
TAKE IT Programa de formação 
contínua: módulo 10
Estimulando a aprendizagem social para impulsionar 
ações adequadas de adaptação ao clima

Desenvolvido por: CIEP, Bélgica



Objetivo
Este módulo tem como objetivo proporcionar aos formandos o 
conhecimento de pedagogias socioconstrutivistas e 
emancipatórias como meio de capacitá-los a assumir um papel 
relevante nas ações de adaptação às alterações climáticas. 



Conhecimentos
Demonstrar conhecimento das 
teorias socioconstrutivistas 
centradas nos adultos e das 
estratégias para promover 
mecanismos de ação sobre a 
adaptação às alterações climáticas

Demonstrar conhecimento das 
diferentes pedagogias 
emancipatórias

Demonstrar conhecimento das 
teorias da análise crítica e 
estratégica 

Competências
Explicar a correlação entre 
aprendizagem social e as ações de 
adaptação às alterações climáticas

Identificar fatores e representações 
que promovam a aprendizagem 
emancipatória e social na adaptação 
às alterações climáticas através de 
iniciativas que consideram as 
experiências de vida pessoal

Identificar os conhecimentos úteis e 
necessários para uma análise crítica 
das ações de adaptação às alterações 
climáticas

Responsabilidade & Autonomia

Desenvolver estratégias para 
impulsionar e cocriar ações de 
adaptação às alterações climáticas,
através da aprendizagem social e 
de pedagogias emancipatórias



GUIA DO 
MÓDULO
Aqui é apresentada uma sinopse 
com  informação fatual e 
concetual sobre os tópicos do 
módulo, com o objetivo de 
sintetizar os conhecimentos mais 
relevantes

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Teoria da aprendizagem social
Existem quatro princípios para a aprendizagem no próprio ambiente social e respetivas
aplicações para adultos: 1. Atenção: a capacidade de concentração nas tarefas a
realizar; 2. Retenção: a capacidade de interiorizar e reter informação; 3. Reprodução: a
capacidade de reproduzir informação previamente aprendida (conhecimento, aptidões
e atitudes) quando necessário; 4. Motivação: a capacidade de desenvolver um sentido
de eficácia/eficiência pessoal (SPE) para mobilizar recursos adequados e estabelecer
objetivos realistas e apropriados. São quatro os princípios que estão na origem da SPE:
experiências passadas, persuasão verbal, experiências vicariantes e condições/estados
fisiológicos.



Conflito sociocognitivo
Conceito que destaca a influência positiva das interações sociais na aprendizagem.
Sob certas condições, a aprendizagem entre pares é mais produtiva
comparativamente à aprendizagem convencional, dando origem a confrontos de
pontos de vista que geram o questionamento das representações e, portanto, o
surgimento de novos conhecimentos. Promove a aprendizagem cooperativa, a
resolução de tarefas complexas, mas é contraproducente para a aprendizagem
simples. Relevam-se quatro efeitos: 1. decorando o ponto de vista de cada um; 2.
recolha de informação ou novas ideias; 3. reforço do envolvimento e da motivação;
4. aprendizagem de competências sociais (escuta ativa, empatia, argumentação).



Abstração
Corresponde a uma etapa essencial na construção do conhecimento. O processo de
abstração baseia-se na capacidade de selecionar as caraterísticas essenciais de um
objeto visando a sua identificação e classificação numa categoria, distinguindo-o de
outro, permitindo assim o domínio sobre o objeto e o ambiente. Dois aspetos-chave
na aprendizagem: 1. reconhecer os atributos específicos do conceito e as suas
relações; 2. compreender a complexidade do processo com as suas estratégias
mentais (formulação de hipóteses, testes, reajustes). Três passos a seguir: 1.
exploração e observação; 2. representação mental; 3. abstração.



Estratégias de aprendizagem
Taxonomia que corresponde a oito métodos de aprendizagem: 1. Imitação: aprender
observando uma pessoa a realizar as ações certas (observação, explicação de ações, escolhas
e decisões tomadas); 2. Receção:
receber informação de uma pessoa mais experiente; 3. Exercício: útil para integrar e
automatizar procedimentos; 4. Exploração: explorar recursos por si próprio; 5.
Experimentação: aprendizagem por tentativa e abordagem de erro (laboratório, role
playing, etc.); 6. Criação: cenário onde são possíveis diferentes abordagens e resultados
(pedagogia de projeto); 7. Debate: comparação dos seus conhecimentos, das suas
representações (pares, especialistas, etc.); 8. Meta-reflexão ou autorregulação: processo
dinâmico pelo qual o formando planeia, monitoriza e avalia a sua aprendizagem.



