em cursos 

semipresenciais. 
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3. Metodologia e Procedimentos Metodológicos 

 
3.1 Caracterização do objeto de estudo 

O tema motivador deste trabalho está relacionado às diferentes experiências formativas 

dos formandos que passaram por processos de formação profissional contínua, em contextos 

presenciais e b-learning. Porém, como apresentado no capítulo dois, o campo da formação 

profissional é muito extenso e plural naquilo que são as ofertas formativas e os contextos nos 

quais estas podem se consolidar.  

Uma vez que o presente trabalho traz uma abordagem que mescla contextos de formação 

pessoal do autor com referenciais teóricos obtidos durante a formação no programa de mestrado 

em Educação e Formação de Adultos, optou-se neste processo pelo recorte por uma formação 

profissional contínua, na qual o autor já tivesse participado e que desse lugar para a realização 

de um estudo, como referido anteriormente, no que se refere à experiência dos formandos, 

confrontando-as com o quadro conceptual, a visão dos formadores e entidade formadora, bem 

como documentos orientadores fornecidos por instituições como o IEFP, CEDEFOP e afins. 

 Diante dos critérios acima, a atividade que neste caso melhor se enquadrou foi a 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores. O autor participou desta atividade deformação no 

ano de 2017, no formato b-learning, numa instituição formadora particular, certificada pela 

DGERT. Essa experiência foi realizada por razões de progressão profissional a nível particular, 

mas totalmente útil para a construção deste trabalho académico, uma vez que possibilitou 

perceber como é o processo de realização da atividade desta natureza na prática e de uma maneira 

distanciada, uma vez que esta participação ocorreu antes de iniciar qualquer leitura mais 

aprofundada sobre o tema.  

 Após a definição do campo empírico foi definida a etapa seguinte, buscar uma instituição 

formadora certificada pelos órgãos competentes que estivesse disponível para colaborar nesta 

investigação. O autor optou por não trabalhar com a instituição na qual realizou a sua certificação, 

uma vez que tinha como objetivo emitir uma opinião sem influências diretas, o que seria um 

desafio considerando que já possuía um relacionamento formativo com a entidade enquanto 

formando.   

Sendo assim, a partir de um levantamento nas publicações do IEFP sobre as entidades 

certificadas para desenvolver FPIF, foi feita uma busca priorizando os seguintes critérios:  

●  Entidade que desenvolve a FPIF e a emissão do CCP desde o início da 

regulamentação desta atividade, neste caso o ano de 2012;  
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● Entidade que tivesse em funcionamento a FPIF nos formatos presencial e b-

learning; 

●  Entidade que já tivesse sido auditada pelo IEFP e que não tivesse tido sua 

atividade interrompida por incongruências administrativas ou pedagógicas.  

Após devida verificação e aplicação dos filtros acima, encontrou-se a nível nacional três 

instituições que cumprissem todos os requisitos, mas por uma questão de localização geográfica 

optou-se pela Entidade Formadora “A”, instituição que desenvolve o trabalho desde o início para 

a emissão do CCP e que em Portugal é referência nesta atividade uma vez que quando auditada 

pelo IEFP não teve nada que colocasse em causa a qualidade da formação e para além disso  tem 

sua sede na cidade do Porto, o que facilitou todo o processo de intervenção e recolha de dados. 

O procedimento de investigação se enquadra em um Protocolo de Cooperação 

Institucional, que previa a colaboração da Entidade Formadora “A” com a presente investigação, 

mantendo sua confidencialidade e anonimato, nos termos previstos em documento adicional para 

o efeito remetido à administração da instituição com a premissa de que o trabalho final será 

devolvido às entidades que colaboraram na pesquisa, podendo assim constituir um interessante 

instrumento de reflexão e melhoria interna.      

 

3.1.1.  Campo Empírico: Formação Pedagógica Inicial de Formadores – FPIF 

     A FPIF se enquadra na formação profissional contínua, que por definição é um dos 

campos da Educação de Adultos de acordo com Canário (1999). Por se tratar de uma formação 

profissional não obrigatória, a FPIF tem papel importante ao proporcionar ao formando o acesso 

a uma certificação, neste caso ao Certificado de Competências Pedagógicas (CCP) que lhe 

permitirá vir a ser um formador. Essa busca por novos conhecimentos e certificações em idade 

adulta vai de encontro com o exposto por Freire (2001) e Cavaco (2009) quando estes falam sobre 

a importância de se atualizar constantemente e sobre a diversidade existente nestes processos de 

autoformação ao longo da vida. A FPIF é uma formação que dota o formando de capacidades 

didaticas, pedagogicas e de comunicação preparando-o para atuar em um contexto formativo, 

entretanto não certifica este formador para uma área específica, ficando este item interligado com 

a experiência profissional do futuro formador. 

Diante disso a FPIF nos dá margem de trabalho para explanar a educação de adultos, uma 

vez que trata-se de uma oferta formativa muito procurada por aqueles que já possuem experiência 

profissional e alguns inclusive com formação académica. Mas também nos dá a chance de 

refletirmos sobre alguns pontos da Aprendizagem ao longo da vida, considerando que esta 
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formação não é uma atividade obrigatória e acontece por iniciativa e procura pessoal do 

formando.  

A Portaria nº 214/2011 de 30 de maio apresenta aos interessados em obter a certificação 

de formador diferentes possibilidades de acesso ao CCP. A Figura 02 apresenta as três vias de 

acesso a essa certificação tendo em conta o Referencial FPIF de 2012, como podemos ver abaixo: 

Figura 02 – Vias de Acesso à Certificação de Competências Pedagógicas. Fonte: CNQF – 

Referencial FPIF, 2012. 

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

A portaria tem por objetivo reforçar pontos importantes naquilo que é a formação 

profissional a fim de estimular e mobilizar competências fundamentais para um melhor 

atingimento dos objetivos pedagógicos nos diferentes contextos de aprendizagem. Além disso, a 

portaria também indica a obrigatoriedade do CCP para os profissionais que atuam como 

formadores, sendo que o acesso a este se faz pela pela via de formação FPIF ou pelas duas 

expostas na figura acima. 

 Além disso, a portaria também propõe a promoção da formação contínua dos formadores. 

A justificação está associada ao fato destes profissionais estarem em contato constante com 

diferentes públicos e desafios. Isso porque as ações de formações além de terem públicos distintos 

em cada arranque, também variam de acordo com a forma de realização, presencial ou a distância, 

o local da formação que pode ser particular ou no contexto de uma empresa, também chamada 

formação ‘in-loco’.  
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  Como dito anteriormente, a FPIF no âmbito da formação profissional se enquadra nos 

processos de formação contínua, uma vez que a formação profissional inicial dos formandos 

envolvidos nestes processos pode ter sido em qualquer área de atuação. Entretanto quando um 

profissional opta por fazer a FPIF ele tem de ter consciência que se trata para si de um processo 

de formação inicial no campo pedagógico. Isto é, surge aqui uma nova divisão dos processos e, 

de acordo com o Referencial de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, publicado em 2012 

pelo CNQF, o processo de formação para formadores se subdivide em dois, sendo:  

 

Figura 03 –Formação Pedagógica Inicial e Contínua de Formadores. Fonte: CNQF – Referencial 

de FPIF, 2012. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 A principal diferença que se nota nos processos de formação inicial e contínua está 

relacionada com o facto de que a primeira a atividade poderá acontecer em dois formatos, o 

presencial e o misto (b-learning), enquanto na segunda, além dos formatos mencionados, surge 

a modalidade totalmente a distância. O porquê da Formação Pedagógica Inicial de Formadores 

estar formatada apenas nas modalidades presencial e mista, é exposto bem antes da publicação 

do Referencial de Formação (2012), esse assunto é abordado por Manuela Rodrigues e Luís 

Ferrão em Formação Pedagógica de Formadores (2006) ao afirmar que:  

 

“A forma como cada formando se predispõe à aprendizagem depende, não só de 

fatores de ordem psicológica e psicofisiológica (do domínio cognitivo, emocional e 

motivacional), como do seu percurso de vida, dos reservatórios de conhecimentos e 

experiências, dos círculos sociais e profissionais onde esteve ou está inserido, da 

vida, enquanto indivíduo social, isto é, enquanto indivíduo inserido em contextos 

sociais e organizacionais.” (Rodrigues & Ferrão, 2006) 
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 A afirmação dos autores está associada com a ativação e incentivo adequado dos 

processos cognitivos de aprendizagem defendidos por Novak (1981) uma vez que o autor 

evidencia que “a aprendizagem significativa subjaz à integração construtiva entre pensamento, 

sentimento e ação que conduz ao engrandecimento humano”. Segundo Novak essa integração 

deve sempre levar em conta que no contexto educacional os elementos envolvidos pensam, 

sentem e agem. Diante disso é preciso contextos que promovam e facilitem o desenvolvimento 

integral de competências em todos estes elementos citados.  

 Baseado nisso os processos de formação pedagógica inicial acabam por se reafirmarem 

em contextos de aprendizagem presencial ou semipresencial com o objetivo de promover a troca 

de significados e sentimentos. Não estamos aqui a falar que o contexto A é melhor ou mais 

completo que o B, entretanto os autores supracitados fortalecem a ideia que, para formações como 

a FPIF, o ideal é que o responsável pelo desenvolvimento de tais competências tenha a noção de 

que conseguiu despertar ou atingir os pressupostos exigidos para a atribuição do grau de 

formador.  

O presente pensamento poderá ser confirmado com o auxílio da Figura 04, onde se pode 

verificar no Módulo 2 (MF2), o submódulo (M2.2) Análise e Projeto de Melhoria, responsável 

pela verificação inicial das capacidades didáticas e pedagógicas do formando, através de uma 

simulação inicial. Essa atividade é videogravada para que no fim da formação possa vir a ser 

confrontada no Módulo 09 (MF9), através do submódulo (M9.2) Análise e Prospectiva Técnico-

pedagógica, onde o formando tem a oportunidade de repetir sua apresentação inicial, entretanto 

com a aplicação dos devidos conhecimentos adquiridos ao longo da FPIF.  

Essa dinâmica de execução associada com o pensamento de Novak (1981) faz todo 

sentido considerando que os formandos são parte integrante do processo. Estão ali para serem 

avaliados mas também para avaliar através de uma aprendizagem significativa presente neste 

processo. Embora Novak (1981) e Rodrigues & Ferrão (2006) não tenham sido explícitos sobre 

o formatos presenciais e mistos, ambos reforçam a importância de estar com o formando e 

personalizar a formação considerando o contexto em que este se encontra inserido, o que seria 

complicado em um processo de formação totalmente a distância.  

 A organização da atividade FPIF é padrão para ambos os ambientes de formação que a 

mesma se desenvolve. Trata-se de uma atividade organizada por módulos, sendo que a carga 

horária mínima para conclusão e certificação são de noventa horas. Os nove módulos que compõe 

o FPIF estão organizados da seguinte forma: 
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Figura 04 – Organização Modular do FPIF. Fonte: CNQF – Referencial de FPIF, 2012.  

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada módulo possui dez horas de formação, estas estão sempre subdivididas em duas 

categorias, sendo uma com seis horas e outra com quatro. Essa divisão é propositada tendo em 

conta as quatro dimensões previstas na Portaria 214/2011 de 30 de Maio, que apresenta como as 

dimensões a articular nesta formação a: 

• Pedagógica, que visa a aquisição e desenvolvimento das competências necessárias em 

função das modalidades, dos públicos e dos contextos de intervenção, incluindo o uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação em diferentes situações de aprendizagem;  

• Organizacional, que inclui as técnicas e métodos de planeamento, gestão, organização, 

acompanhamento e avaliação da formação;  
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• Prática, que consiste na aplicação ou no exercício contextualizado, real ou simulado, das 

competências técnico-pedagógicas adquiridas ao longo da formação;  

• Deontológica e ética, que abrange a observância de regras e valores profissionais, bem 

como da igualdade de género e da diversidade étnica e cultural. (Fonte: Portaria nº 

214/2011 de 30 de Maio). 

 Reforçamos o termo mínimo considerando que segundo o regulamento da FPIF a partir 

de doze participantes, deve-se acrescentar duas horas no Módulo 2 – Simulação Pedagógica 

Inicial bem como no Módulo 9 – Simulação Pedagógica Final, para garantir uma melhor 

avaliação do progresso das competências adquiridas.  

O número mínimo de participantes por ação de formação é de oito participantes, 

entretanto o número máximo pode variar de acordo com a modalidade em que acontece a 

formação. Segundo a CNQF, os grupos presenciais podem ter no máximo 18 formandos, 

enquanto nas ações de formação em b-learning o grupo poderá ser composto por até 25 

componentes. Nas sessões presenciais das ações de formação b-learning, caso o grupo seja 

composto por mais que vinte e quatro componentes o CNQF sugere que seja feita uma divisão 

em dois grupos para melhor aproveitamento da sessão, transmissão da informação e 

esclarecimento de dúvidas.  

Com a presente organização, cada módulo da FPIF acaba por trabalhar com os formandos 

pelo menos duas dimensões previstas na Portaria citada. Na figura abaixo pode-se atestar que 

dimensão é trabalhada em cada módulo:   

 

Figura 05 – Matriz de Correspondência entre os módulos de formação e as dimensões de análise. 

Fonte: CNQF – Referencial de FPIF, 2012. 
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 A figura 05 apresenta a correspondência dos módulos com as dimensões previstas e 

recomendadas na Portaria que regula estes processos. Como visto, alguns módulos desenvolvem 

mais dimensões do que outros, esse fator se relaciona com os objetivos pré-definidos na portaria 

regulamentadora e nos documentos que compõem a atividade. O módulo quatro que aborda 

Metodologias e Estratégias Pedagógicas, é o único que desenvolve apenas duas dimensões, sendo 

elas a Pedagógica e a Prática. Outro módulo que ganha destaque é o oito, uma vez que é o único 

que contempla as quatro dimensões previstas e ‘sugere’ ser o mais completo em relação aos 

demais. 

 Como dito, o módulo oito ‘sugere ser o mais completo’ uma vez que é previsto o trabalho 

de todas as dimensões de análise, mas esses resultados acerca do atingimento real dos objetivos 

serão contrapostos nos resultados presentes no capítulo IV. No geral os outros sete módulos que 

compõe a FPIF trabalham diversas competências, ao abrigo de três dimensões de análise o que 

nos faz ponderar diante dessa informação qual destes de fato tem papel mais sonante na formação 

inicial.  

A formação pode acontecer numa lógica sequencial, isto é, realizando-se do módulo um 

até ao módulo número nove, entretanto o documento Referencial de Formação sugere algumas 

sequências de funcionamento não convencional para que a entidade formadora diante da sua 

experiência formativa possa definir o melhor funcionamento da atividade. Essas indicações giram 

em torno de três módulos, considerados fundamentais para a aquisição e finalização da atividade 

com sucesso. A CNQF considera que os módulos 05, 08 e 09 precisam de conhecimento prévio 

de outros assuntos antes de serem realizados.  

Essa organização tem lógica a partir do momento em que o Módulo 05, por exemplo, 

propõe que os formandos tenham capacidade de conceber um Plano de ação de formação, isto é, 

a operacionalização da formação. Diante disso o referencial entende que o formando precisa de 

passar primeiro pelo Módulo 01, que aborda os contextos de intervenção, pelo módulo 02 que é 

onde acontece a Simulação Pedagógica Inicial e a verificação dos conhecimentos prévios sobre 

a temática e, por fim, o módulo 04, que trata de metodologias e estratégias pedagógicas. O acesso 

prévio a estes conteúdos faz com que o formando tenha uma melhor preparação para concluir o 

módulo 05 com melhor aproveitamento. Após a conclusão dos módulos 01, 02 e 05 com o devido 

aproveitamento, o formando da FPIF está apto para realizar o módulo 08 e 09. 
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3.2.Instrumentos de coleta e análise de dados 

 

Uma vez definido o objeto de pesquisa, neste caso a experiência dos formandos na FPIF, 

nos formatos presencial e b-learning, e qual o campo empírico em que aconteceria essa 

intervenção - no contexto da formação Pedagógica Inicial de Formadores na entidade A, 

colaboradora neste estudo  - iniciou-se o processo de definição de como seria realizada a recolha 

de dados. Durante o processo de análise de qual método seria o mais adequado para dar corpo a 

presente investigação percebeu-se que falar com os diferentes elementos deste processo seria o 

ideal.  

Se o objeto principal desta investigação é a experiência dos formandos nos diferentes 

formatos então era um facto que seria interessante falar com estes elementos em primeiro 

momento. Porém, durante o processo de revisão da literatura e levantamento bibliográfico para a 

construção do quadro referencial percebeu-se que antes de existir formandos certificados através 

da FPIF, havia muito trabalho por parte de especialistas no assunto, responsáveis pela elaboração 

de documentos orientadores que tornam possível o CCP e o acesso a este, as diversas etapas que 

compõe esse processo formativo, neste caso conduzidas pelos coordenadores da formação, 

presentes nas entidades certificadas e por fim os formadores, responsáveis por conduzirem esse 

processo de certificação de novos formadores.  

Como visto, são muitas as etapas que antecedem o processo formativo da FPIF. Toda e 

qualquer experiência seja ela simples ou complexa, precisou ser elaborada por uma equipa 

especializada, sem estes elementos não há formação, logo não se pode chegar à experiência dos 

formandos. Então, logo após essa ordenação dos elementos a serem inquiridos percebeu-se que 

os especialistas no tema da FPIF iriam agregar muito valor através de documentos já publicados, 

e que neste caso não se justificaria uma entrevista considerando que suas contribuições estariam 

presentes em suas obras, dando lugar uma análise destes. 

No que se refere à pesquisa junto dos coordenadores da formação na entidade formadora 

e dos formadores da FPIF, optou-se por uma intervenção utilizando métodos qualitativos, ou seja, 

uma entrevista audiogravada através de um guião de perguntas semiestruturado, permitindo ao 

entrevistador a possibilidade de explorar assuntos que poderiam surgir durante o andamento da 

conversa. O que é evidenciado por Strauss e Corbin (1990) quando afirmam que “os métodos 

qualitativos devem ser utilizados para descobrir e compreender o que está por trás de cada 

fenômeno sobre o qual pouco ou nada se sabe ... e permite conhecer os pormenores complexos 

do fenómeno...”.  

Uma vez que os detalhes que compõem essa atividade estariam sob a responsabilidade de 
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quem está na frente do processo, neste caso os formadores e coordenadores da formação, optou-

se que após as entrevistas com estes indivíduos, seria então construído um inquérito para os 

formandos, no sentido de perceber e confrontar se os pontos que formadores e coordenadores 

entendem como fundamentais para uma ‘boa experiência dos formandos’ na FPIF vão ao 

encontro da perspetiva dos formandos.  

Optou-se que após a intervenção com os formadores e coordenadores da formação, o 

inquérito realizado com os formandos seria concebido em uma lógica quantitativa, uma vez que 

o método quantitativo destaca-se principalmente quando a investigação é em contexto 

educacional (Ludke & André, 1986).  

 

3.2.1. Entrevistas Semiestruturadas (Métodos Qualitativos) 

O guião de perguntas utilizado para com a coordenadora da formação e as formadoras 

entrevistadas se encontra disponível nos anexos deste trabalho. A construção dos mesmos 

baseou-se em Manzini (2003) uma vez que o autor parte do princípio de que para se ter uma boa 

entrevista e recolha adequada de dados, deve-se ter uma formulação cuidadosa no que são as 

perguntas básicas. Essas perguntas tidas como básicas, são aquelas que trarão as respostas úteis 

e fundamentais para que possamos atingir o objetivo da investigação.  

 Ainda segundo Manzini é possível utilizar um mesmo roteiro para diferentes 

entrevistados. No caso desta investigação e após uma análise de “termos de linguagem, estrutura 

e sequência das perguntas no roteiro” foi possível utilizar desta técnica. Essa clarificação 

possibilitou a criação de um roteiro inicial com dezasseis perguntas para a coordenação da FPIF 

e catorze perguntas para os formadores responsáveis por este processo.  

  As entrevistas foram realizadas em dois formatos, presencial e a distância (via telefone), 

uma vez que um dos formadores que colaborou no processo não tinha disponibilidade de agenda 

para uma conversa presencial e outro profissional reside em Lisboa. Todas as recolhas foram de 

grande valia para o processo de construção desta investigação, mas ressalto um ponto de atenção 

em relação às entrevistas presenciais.  

Ficou muito evidente nos processos de recolha de dados presencial o pensamento de 

Merriam (1988), quando explica a importância de considerar os intervenientes da investigação 

como parte do processo como um todo e não variáveis isoladas. A autora ainda reforça que os 

dados recolhidos na metodologia qualitativa vêm de situações espontâneas, o que possibilita uma 

análise mais detalhada, pois permite agregar anotações e observações do investigador nos 

registos. 

  De fato isso foi possível e as entrevistas que aconteceram em formato presencial 

possibilitaram a verificação de respostas não apenas pela fala dos entrevistados, mas também 
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pelos gestos e expressões faciais destes. Além disso, o fortalecimento da confiança para com o 

entrevistador também se faz presente e a comunicação acaba por fluir de uma melhor maneira. 

Essa questão está evidenciada na duração das entrevistas: as presenciais por exemplo tiveram 

uma duração média de trinta e quatro minutos e meio, enquanto as que aconteceram a distância 

uma média de dezassete minutos e meio.  

 As entrevistas que aconteceram a distância têm extrema importância para a investigação 

e de facto agregaram muito valor ao processo. Nota-se que estas foram mais produtivas no que 

se refere à gestão do tempo e alcance dos objetivos iniciais, indo de encontro ao previsto no guião 

semiestruturado. Porém, verificou-se neste processo que a exploração de assuntos adicionais, que 

muitas das vezes surgem das expressões de aprovação ou negação emitidas pelo entrevistado, 

não aconteceu. Isso não desvaloriza os dados recolhidos, mas fortalece a importância do contato 

visual e a leitura dos elementos que compõem a comunicação corporal para o processo de recolha 

de dados.  

 As entrevistas realizadas foram transcritas utilizando métodos manuais, não havendo 

necessidade de utilizar programas informáticos nesse processo. As transcrições das entrevistas 

facilitaram bastante o processo de análise de conteúdo. Essa análise foi guiada inicialmente pela 

obra de Laurence Bardin (1977) sobre como conduzir o tratamento de dados e análise de uma 

maneira prática, organizando as informações através de quadro de categorização, o que possibilita 

uma melhor apresentação dos resultados recolhidos. 

A organização das respostas em categorias também facilitou o processo, sendo que estas, 

no decorrer da análise originaram outras subcategorias, possibilitando melhor organização do 

conteúdo. A condução desse processo foi realizada com base no texto “A Técnica de Análise de 

Conteúdo” dos autores Amado, Costa e Crusoé (2014). 

  Um dos pontos evidenciados pelos autores é a definição inicial do desenho da 

investigação e a seguir entender qual a natureza do estudo, uma vez que este poderá ser estrutural, 

diferencial ou funcional. O estudo diferencial se caracteriza pelo facto de que para se responder 

as questões colocadas é necessário proceder análises sistemáticas, onde interessa saber como o 

factor X acaba por influênciar o fenómeno Y. Diante do exposto esta investigação se enquadra 

como um estudo diferencial, porque estamos a falar de um estudo que pretende identificar dentro 

da FPIF os processos de aprendizagem ao longo da vida e as diferentes experiências existentes 

neste contexto de educação de adultos. Além disso o trabalho também tem por objetivo perceber 

as experiências dos formandos nos contextos de formação presencial e a distância.  

Seguindo ainda a linha de pensamento dos autores Amado, Costa e Crusoé (2014) no que 

diz respeito a formação semipresencial (b-learning) interessa para este estudo perceber a escolha 

dos formandos pelo formato X face ao Y, confrontando-a com o perfil dos formandos FPIF. 
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3.2.2. Questionário (Métodos Quantitativos) 

Uma vez que a FPIF acontece na entidade formadora colaboradora desde 2012 e estamos 

a falar de um universo composto por 3796 formandos, certificados em ações presenciais e b-

learning, seria muito complicado obter uma amostra significativa que representasse a opinião 

destes ex-alunos utilizando métodos qualitativos. Para que pudéssemos atingir uma verificação 

considerável, optou-se por um inquérito levando em consideração apenas formandos entre os 

anos de 2012 e 2018. 

Esse questionário foi construído tendo como foco questões práticas do processo, como 

por exemplo, as razões da escolha do formato presencial ou do formato b-learning a experiência 

do formando nestes contextos, se o contato com os formadores foi o suficiente, se após a 

formação manteve contato com os outros formandos, dentre outros. Considerando o género das 

perguntas realizadas foi necessário utilizar uma escala de Likert. Estas escalas possuem graus de 

concordância que vão do nível 1 até os níveis 5, 7 ou 11, sendo que este estudo manteve apenas 

os quatro graus iniciais. 

Embora Likert tenha idealizado que os graus de concordância tivessem no mínimo cinco 

pontos, diversos autores, como Lima (2000), promovem a adaptação da escala inicial, 

possibilitando o uso da mesma em 3 ou 4 níveis. Segundo Lima isso está relacionado com “a falta 

de poder discriminatório de cada sujeito quando a escala tem muitas possibilidades de resposta”. 

Uma vez que estamos a falar do envio de um inquérito para um número elevado de ex-

formandos da FPIF, foi utilizada a plataforma Formulários do Google. Essa ferramenta pertence 

ao pacote de aplicações do Google Drive e permite não apenas criar documentos, inquéritos, 

gráficos e apresentações, mas também o compartilhamento desses arquivos com terceiros 

(Heidemann e Oliveira, 2010). 

 Dentre as diversas facilidades oferecidas pela aplicação durante a elaboração do 

questionário, que se encontra em anexo, foi possível escolher o estilo da pergunta, quais e quantas 

opções de resposta estariam disponíveis e um mecanismo que gera a quebra das seções. Dentro 

do questionário destinado aos formandos essa quebra de seção foi utilizada quando os 

respondentes apresentavam qual a modalidade em que participaram na FPIF, presencial ou b-

learning. Os inquiridos eram direcionados para seções com perguntas específicas de acordo com 

o contexto/a modalidade no/a qual foram certificados.   

Essa funcionalidade permite personalizar a atividade sem a necessidade de criar dois 

instrumentos de recolha de dados quantitativos. Além disso as respostas relacionadas às 

perguntas fechadas, foram organizadas automaticamente em uma planilha e através de uma 
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métrica própria, por uma estatística simples gerada automaticamente pelos Formulários do 

Google, os gráficos de base foram gerados. 

Considerando as possibilidades e facilidades advindas da aplicação dos Formulários 

Google, optou-se por acrescentar no questionário duas perguntas abertas, possibilitando os 

respondentes darem sua opinião através de uma intervenção qualitativa, com opiniões 

personalizadas, acerca do processo da FPIF. Essas duas perguntas foram tratadas de acordo com 

o previsto no tópico anterior, seguindo uma categorização através das indicações dos autores 

sobre análises desta natureza (Bardin, 2015).  

 

3.3.Outros Procedimentos metodológicos 

Dentre as diversas as atividades que contribuíram para o aprofundamento teórico das 

questões relacionadas com a Formação Profissional, Educação de Adultos, Aprendizagem ao 

longo da Vida e Educação Digital, também foram necessárias experiências de aprofundamento 

teórico que possibilitaram perceber novas metodologias e conhecer outras produções académicas. 

Além de ampliar, aprofundar e atualizar meus conhecimentos nos temas supracitados com 

a revisão da literatura existente, construção do quadro conceptual e leituras adicionais, foi 

necessário a busca por outras atividades onde se destacaram: cursos de curta duração, seminários, 

encontros de especialistas da área, eventos académicos e até mesmo webconferências.  

A seguir há alguns eventos onde o autor da presente investigação acabou por participar e 

foram de grande importância para a elaboração do trabalho: 

 

● 1º CAFTe: Seminário Internacional Currículo, Avaliação, Formação e Tecnologias 

Educativas. O evento decorreu nos dias 09 e 10 de julho 2018 na Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto - Portugal. Uma parte 

desta investigação, após devida adaptação e considerações, foi aceite no programa 

oficial do seminário onde teve lugar uma comunicação oral com apresentação de 

diapositivos relacionados ao tema. O seminário deu origem a um e-book no qual o 

artigo intitulado “A formação de professores que ensinam a distância”, foi publicado 

nas páginas 324-340. 

       

● I Encontro da Secção de Educação à Distância da Sociedade Portuguesa de Ciências 

da Educação que teve lugar no Departamento de Educação e Psicologia da 

Universidade de Aveiro – Portugal, no dia 13 de julho de 2018. O mesmo foi 

organizado pelo professor doutor António Moreira, docente na Universidade de 
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Aveiro e especialista em temáticas como Educação a distância, educação digital e 

tecnologia associada à educação. Considerando que foi um encontro onde 

especialistas estiveram a falar sobre o tema Educação a Distância, o presente 

investigador cumpriu seu papel de participante, através de uma escuta ativa e 

apontamentos úteis para a ampliação de referencial teórico desta investigação, 

principalmente no tópico que aborda o conceito de Educação Digital.  

       

Os eventos citados alimentaram o presente trabalho com informações importantes, 

emitidas por profissionais de muita experiência e atuantes no campo de investigação em formação 

de professores, tecnologias educativas e educação a distância.  
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Capítulo IV 

Resultados da Investigação: Análise e Discussão 
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4. Resultados da Investigação: Análise e Discussão  
 

4.1 Análise e Caraterização da Amostra 

 

A presente análise surge após a categorização dos dados recolhidos, conforme dito no 

capítulo III que trata sobre as metodologias aplicadas nesta investigação. A apresentação dos 

dados iniciais visam perceber quais os perfis mais comuns dos formandos da FPIF e quem busca 

mais ativamente essas soluções formativas. Portanto, a seguir há uma explanação sobre os dados 

recolhidos confrontando-os com as observações recolhidas nas entrevistas e o referencial teórico.  

 

 A participação total neste inquérito foi de 303 participantes, sendo que, destes, 238 se 

declararam do sexo feminino e 65 do sexo masculino. Em uma leitura preliminar deste gráfico 

entende-se que as mulheres têm uma maior participação neste programa de formação, porém a 

ligação deste dado com outros recolhidos contribuem para a construção do perfil do formando da 

FPIF no formato b-learning, abordado ainda neste capítulo. 

O Gráfico 02 também acrescenta valor nesta análise uma vez que nos apresenta as 

diferentes faixas etárias dos participantes: 

Gráfico 02 - Faixa Etária dos Participantes no Inquérito  
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Nos gráficos acima, temos a exposição por género e faixas etárias dos ex-formandos FPIF, 

certificados entre os anos de 2012 e 2018, que participaram no inquérito. A partir destes começa 

a se evidenciar o perfil do formando FPIF, pelo menos no âmbito desta investigação, é composto 

por mulheres com idade entre os 25 e 34 anos. No gráfico a seguir, percebemos que em suma, os 

formandos se subdividem em pelo menos três categorias signigicativas: desempregados, 

estudantes e profissionais ativos no mercado de trabalho. 

 

Gráfico 03 - Situação Profissional quando participou do FPIF 

 

Para este estudo foi mais importante perceber qual a situação profissional dos ex-

formandos na altura do processo formativo, do que propriamente sua área de atuação. Seria muito 

interessante perceber esse fator, entretanto considerando os objetivos desta investigação a 

presente informação adicional, de muita utilidade, ficará para estudos futuros uma vez que requer 

mais atenção e tempo para devido tratamento.  

A pergunta em análise foi colocada no questionário com o objetivo de perceber se o 

formato escolhido para a realização do curso tinha relação com a situação profissional do 

formando. Sendo assim com o foco na situação profissional dos formandos, na época em que 

fizeram a formação, percebemos que em sua maioria são profissionais que estavam empregados 

na altura do processo formativo, seguidos por estudantes.  

 Essas evidências respondem algumas perguntas desta investigação, nomeadamente o 

porquê do aumento da procura pelo formato b-learning, ponto apresentado em um dos tópicos a 

seguir, que traz o Perfil do Formando da FPIF. Durante a construção do tópico sobre Educação 

Digital, integrado no capítulo II, foi possível perceber que diversos autores como Armengol 

(1987), Garrison (1991) e Campbell (2004), defendiam a ideia de que os ambientes de 

aprendizagem digitais estavam em ascessão e teve sua procura alargada considerando o 

aparecimento das diversas tecnologias emergentes e os avanços digitais na sociedade. 

Todas essas exposições teóricas referidas pelos autores são importantes, entretanto não 
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só. Ao falarmos de um processo de formação com componentes tecnologicas, faz sentido levar 

em conta outros fatores importantes, presentes na vida pessoal de cada formando. Diante disso, 

dentre os formadores habilitados para atuar na execução da FPIF, alguns foram entrevistados e 

apontaram fatores de influência, não citados tão explicitamente pelos autores, mas vistos neste 

estudo com suma importância para justificar o aumento na procura pelo formato b-learning: 

 

Coord: “As pessoas optam pelo b-learning muito pela falta de tempo...” 

 

F1: “... reconheço que os dias de hoje, com o ritmo de vida as pessoas necessitam de 

respostas que possam ir de encontro com a gestão do tempo, sem dúvida nenhuma que o 

formato b-learning vai de encontro com essa questão de maneira mais fácil...” 

 

F2: “...eu prefiro o b-learning considerando que esse formato não obriga deslocações 

frequentes...” 

 

F3: “acho que é mais pela conveniência do que pelo resto... primeiro a disponibilidade 

das pessoas, depois há uma disponibilidade em mais cursos que estão disponíveis em b-

learning e em e-learning puro... não ter que deslocar para um local para ter formação e 

não ter que despender horas...” 

 

Esse pensamento é comprovado através de duas vias: pelas respostas dos formandos e 

pela tabela 02 que apresenta os dados fornecidos pela empresa colaboradora no estudo. A tabela 

02 apresenta-nos alguns factos interessantes. O formato b-learning iniciou-se na entidade 

formadora apenas no ano de 2015, porém em uma somatória global de formandos certificados na 

FPIF, o formato b-learning é responsável por 33% dos alunos certificados. 

Tabela 02 – Número de Formandos FPIF por Ano e Modalidade de Formação 2012-2018 
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A tabela acima também indica um aumento médio anual de 25% em relação ao ano 

anterior referente à procura pelo formato semipresencial, colocando o formato b-learning à frente 

do presencial na quantidade de formandos por ano. O gráfico que vem a seguir confirma esse 

aumento gradativo da escolha dos formandos pelo formato semipresencial face ao totalmente 

presencial.  

Gráfico 04 - Participantes no Inquérito / Modalidade e Ano da Formação 

 

 Esse aumento na procura pelo formato b-learning foi apresentado pelos formadores 

quando estes afirmam alguns dos porquês deste crescimento: 

 

F1: “ é uma resposta mais barata e é uma resposta mais rápida...” 

 

F3: “Acho que há uma procura crescente no formato b-learning...” 

 

Coord: “... no b-learning as pessoas vêm por ser mais barato o curso, e é mais barato 

porque o curso tem noventa horas ... e no b-learning em vez das noventa horas só vinte e 

seis são presenciais, apenas vinte e seis horas obrigam elas a virem aqui à nossa 

delegação...” 

 

Os formandos auscultados nesta investigação também evidenciam quais os fatores que 

foram primordiais para que pudessem optar pelo formato de formação b-learning, face ao formato 

presencial, fatores estes que se apresentam no Gráfico a seguir: 
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Gráfico 05 - Participantes da Modalidade B-learning: principal Motivo para Escolher este 

formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Como visto, o “Gosto por tecnologias cursos que possuam componentes de estudo a 

distância” aparecem apenas na quarta posição dentre as disponíveis para escolha dos inquiridos, 

traduzindo que de facto a escolha do formato não se faz pelo gosto, ou pela experiência de 

educação a distância, ou seja, a opção por esta modalidade é uma opção constrangida, 

nomeadamente pela “gestão do (pouco) tempo” considerando que estamos a falar essencialmente 

(ou maioritariamente) de pessoas envolvidas em atividades que ocupam tempo (trabalho ou 

estudo), conforme o gráfico 03.  

É um facto que os ditos avanços colaboram com a escolha de um formato deste género, 

entretanto deve-se pontuar que o fator “Gestão do Tempo/Deslocações ao local da formação” é 

aquele que mais influencia a escolha de um curso no formato b-learning pelos formandos . Essa 

verificação foi constatada uma vez que 45% dos alunos que participaram da amostra 

selecionaram essa opção.  

Como visto no Gráfico 3, destes casos cerca de 65% dos formandos trabalham e têm de 

conciliar esse processo formativo com suas atividades, o que influencia a procura pelas formações 

no formato b-learning e para aqueles que fazem questão de obter a certificação em formato 

presencial as entidades formadoras acabam por oferecer a atividade formativa em horário pós-

laboral.  

 Uma vez que estamos a interligar pontos que compõe um processo de formação muito 
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específico e que até ao momento estavam dispersos, é preciso ter um certo cuidado com a 

combinação destas informações, uma vez que a intenção desta investigação não é causar conflitos 

com as abordagens existentes e muito menos dizer que o formato A é mais interessante ou 

funciona melhor que o formato B 

 A investigação aqui presente parte do princípio de Marino (2007), presente no quadro 

conceptual e aqui reiterado, quando refere que o b-learning pode ser um modelo muito aberto e 

plural, uma vez que tem a possibilidade de combinar o melhor da modalidade presencial com os 

benefícios oriundos da educação digital. 

Por essa razão, os pontos a serem trabalhados a seguir irão exponenciar a experiência dos 

formandos do FPIF nos diferentes formatos, apresentar o perfil do formando que realiza essa 

formação no formato b-learning e focar em pontos fundamentais apresentados pelos formadores 

e coordenação durante a recolha de dados. 

 

4.1.1 Experiências de  Aprendizagem  

Nas leituras realizadas para a construção do referencial teórico notou-se que a maior 

preocupação dos autores que dissertam sobre a educação digital estava ligada com o facto de que 

em uma formação com recursos tecnológicos, o formando poderia correr o risco de ter um contato 

muito reduzido com os colegas e seus formadores. 

O alerta inicialmente é emitido por Aretio (1994), quando este menciona que a educação 

que acontece a distância se resume a um “sistema tecnológico de comunicação de massa 

bidirecional”, ou seja, o autor entende que em um processo desta natureza o contato do formando 

terá de ser com o formador, depois com um colega de formação e sempre sistematizado desta 

forma, envolvendo apenas dois elementos. É preciso levar em consideração que o autor dissertou 

sobre o assunto há vinte e cincos anos atrás e que desde então os ambientes de formação a 

distância ganharam varias atualizações, facilitando o processo de relação aluno e formador. Ainda 

citando Aretio, o autor entende que esse processo incentiva a aprendizagem autónoma do aluno, 

mas coloca por vezes pode  colocar em causa as relações interpessoais, também importantes para 

o processo de ensino-aprendizagem.  

Entretanto Belloni (1998) afirma que as instituições detentoras do saber (escolas, centro 

de formação e afins) tem a missão de instruir e formar pessoas com capacidade adaptativa para 

dar resposta aos diferentes cenários nos quais fazem parte. Diante de um cenário de formação em 

b-learning as entidades formadoras da FPIF tem por responsabilidade proporcionar aos seus 

formandos instruções adequadas para melhor aproveitamento da atividade em termos individuais 

e coletivos, bem como ambientes virtuais de aprendizagem que favoreçam a interação dos 

formandos, uns com os outros, e com os formadores.   
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 Na recolha de dados com os formadores, houve três observações que nos 

permitem deduzir que os formandos que fazem a atividade formativa no formato presencial 

possuem contatos mais próximos com os outros colegas e que mantêm esse contato fora das 

sessões. A visão dos formadores entrevistados é a seguinte: 

 

Coord: “No caso do formato b-learning nós forçamos eles um bocadinho para que eles 

possam vir presencialmente na primeira sessão e assim possam conhecer uns aos outros, 

o formador, estando assim cara a cara... Não saem tão interligados e com amizades para 

a vida porque são menos horas que estão a conviver.” 

 

F2: “ O contato com e dos formandos nos formatos acabam por serem diferentes.” 

 

F3: “A formação prática é sempre muito mais fácil se for presencial. E acho que os 

resultados são mais efetivos e consegue se extrair melhores resultados no presencial do 

que em b-learning.” 

 

O que foi dito pelos entrevistados tem uma correlação com o exposto por Cysneiros 

(2000), uma vez que este afirma que de fato as tecnologias têm papel influenciador nas pessoas, 

porém o mesmo autor garante que as pessoas envolvidas neste processo têm capacidade de 

adaptarem as ditas tecnologias às suas necessidades, sejam estas pessoais, profissionais e até 

mesmo académicas.  

No caso da FPIF e por se tratar de uma ação de formação de apenas noventa horas é 

normal que essa observação faça sentido, uma vez que estamos a falar de contatos pessoais mais 

restritos quando realizados no formato b-learning, até pela diferença no número de sessões e 

horas de contato. Porém, os formandos, baseados na sua experiência real e contatos pós-

formação, mostram opiniões um pouco diferentes daquilo que é a visão dos formadores, 

conforme a seguir se pode observar: 

Gráfico 06 – Interatividade com os outros colegas Ações Presenciais x b-Learning 
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O resultado acima nos apresenta números muito semelhantes independentemente do 

formato no qual o formando tenha vindo a participar da atividade de FPIF. Em suma, a avaliação 

do contato com os demais colegas foi considerada pelos formandos como Muito Bom e 

Excelente, sendo que a diferença entre os níveis de interação estão praticamente iguais quando 

somada as duas componentes, com apenas um ponto percentual de diferença.  

Ao analisarmos os resultados do gráfico 06 com os do gráfico a seguir (07), iremos 

perceber que a avaliação dos alunos participantes do formato b-learning sobre o contato com os 

colegas durante e após o curso, é mais positiva sobre esses dois pontos, se comparada com a 

opinião dos alunos que concluíram o FPIF no formato presencial.  

 

Gráfico 07 – Contato com os colegas após o FPIF 

 

Não se pode falar sobre a experiência dos alunos nos diferentes formatos sem também 

falar sobre o contato destes com os seus formadores. É natural que em um processo de FPIF haja 

uma maior interatividade com o formador A se comparado com o formador B, uma vez que esta 

formação contínua geralmente é ministrada em média por três formadores, como dito pela 

Coordenadora entrevistada:  

 

Coord: “o IEFP para as noventa horas não deixa termos somente um formador tem de 

ser no mínimo dois. Nós normalmente temos sempre dois ou três em cada ação. Quatro 

em algumas vezes...” 

 

Sendo assim, para uma melhor avaliação da experiência dos alunos com os formadores 

da atividade, o inquérito deu origem ao gráfico que se segue: 
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Gráfico 08 – Contato com os Formadores nas Sessões Presenciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em uma das entrevistas a Formadora 02, apresentou um ponto de vista interessante sobre 

o contato dos formandos com os formadores quando afirma que: 

 

F2: “uma coisa é eles escreverem on-line, na plataforma e tirar suas dúvidas e outra 

coisa é estarem na sala, presencialmente todos os dias para serem esclarecidas todas as 

dúvidas de todos os alunos...” 

 

É natural que os alunos que participam em uma ação FPIF b-learning tenham uma 

avaliação positiva sobre o contato presencial com os formadores, uma vez que de acordo com a 

afirmação da Formadora 02, é diferente você em um chat ou por e-mail fazer uma pergunta e 

aguardar por uma resposta, que nem sempre é na mesma hora, do que em uma secção presencial 

onde tem um formador apto para tirar dúvidas, responder questões que possam surgir de forma 

imediata bem como a interação através de exemplos e outras ferramentas pedagógicas. 

Todos esses fatores reforçam o porquê dos alunos do formato b-learning terem boa 

relação e contato com os formadores nas atividades presenciais, uma vez que estes possuem 

menos horas de contato, face aos alunos do presencial, e quando as têm acabam por de certa 

forma valorizar mais esses momentos. Ainda segundo a formadora há um compromisso por parte 

dos facilitadores da FPIF em se dedicar aos alunos mesmo a distância, o que faz com que estes 

se sintam mais próximos dos formadores. 

 

F2: “o b-learning obriga estar ligado constantemente em sábados, domingos e feriados 

na plataforma para poder responder, enquanto no presencial o formando já sabe e 

aguarda pelo dia da formação.” 
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Outro ponto de evidência na experiência dos alunos importante de destacar diz respeito a 

autoavaliação destes no processo de ensino aprendizagem. Esse campo de verificação está ligado 

com a afirmação de Jean-Marie Barbier (1991) que explora a capacidade dos adultos naquilo que 

é a gestão de sua própria aprendizagem.  

A representante da entidade formadora que colaborou no processo desta investigação 

informou durante sua entrevista que os formandos que iniciam qualquer processo formativo com 

eles preenchem inicialmente um questionário de avaliação diagnóstica inicial, que fica arquivado 

no dossiê de sala, para que os formadores tenham acesso e saibam exatamente quais são as reais 

necessidades dos formandos que estão a frequentar o curso.  

Os participantes do inquérito também tiveram a oportunidade de auto avaliarem seus 

conhecimentos antes e depois da formação, de acordo com a representação figura abaixo: 

 

A figura 06, elaborada pelo autor a partir das respostas dos formadores certificados entre 

2012-2018 e participantes em inquérito enviado, evidencia que os formandos, em sua maioria,  

tiveram resultados nomeadamente como “Muito Bom” no fim do curso, face aos conhecimentos 

que tinham no início da FPIF.  Essa competência de autoavaliação está ligada com a identificação 

de pontos fortes e pontos a melhorar presentes em todos os processos de aprendizagem, muito 

úteis para reforçar a ideia de que o próprio formando é responsável pelo seu processo de formação 

pessoal e tem de ter condições de fazer uma autoavaliação dos processos nos quais se encontra 

inserido (Barbier, 1991). Além disso, importa à entidade formadora esse feedback, considerando 
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que este poderá vir acrescenter margem de melhorias em ações FPIF futuras.   

Ainda no seguimento do ponto anterior, há uma componente de avaliação geral do curso 

onde os formandos tiveram a oportunidade de expor sua opinião sobre quatro pontos, para essa 

aferição também se utilizou da escala de Likert, como se pode ver a seguir:  

 

Gráfico 10 – Autoavaliação Geral dos Formandos Sobre FPIF  

 

 O gráfico acima apresenta pontos muito positivos sobre a clarificação dos objetivos do 

curso, a organização e planeamento, bem como a distribuição adequada da carga horária, pelo 

menos naquilo que é a visão dos formadores certificados entre 2012-2018.   

 

4.1.2 Perfil do Formando FPIF em b-learning 

No seguimento do Gráfico 04 que mostra a progressão do formato b-learning ao longo 

dos anos, há evidências comprovadas até mesmo pela entidade formadora, participante neste 

estudo, como o facto da delegação de Coimbra possuir apenas ações de formação no formato b-

learning desde 2017. É evidente que se trata de uma opção estratégica da empresa, mas que não 

deixa de estar fundamentada nos números apresentados pela crescente da FPIF no formato b-

learning (vide tabela 02). Tais levantamentos possibilitaram a entidade formadora a manter um 

funcionamento sistemático das atividades sem necessariamente ter atividades totalmente 

presenciais naquela cidade. 

A partir destas aspirações e levando em consideração um dos objetivos centrais deste 

trabalho que é discorrer sobre experiências formativas vividas pelos adultos que ali foram 

certificados, este tópico pretende apresentar a quem o lê o perfil destes formandos. Os gráficos 

anteriores nos trazem as seguintes evidências sobre o perfil tipo do formando FPIF:  

- 79% são do sexo feminino; 

- 52% estão na faixa etária dos 25-34 anos; 
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- 65% são profissionais ativos.  

 Dos pontos acima evidenciados é importante falarmos sobre a presença das mulheres 

neste cenário e com expressiva representação. A professora Camila Daniel, em seu artigo “O 

trabalho e a questão de gênero: a participação de mulheres na dinâmica do trabalho” faz uma 

explanação sobre a evolução da presença da mulher no mercado de trabalho e a transição de suas 

atividades anteriormente exclusivas para o lar, para as grandes empresas.  

A autora quando diz que “As mulheres tendem a se inserirem no mundo do trabalho em 

postos menos prestigiados e de menor responsabilidade” isso porque o mundo do trabalho “ao 

mesmo tempo em que possibilita que as mulheres possuam uma renda própria, constrange a 

maneira como as mulheres se inserem no trabalho, facilitando sua entrada em algumas áreas e 

dificultando em outras” (Daniel, 2011). 

Essa dificuldade existente em diversos cenários do mundo do trabalho e citada pela 

autora, justifica e reforça o facto da presença das mulheres profissionais ativas nestos cursos 

politécnicos e de ensino superior, como atesa a figura 07, bem como neste perfil, uma vez que as 

mulheres estão investindo em sua formação pessoal e contínua. 

Figura 07 – Diplomados no ensino superior: por sexo. Fontes de Dados: DGEEC/MEd - MCTES 

- DIMAS/RAIDES. Fonte: PORDATA Última actualização: 2018-07-27. 

 

Segundo os dados apresentados em fevereiro de 2019 pelo INE – PORDATA, a baliza 

que separa a faixa de profissionais ativos com menos de 25 anos para aqueles que estão na faixa 

a seguir, neste caso 25 aos 34, totaliza um número de 700 mil profissionais conforme a figura 

abaixo:  

Figura 08 – População Activa: por grupo etário. Fontes de Dados: INE - Inquérito ao Emprego 

Fonte: PORDATA Última actualização: 2019-02-06 
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Diante dos dados apresentados na Figura 08, verifica-se um aumento de 63% do primeiro 

para o segundo grupo etário, logo podemos considerar que, no contexto português, é de facto 

nessas faixas etárias em que se concentra mais população ativa, nomeadamente na faixa 25-34, 

que também há uma maior procura da FPIF, eventualmente numa lógica de atualização, de 

progressão profissional ou de diversificação das atividades que desenvolvem (passam a poder ser 

formadores). 

Não cabe a este estudo entender quais os fatores que influenciam estes jovens a iniciarem 

suas atividades profissionais somente após os 25 anos, porém temos a partir desta evidência mais 

um ponto importante que agrega valor a investigação em si e o porquê de haver uma procura 

maior dos profissionais deste grupo etário pela FPIF.  

Embora não possamos dizê-lo a partir destes dados, é igualmente possível que a aquisição 

do CCP seja entendido nesta faixa etária, à procura de inserção ou de valorização no mercado de 

trabalho, como uma vantagem competitiva. É com certeza um motivo próximo ao que enuncia – 

adquirir mais conhecimentos – que os move, não se sabe se é na lógica da promoção interna a 

uma ocupação, ou se é procurar “valorizar” o portefólio das suas competências para competir 

num mercado de emprego cujo adentramento é muito difícil, por exigir mais qualificação. 

 

4.2 Formando Formadores: o papel do formador na FPIF 

 

“As principais responsabilidades do formador consistem, então, em criar um bom 

clima no contexto de formação, em envolver os aprendentes, e apoiá-los, no 

planeamento da formação, no diagnóstico de suas necessidades de aprendizagem, 

na formulação dos respectivos objectivos, na elaboração de planos para os 

cumprir, na concretização desses planos e na avaliação das aprendizagens...” 

(Imaginário & Castro, 2011).  

 

Indo de encontro com o capítulo II, na abordagem sobre educação de adultos, me apoio 

neste contexto e no trecho retirado de Psicologia da Formação Profissional e da Educação de 

Adultos (Imaginário & Castro, 2011) para justificar o papel do formador na FPIF e a condução 

deste de modo a garantir o sucesso da atividade. É facto que a FPIF é uma formação profissional 

contínua direcionada para adultos, logo essa atividade está totalmente interligada com a EFA, 

deste modo o formador como responsável por formar outros formadores tem como papel 

principal neste contexto ser um intermediário, isto é, não vem para fazer mudanças completas no 

perfil didático-pedagógico destes formandos, mas para sugerir novas possibilidades, 
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apresentando novos métodos e técnicas. 

 

F3: “... é uma formação fantástica, porque estamos a falar de noventa horas onde eles 

mudam de vida. Ou seja, eles em noventa horas passam de um cidadão normal a um 

formador. Isso é uma coisa brutal.” 

 

 A afirmação da formadora 03 está correlacionada com o fato de que o formando após a 

FPIF deixa de ter apenas sua profissão atual para tornar-se multiplicador de conhecimento e 

informação naquilo que é sua atividade primária. Isto é, um cabeleireiro que faz a FPIF após sua 

certificação assume o compromisso não apenas de gerir seu estabelecimento, prestar serviços aos 

seus clientes, mas também recebe a responsabilidade de ensinar, formar e certificar novos 

cabeleireiros. 

 Os demais formadores que colaboraram nesta investigação afirmaram que, muitas das 

vezes, nestes processos formativos acabam por ter contato com formandos com muita experiência 

profissional e que estão ali para obter a certificação para ascenderem a uma nova atividade 

profissional ou replicar aquilo que sabem, isto é, o formador da FPIF tem o papel de dotar esses 

profissionais com as competências didáticas e pedagógicas, sempre considerando o processo de 

formação pessoal e as experiências destes futuros formadores. 

 

F1: “Bom, os pontos positivos são sem dúvida nenhuma a capacidade permanente de 

adaptação na qual estamos sujeitos e o contato com a diversidade de profissionais muito 

grande o que aumenta e abre nossa perspetiva e o nosso crescimento pessoal... Também 

o dinamismo que envolve inspirar outras pessoas a poder seguir uma atividade em que 

acreditamos e que gostamos.” 

  

F3: “Eu tenho professores de escola, que estão a trabalhar ativamente que vem fazer a 

formação de formadores e estão a trabalhar há vinte anos... O que elesvêm fazer? Vêm 

aprender mais.” 

 

Coord: “As pessoas têm um único objetivo de ficarem habilitadas com um certificado que 

lhes vai dar hipótese de dar formação na qual se sintam à vontade, que nem precisa de 

ser sua área específica de sua formação à partida. Se for uma pessoa que tem gosto pela 

área da culinária e gostar também pode dar formações nessa área. Há muitos socorristas 

ou bombeiros também, que buscam dar formação em suas áreas...” 
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A partir das afirmações acima constatou-se que trata de uma atividade aliciante mas que 

ao mesmo tempo é desafiadora. Ser formador de outros formadores pode ser uma atividade 

interessante, mas se faz necessário preparo profissional, inteligência emocional e capacidade de 

conduzir os formandos para os objetivos daquela atividade. Prova disto é a diversificação 

curricular, bem como a experiência dos profissionais que fazem essa atividade ser possível: 

 

Tabela 03 - Perfil dos Formadores FPIF Entrevistados  

Designação Género Faixa Etária Área de Formação Inicial  
Experiência como 

Formador (anos) 

Formadora 01 feminino 35 - 44 anos  Sociologia  16 

 

Formadora 02 

 

feminino 

 

25-34 anos 

 

Ciências da Educação 

 

15 

Formadora 03 feminino 35 - 44 anos  Matemática e Ciências da Computação  26 

Coordenadora feminino 35 - 44 anos  Psicologia  0 
 

*Elaborado pelo autor com base nos dados informados pelos entrevistados.  

 

O trabalho com pessoas experientes, sugere e exige do formador FPIF a utilização de 

diversas técnicas. Alguns formadores buscam constantemente se especializar e aprofundar em 

questões mais amplas, como as capacidades cognitivas e técnicas didáticas que agregam valor no 

processo de ensino-aprendizagem dos formandos, neste caso já adultos. 

 

F3: “Eu estou em uma área de evolução muito rápida de conhecimentos e não só acho, 

mas tenho sempre de acompanhar a evolução (...) não só na minha área, mas também em 

termos psicológicos, o perfil dos alunos de vinte anos atrás não é igual ao perfil atual 

(...) Eu aprendi imenso na área da psicologia e da forma de lidar e antecipar a procura 

de informação e formação.”  

 

É natural que uma pessoa com muita experiência e bagagem profissional queira opinar 

sobre os diferentes contextos e situações durante uma sessão de formação, sendo que nestes casos 

cabe ao responsável pela atividade enquadrar os assuntos e direcionar o foco, quando este de fato 

sair das linhas orientadoras. O que de certo modo justifica por parte dos formadores FPIF esse 

preparo adicional envolvendo temas da psicologia.  

A formadora 03 ainda reforça que em seu trabalho diário ela sempre carrega consigo as 

seguintes perguntas:  

- Como eu posso lidar melhor? 

- Como eu posso chegar lá melhor?  

- Há alternativas?  

- Porque eu faço isso assim? 
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- Há outras formas de fazer?  

 A formadora durante sua entrevista partilhou que mesmo fazendo todas essas perguntas 

durante suas sessões de formação quando colocada à prova por um formando nem sempre é 

suficiente e que constantemente frequenta ações de formação de outros colegas formadores, a 

fim de ver o que os outros estão a fazer de diferente dela e tentar assim perceber o que se pode 

mudar, melhorar e aplicar na prática.  

A atitude da formadora vai ao encontro do referencial teórico desta investigação, no 

capítulo que disserta sobre aprendizagem ao longo da vida, onde se cita Padilha “O ser humano 

aprende ao longo de toda a vida, não apenas na escola, conhecendo   nossas   circunstâncias e o 

mundo em que vivemos, mas em todos os locais” (Padilha, 2007). A importância da troca de 

experiências também é reforçada com o pensamento de Machado & Formosinho (2009), quando 

estes falam sobre a otimização do potencial da pessoa-professor, neste caso o formador, 

envolvendo todos os “actores escolares” uma vez que na visão dos autores todos os envolvidos 

no processo formativo acabam por  agregar valor na “dimensão estratégica da formação”. 

Canário (1994) também elucida o pensamento emitido pela formadora 03, ao afirmar que 

os professores (formadores) não apenas produzem, mas também aprendem, uma vez que a 

formação trata-se de um processo individual e ao mesmo tempo coletivo, que possibilita descobrir 

novas formas de agir e incentiva processos de transformação não só das pessoas envolvidas, mas 

também dos contextos onde a atividade se desenvolve.  

 

 

4.2.1 O formador e sua atuação/opinião no/sobre b-learning 

Ao encontro do argumento apresentado por Moran (2007), no capítulo II deste trabalho, 

o formato b-learning com suas possibilidades incentiva de certa forma que os cursos presenciais 

possuam a tendência em se transformarem em cursos semipresenciais, mesclando atividades e 

formatos. Os três formadores entrevistados, bem como a coordenadora de formação da entidade 

formadora, concordam que sim, que esse formato tende a ser uma tendência: 

 

F1: “Acredito que sim, é uma resposta mais barata e é uma resposta mais rápida...” 

(referente ao aumento da procura por este formato) 

 

F1: “... O presencial eu acho que deixar de existir não vai deixar, mas é importante que 

os centros expliquem aos formandos os custos e o benefício, para que eles percebam que 

são coisas diferentes.” 



69  

 

F2: “sim, com a diminuição das deslocações sim, o fato da pessoa não ter que ir nas 

instalações da formação...” 

 

F3: “Sim, acho que sim. Há uma procura crescente no formato b-learning...” 

 

F3: “primeiro a disponibilidade das pessoas, depois há uma disponibilidade em mais 

cursos que estão disponíveis em b-learning e em e-learning puro...” 

 

F3: “só o facto de eu não ter que me deslocar para um local para ter formação e não ter 

que despender horas numa altura do dia que se calhar eu não posso é muito bom...” 

 

Coord.: “tem porque as pessoas ao longo dos tempos adquirem competências 

informáticas e tecnológicas...” 

 

Coord.: “na totalidade não digo, entretanto acredito que num futuro próximo dois terços 

da formação em b-learning sim...”          

 

A presente investigação não vem para defender a modalidade de ensino b-learning e nem 

ir contra a mesma, mas sim reforçar alguns conceitos que deixem claro que estamos a falar de 

uma modalidade que combina aprendizagem presencial com tecnologias e elementos da educação 

digital , o que de certo modo não a isenta de estar suscetível de ter problemas de origem técnica, 

conceitual e organizacional de ambos os formatos (Hemphill, 2006). 

 Essa junção do que há de melhor nos dois formatos faz com que o b-learning se torne 

mais popular, e por consequência aumentando sua procura entre os aspirantes a iniciarem uma 

formação profissional contínua. A partir do momento em que o profissional toma consciência e 

se torna não apenas responsável pelo processo formativo, mas também interessado em ganhar 

novos conhecimentos, valorizando sua experiência de vida com a possibilidade de conciliar suas 

atividades pessoais e profissionais com as formações que se encontram disponíveis neste formato, 

há então mais motivação para a realização da atividade e um real engajamento para a conclusão 

da mesma com sucesso (Perrenoud, 2000). 

Trabalhar com pessoas, presencialmente ou à distância por vezes acaba por ser complexo, 

uma vez que há avanços tecnológicos constantes e ritmos cada vez mais acelerados, contudo, no 

b-learing não é suficiente ter manuais e um sistema informático para que estes alunos se 

mantenham motivados e interessados a seguir neste formato de aprendizado. Como dito no tópico 
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sobre educação digital, é preciso que neste processo os intervenientes não apenas entendam, mas 

também se envolvam. Essa interação pressupõe não apenas com a tecnologia, mas com todos os 

elementos que envolvem o sistema de formação b-learning (Bastos, 1997). 

Ainda no seguimento da opinião dos formadores e coordenação sobre sugestões e 

melhorias para que o processo de formação se torne mais completo e atraente para os formandos 

e mais facilitado para quem os forma, foram recolhidas algumas opiniões muito interessantes as 

quais fazem sentido estarem presentes neste trabalho.  

 

F1: “No entanto em termos de referencial da formação eu considero que uma 

sugestão de melhoria, e penso que muitos formadores pensam da mesma forma é 

que a atribuição de horas dos nove módulos não deveria ser igual, ou seja, existem 

módulos que nós precisaríamos de mais tempo e existem módulos para que as dez 

horas são demasiado tempo.” 

 

 Neste ponto, a formadora 01 refere-se ao facto de todos os módulos do FPIF terem carga 

horária de 10 horas/cada, quando na prática faz mais sentido terem horas adicionais em outros 

módulos que exigem mais prática com os participantes.  

 

F1: “deveria de se pensar em uma organização de horas dentro de cada módulo 

que estamos de algum modo mais limitados (...) O módulo seis é um módulo de 

recursos didáticos que neste momento não precisaria de tantas horas, e porque 

na verdade não se ensina verdadeiramente a construir Powerpoint, ou seja, fala-

se dos recursos de uma forma muito genérica (...) No módulo cinco por exemplo, 

que é o módulo de operacionalização da formação, em que temos duas tarefas 

extremamente complexas para realizar que é o plano de ação e a proposta de 

intervenção pedagógica, dez horas é claramente insuficiente.” 

 

 A observação feita pela entrevistada agrega o valor de quem possui dezasseis anos de 

experiência como formadora e que sabe o que de facto é fundamental para quem pretende 

trabalhar nesta atividade. A formadora 03 ao ser questionada trouxe um ponto de vista diferente 

e uma sugestão mais ligada ao universo b-learning quando afirma: 

 

F3: “Eu trabalho na gestão de moodle para várias empresas. A maior parte das 

empresas colocam apenas os manuais e não têm mais nada além do conteúdo 

disponibilizado pelos formadores... A maior parte coloca só os manuais, 
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PowerPoint, o que torna aquilo monótono as pessoas sentem-se perdidas, 

aborrecidas em fazer a formação assim (...)”. 

  

Segundo a formadora, o facto dos alunos se inscreverem no formato b-learning não 

significa que estes não querem interagir com outras pessoas e com os formadores, pelo contrário, 

pretendem não apenas uma interação convencional através de mecanismos digitais, bem como 

através de matérias que despertem o interesse e a curiosidade dos mesmos para se manterem 

motivados durante toda formação, vide: 

 

F3: “Sinto e acho que deveria de ser mais e ter mais multimédia e devia de ter 

mais interação.” 

 

A formadora vai além e traz uma sugestão de melhoria que vai de encontro com os 

fundamentos existentes na formação profissional de Portugal que é a possibilidade de os 

formandos fazerem um estágio profissional para assumirem a função de formadores com mais 

segurança, experiência e destreza durante o desempenho de suas funções.  

 

F3: “Acho que eles deveriam de fazer um estágio profissional (...) é uma 

responsabilidade muito grande, nós estamos a colocar nas mãos algo muito 

importante, e eles deveriam experimentar, fazer uma simulação pedagógica, que 

é uma coisa muito pequenina para um imenso mundo daquilo que eles vão ter pela 

frente.” 

  

A afirmação da formadora 03 é de extremo valor e uma vez que esta dissertação é o 

primeiro trabalho que aborda a temática da FPIF em Portugal, as experiências formativas e os 

contextos nas quais estas se desenvolvem, pode ser o primeiro passo para que os institutos 

responsáveis por regularizar e manter em funcionamento essa oferta formativa repensem algumas 

formas desta atividade acontecer de maneira que faça mais sentido para os alunos certificados. 

Ainda no seguimento das iniciativas que são importantes de serem tomadas por estas instituições 

regulamentadoras há um ponto importante relatado pela coordenadora do FPIF: 

 

Coord.: “o processo de formação é um bocadinho burocrático, tem muita parte 

administrativa (...) qualquer formação tem de ter o processo dos formandos, o 

processo dos formadores, de avaliações, a avaliação de módulo a módulo, 

descarregar câmera de filmar, gravações, e isso portanto são coisas de arquivo 
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extensas e que não há muita forma de retirar do caminho, mas acho que com essa 

implementação da NETForce que está tudo concentrado e que eles próprios sai o 

dossiê técnico pedagógico e não se tem que ficar imprimindo resmas de currículos 

e nem nada acho que corre bem.” 

  

A observação feita pela coordenadora da FPIF esbarra em diversos outros processos e 

estudos já realizados sobre as instituições públicas portuguesas nas quais se refere a excessiva 

burocracia como parte dos processos existentes. Segundo a formadora 02, que também colaborou 

neste tópico, muita coisa já melhorou e a FPIF já avançou positivamente em vários pontos. 

 

F2: “depois que houve a estruturação, com grelhas de avaliação padronizadas 

para todo país, começou a fazer mais sentido...” 

  

O ponto de vista da formadora 02 é reconhecido uma vez que trata-se de uma melhoria  

importante para os formadores, pois muitos destes não possuem vínculo empregatício com as 

entidades formadoras, atuando numa lógica de prestação de serviços (recibos verdes), logo 

acabam por trabalhar em mais de uma entidade, o que no passado acabava por gerar situações 

desagradáveis relacionadas com a diversidade dos formulários existentes, feitos à maneira de 

cada instituição.  

 Por fim, outra sugestão interessante surge dentre as entrevistas:  

 

F3: “Não perder o CCP, mas frequentá-lo com alguma regularidade. Como se 

fosse uma reciclagem de conhecimentos e aprender um pouco mais.” 

 

 A formadora 03, reforça a importância dos ex-formandos se atualizarem e voltarem para 

a sala de aula para reviverem os conteúdos e ter uma nova percepção sobre o que há de novidade 

neste universo. Essa observação foi a responsável para que no inquérito direcionado aos ex-

formandos FPIF 2012-2018, se estes teriam interesse em fazer uma formação FPIF para a 

reciclagem de seus conhecimentos caso essa estivesse disponível. Os resultados serão 

apresentados no tópico a seguir, com o auxílio do gráfico 13.  

      

4.3 Formação em Formato b-learning: Fatores de Influência  

De fato, as tecnologias influenciam as pessoas e as pessoas por sua natureza 

acabam por adaptar as tecnologias mediante suas necessidades pessoais, 
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profissionais e académicas (Cysneiros, 2000). 

  

Cysneiros (2000), com a afirmação acima, sugere-nos que devido aos avanços 

tecnológicos as pessoas acabam por não processar efetivamente esse fator como algo primordial 

num processo de escolha de uma formação, isto é, a tecnologia está inerente nas pessoas, o 

telemóvel, os portáteis e todos os demais equipamentos eletrónicos fazem parte do cotidiano da 

atual geração.  

 Somente 8,7% dos formadores certificados participantes do inquérito enviado, 

responderam que escolheram a FPIF no formato b-learning considerando seu gosto por 

tecnologias e o facto do curso possuir componentes de estudo a distância, colocando essa opção 

em quarto lugar entre as demais disponibilizadas. O que de certa forma confirma o pensamento 

de Cysneiros indicando que os avanços tecnológicos facilitam as escolhas das pessoas em um 

processo onde há ferramentas de aprendizagem a distância, mas que nem sempre esta é a principal 

influência.  

Ficou evidenciado no gráfico 05 que os formandos não decidem pelo formato b-learning  

somente por terem facilidade com as tecnologias, essa opção tem a sua importância, entretanto 

outras questões como a gestão de tempo, evitar muitas deslocações ao local da formação e a 

vantagem de escolher o seu próprio ritmo de aprendizagem acabam por se destacar na 

representação gráfica a seguir:  

 Gráfico 05 - Participantes da Modalidade b-learning: principal motivo para escolher este formato 
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 Os inquiridos reforçam de certo modo a afirmação da coordenadora FPIF que participou 

das entrevistas quando esta diz: 

 

Coord: “Não tem muita ligação com as tecnologias, aliás esse deve ser o último fator que 

pesa na equação... A primeira sempre é o fator monetário. A segunda é a falta de 

tempo...” 

 

 A fala da coordenadora do FPIF representa a opinião de quem tem mais de dez anos de 

experiência na gestão da formação e que tem boa perceção sobre as reais necessidades. A 

confrontação da afirmação da coordenadora com aquilo que é a opinião dos formandos e o 

referencial teórico desta investigação nos traz boas reflexões. As respostas dos alunos indicam 

que o primeiro fator de decisão, que de fato influenciou sua escolha pelo formato b-learning foi 

a Gestão do Tempo, a fim de evitarem muitas deslocações até a entidade formadora.  

 Essas respostas fazem todo sentido quando voltamos ao gráfico 03 e percebemos que 65% 

dos formandos são profissionais ativos. Baseado nisso podemos afirmar que a maior preocupação 

dos formandos ao escolher um formato está associada à conciliação de suas atividades pessoais 

e profissionais. 

 A segunda opção mais escolhida pelos formandos está relacionada com o facto de 

poderem escolher seu próprio ritmo de aprendizagem. Essa expressão por parte dos formandos 

não foi explícita pelos formadores do FPIF durante suas entrevistas, porém a coordenadora 

deixou uma informação que acaba por justificar esse ponto e escolha dos formandos:  

  

Coord: “é cansativo que as pessoas cheguem do trabalho e vem todos os dias durante um 

mês e meio para aqui fazer a formação intensivamente...” 

 

Pelo gráfico 05 já temos a confirmação de que de fato os formandos que estão a trabalhar, 

preferencialmente optam pelo formato b-learning por uma questão de gestão de tempo, porém a 

fala da coordenação confirma o porquê de muitos dos formandos optarem pelo estudo 

semipresencial. Ao levar em conta suas rotinas e diferentes ritmos os formandos acabam por se 

sentirem mais confortáveis em poderem fazer um autoestudo individual de acordo com seu 

próprio ritmo de aprendizado, de acordo com a segunda opção mais escolhida.  

 Indo um pouco além da FPIF, o inquérito passado aos formandos teve como intenção 

perceber se os certificados no formato b-learning fizeram outros cursos neste formato após a 

certificação FPIF. 
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Gráfico 11 – Percentual de Formandos que após o FPIF b-learning fizeram outros cursos no 

mesmo formato. 

 

 

Os resultados indicam que não houve por parte dos ex-formandos interesse em participar 

de novas ações neste mesmo formato. Os 24% apresentados no gráfico 11 correspondem a 28 de 

119 formandos que participaram de outras atividades em formato b-learning. Além disso a 

maioria dos que participaram de alguma ação em b-learning teve acesso a apenas uma formação 

neste formato conforme podemos ver no Gráfico 12.  

Gráfico 12 – Em quantas formações em formato b-learning (componentes a distância) 

participaste após concluir o curso do FPIF? 
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como apontarem sugestões de melhoria para esta formação. As perguntas em questão foram 

respondidas por 130 e 109 inquiridos, respetivamente.  

 A seguir será feita uma apresentação de observações dos formandos sobre os aspetos úteis 

e valiosos a fim de registar a opinião de quem se beneficia de maneira primária neste processo. 

De modo geral, os formandos avaliam muito bem a ação de formação da qual fizeram parte, 

independentemente do ano e formador que executou a mesma, como dito pelo formando #10 

“Todos os aspetos foram valiosos no seu contexto geral.” Porém a maioria dos participantes 

focaram muito nas simulações e nas competências que a FPIF traz a este nível. A seguir há alguns 

depoimentos dos respondentes do inquérito: 

 

“A prática integrado ao longo do curso” Formando #05 

 

“A possibilidade de fazer uma simulação no início e o apoio para melhorar até 

ao final.” Formando #131 

 

“O equilíbrio entre teoria e prática...” Formando #168 

 

“O facto de haver a simulação inicial e final permite saber como foi a evolução.” 

Formando #191 

 

“Aprender diferença entre apresentação e formação” Formando #136 

 

“As simulações foram os melhores aprendizados, pois recebia um feedback quase 

que imediato do público.” Formando #237 

 

“As simulações foram bastante gratificantes por permitirem a autoavaliação e, 

consequentemente, a consciencialização dos conteúdos e da formação para o 

desenvolvimento do formando.” Formando #249 

 

“As apresentações dos meus colegas, foi uma mais valia para um maior 

aprendizado meu e nas várias formas de cada um de nós, na individualidade única 

que somos, a formação presencial é essencial para obter um formando mais eficaz 

em termos humanos e comunicativos.” Formando #272 

 

Num primeiro momento não houve interesse neste ponto em específico de saber se o 
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formando X ou o formando Y fez a formação em formato presencial ou em b-learning, porém 

durante a análise destas respostas que valorizam muito as simulações (módulos dois e nove), foi 

possível perceber que a maioria das respostas vieram de alunos do formato b-learning, isso 

reforça o pensamento de Ferreira (1999) quando diz que 83% do nosso aprendizado está 

relacionado com aquilo que vemos e 11% com o que ouvimos, porém reforça que recordamo-nos 

de 90% daquilo que dizemos e simultaneamente fazemos, ou seja o que eu vejo recordo, mas o 

que eu faço compreendo.  

Diante disso, é normal que os formandos quando expostos aos módulos das simulações 

pedagógicas acabem por ter reações e avaliações positivas considerando que estamos a falar de 

módulos práticos e videogravados, isto é, além de fazerem têm a oportunidade de se reverem 

naquela atividade e descobrir os pontos que são necessários melhorar. Os formadores e a 

coordenação também evidenciaram esses pontos: 

F1: “sem dúvida nenhuma que as simulações assumem um papel expressivo.” 

 

F1: “as simulações são extremamente importantes.”  

 

F2: “as horas presenciais agregam valor ao processo considerando o melhor 

entendimento do plano de ação e outras atividades que são previstas neste módulo que 

quando realizadas na prática funcionam melhor...” 

 

Coord: “no módulo cinco eles andam estressadíssimos com a construção do plano de 

formação pedagógica, a preparação para a simulação final que eles têm de ter margem 

de progressão...” 

  

A satisfação dos alunos e essa identificação com os módulos dois e nove, referente às 

simulações pedagógicas, se justifica considerando que no último módulo (nove) os formandos 

têm a possibilidade de visualizarem o seu progresso, face a sua primeira apresentação realizada 

no módulo dois. Essa progressão atestada pelos formandos, e a certeza da aquisição dos novos 

conhecimentos, corrobora para que a FPIF como dinâmica de formação de adultos atinja seus 

objetivos. Objetivos estes que para Licínio Lima (1998) são atingidos a partir do momento em 

que o adulto, ainda enquanto formando, é capaz de perceber o desenvolvimento de suas aptidões 

e que a aquisição destes novos conhecimentos foram alcançados com sucesso.  

Houve um formando, classificado como #91, que avaliou que foram bons “Todos os 

aspectos. A idade passa e temos tanto que aprender.” Ao criar o questionário não esperava uma 

resposta desta natureza, até porque a entidade formadora não tinha o perfil e idades dos ex-
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formandos, organizada a 100%, entretanto coloquei uma pergunta no inquérito que fala 

exatamente sobre essa questão: Se houvesse alguma reciclagem de conhecimentos do FPIF você 

faria? O gráfico a seguir exemplifica essa perceção dos formandos e desejo de obter novos 

conhecimentos: 

 

Gráfico 13 – Se houvesse uma formação de reciclagem FPIF você participaria? 

 

As respostas foram muito positivas e 47% dos participantes disseram que sim, que 

participariam de uma reciclagem caso essa existisse. Essa boa disposição para participar de uma 

reciclagem é reafirmada no Gráfico 14, que aborda justamente sobre a recomendação dos 

formandos sobre o FPIF no qual participou de acordo com a sua modalidade, presencial ou b-

learning.  

 

Gráfico 14 – Número de Formandos que recomendariam o FPIF no formato realizado 

 

  

O percentual de 94% referente aos alunos que se formaram no b-learning e que 
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confirmação do reforço teórico de Saragoça (2009), onde este reforça que há muitas formas de 
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universo informacional, porém para o autor não basta divulgar a informação, mas dinamizá-la de 

uma forma adequada para o receptor.  

 Receptor este que se autoforma em um processo de ensino aprendizagem onde a 

autonomia se faz cada vez mais presente, mas em que o cuidado e a atenção de quem forma estes 

alunos é fundamental para que esse processo de aprendizagem, ao longo da vida, seja uma 

experiência positiva (Barbier, 1991). Positiva no que se refere a identificação de pontos a 

melhorar e a assunção destes em tempo hábil para que o processo seja reconduzido, o sucesso 

alcançado e o adulto enquanto formando perceba que é elemento chave neste processo de 

construção do conhecimento.   
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5 Considerações finais 

 

Intitulo a presente seção como Considerações Finais, reconhecendo que este trabalho não 

vem para concluir um pensamento único, mas sim compilar a experiência dos formandos da FPIF, 

as aspirações dos formadores e coordenadores envolvidos neste processo sobre sua atuação nesta 

certificação, associado com os referenciais teóricos em torno da educação de adultos, 

aprendizagem ao longo da vida, formação profissional e educação digital. 

Dentre os objetivos iniciais deste trabalho estava o fato de descrever e compreender o 

processo da FPIF. O objetivo foi atingido uma vez que no Capítulo III, tópico 3.1.1 foi descrito 

todo o processo do FPIF, indo desde sua conceção até à sua execução. O tópico 3.2.1 abordou o 

processo de compreensão deste campo empírico, que se deu através da realização das entrevistas 

semi-estruturadas, a fim de perceber com os formadores e coordenação do programa de formação 

quais as suas percepções sobre este caminho formativo. 

A caracterização do público alvo esteve presente neste trabalho uma vez que queríamos 

perceber o perfil do formando que se matricula neste curso no formato b-learning. Durante a 

apresentação dos resultados, disponíveis no Capítulo IV, advindos das entrevistas com os 

formadores e através dos questionários enviados aos ex-formandos entre os anos de 2012-2018, 

foi possível caracterizar o público da FPIF como profissionais ativos no mercado de trabalho, 

maioritariamente do sexo feminino e predominantemente da faixa etária entre os 25 a 34 anos 

(vide tópico 4.1.2). 

Uma vez que a investigação esteve aberta para ouvir as experiências dos formandos é 

natural que neste processo sejam feitas ligações com o referencial teórico, com o intuito de 

perceber se o que está sendo dito pelos inquiridos vai de encontro com a teoria, se houve 

evoluções e se dentre esses pontos há novas tendências, afinal estamos a falar de adultos que 

estão em constante processo de aprendizagem (Padilha, 2007). A partir deste pressuposto surge 

o gráfico 04, presente no Capítulo IV, que traz uma informação importante sobre a evolução do 

formato b-learning e o aumento da sua procura. 

O Gráfico 04 mostra como tem acontecido um crescimento gradual do interesse no 

formato de formação semipresencial e no ano de 2018 um salto significativo em relação ao 

formato presencial com uma diferença de dezoito pontos percentuais, reafirmando assim o 

crescimento do b-learning, sua estabilização como formato tendencial para ações formativas 

desta natureza. 



82  

No seguimento do inquérito realizado foi possível cumprir com mais um dos objetivos 

desta investigação. Tão importante quanto saber quais são as tendências formativas é comparar 

as experiências formativas dos alunos dos diferentes ambientes de formação. O tópico 4.1.1 

aborda as experiências dos formandos da FPIF e através de uma amostra significativa é possível 

atestar que para os alunos certificados as experiências tiveram níveis de satisfação praticamente 

iguais, isto é, o fato da formação acontecer em formato presencial ou semipresencial não originou 

transtornos ou constrangimentos aos formandos participantes deste estudo. 

No tópico 4.2.1 foram apresentadas informações e sugestões dos formadores no que se 

refere à organização da formação e questões que facilitariam a realização da atividade. As 

considerações apresentadas pelos formadores foram de grande valia e não só vão de encontro 

com o objetivo de recolher sugestões para o processo de FPIF, mas também para que este 

investigador possa cumprir com seu compromisso de devolver à entidade formadora um feedback 

em forma de relatório, confidencial e personalizado, considerando a colaboração da instituição 

para com o presente estudo. 

Dentre as possíveis considerações ganhará destaque o programa de reciclagem dos ex-

formandos, onde estes poderão ter a oportunidade de reverem seus conhecimentos, perceber quais 

são suas maiores necessidades a nível didático e comunicacional, para que possam a partir daí 

retornarem para suas atividades com mais segurança e destreza para a realização das mesmas. 

De um modo geral a presente investigação correu muito bem, diante dos prazos 

acordados. O trabalho procurou assumir relevância no cenário de formação de adultos presente 

no contexto português e abrir precedentes para outros colegas da academia poderem se interessar 

por este tema que é atual, mas que se renova constantemente de acordo com as atualizações que 

possam surgir nos mais diversos níveis, sejam estes políticos, tecnológicos e humanos. 

 

5.2  Limitações do estudo 

  De entre as limitações encontradas na realização deste trabalho, a mais sonante está ligada 

com a mudança do campo empírico. O objeto de estudo sempre esteve ligado com as experiências 

formativas de profissionais adultos em processos de formação a distância, ou semipresencial, mas 

o seu foco inicial eram os docentes da Universidade Aberta de Portugal. Esse interesse surgiu 

durante uma visita à UAB, para a realização de um trabalho para o MEFA (vide capítulo I). Os 

docentes da UAB eram elementos importantes uma vez que participam destes processos 

formativos não presenciais na única instituição de ensino superior em Portugal a realizar 
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atividades formativas totalmente a distância, focada na educação digital e responsável pela 

formação académica de vários jovens e profissionais, nos mais diversos ciclos de estudos, 

incluindo formação contínua. 

Partindo do pressuposto que toda e qualquer colaboração académica sempre é importante, 

ainda mais quando os estudos são na área das ciências da educação, foi iniciado a atividade de 

modo a sistematizar contatos, parcerias com professores, recolha de dados com elementos da 

administração UAB, nomeadamente da delegação Porto. Todos foram muito solícitos e 

disponíveis para colaborar, especialmente o Dr. António Moreira, professor e diretor da UAB 

Porto, que além de uma entrevista presencial, me esclareceu muitos pontos sobre educação 

digital, contextos de formação semipresencial e convidou-me para o I Encontro da Secção de 

Educação à Distância da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação na Universidade de 

Aveiro. 

Entretanto a vice-reitoria da UAB solicitou a interrupção da investigação até que fosse 

apresentado o protocolo de cooperação institucional em vigor entre as instituições. O mesmo foi 

solicitado junto aos serviços de pós-graduação, entretanto estava caducado desde 2012. Após 

várias tentativas para a renovação do mesmo com o objetivo de a investigação prosseguir como 

deveria de ser, foi de comum acordo que o presente investigador juntamente com o orientador 

deste trabalho, optou por alterar o campo empírico. 

Considero que toda e qualquer experiência serve para nos ensinar sobre determinadas 

situações. Neste trabalho pude perceber que em um projeto desta dimensão faz todo sentido 

certificar antes de iniciar qualquer atividade se há protocolo de cooperação institucional e se o 

mesmo se encontra atualizado.  
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