Circept - pedagogia emancipatória
A CIRCEPT permite o estabelecimento de um sistema de avaliação formativa e inclusiva do
efeito emancipatório da ação coletiva. Estimula a cocriação de uma ferramenta coletiva,
negociada e transferível à realidade social, educativa e cultural de um grupo específico.
Destaca os pólos de proximidade, complementaridade e oposição para melhor avaliar a ação e
imaginar soluções. Promove a transição da observação para a análise, revelando a realidade
na sua estrutura e dinâmica, assim como na sua totalidade e complexidade. Apresenta quatro
áreas de conhecimento (know-how, conhecimento social, conhecimento coletivo e
conhecimento de ação), cuja interseção dá origem a quatro atitudes/posições de
aprendizagem (situar-se, mover-se, envolver-se e aliar-se a outros).



Emponderamento
Processo dinâmico que permite aos indivíduos, grupos ou associações, vítimas,
conceder-se ou aumentar o seu poder de ação e de decisão para modificar as suas
condições sociais, económicas ou políticas e aumentar o controlo no seu ambiente. A
interseção do conceito de empoderamento com a teoria do poder destaca uma série
de indicadores que determinam o poder de ação, permite avaliar os projetos e
oferece perspetivas para combater as desigualdades sociais. Existem quatro formas
de poder: “poder para”, “poder sobre”, “poder com” e “poder interior”.



Aprendizagem baseada na ação
Corresponde a um processo de transformação social para uma sociedade mais
democrática, que coloca no centro de sua abordagem a “Educação” articulada com a
ação coletiva e o desenvolvimento de todas as facetas da personalidade daqueles que
nela interagem. Existem três dimensões articuladas: ver, julgar e agir, sendo sete os
elementos que formam a base e determinam as suas metas e os seus objetivos. 1. a
educação como alavanca de mudança social; 2. entre eles, por eles e para eles; 3. a
contradição entre a vida quotidiana e as aspirações profundas como ponto de partida
do processo educativo; 4. a ação como processo educativo; 5. a construção do próprio
conhecimento; 6. um processo lento, gradual e recíproco; 7. organizar para
desenvolver.



Ações de adaptação às alterações
climáticas
Desenvolvimento de um processo de formação que visa a emergência de ações de
adaptação às alterações climáticas, a partir de elementos de pedagogias
emancipatórias e socio construtivistas centradas nos adultos. Envolve a identificação de
conhecimentos úteis e necessários, tais como representações e conceitos relacionados
com as alterações climáticas e ações de adaptação (emissão de CO2, desenvolvimento
sustentável, economia verde, imposto sobre o carbono, pegada de carbono, contadores
inteligentes, poupança de energia, tributação justa, etc.)



Análise estratégica
Modelo de análise organizacional que gira em torno da compreensão das relações que os
atores formam entre si, as relações estratégicas de poder que implementam para
controlar as áreas de incerteza relevantes definidas pelas restrições associadas às
alterações climáticas. Dependendo da situação problemática e das ações de adaptação
propostas ao nível individual, coletivo, institucional, nacional e internacional, será uma
questão de identificação dos atores (ou grupos de atores) envolvidos, principalmente
pela identificação de seus objetivos, desafios, pontos fortes, constrangimentos e
estratégias. À luz das áreas cinzentas, alavancas e resistências reveladas pela análise, será
uma questão de levar para fora do grupo as ações mais relevantes e apropriadas.



Análise crítica
As alterações climáticas podem ser analisadas de uma perspetiva ecológica,
ambiental, estratégica, económica, política, ideológica. Para agir sobre o nosso
ambiente, podem ser utilizadas três grelhas de ação e análise para questionar a
situação problemática das alterações climáticas e as ações de adaptação propostas. A
grelha Ardoino com seis níveis de análise (pessoal, interpessoal, grupo,
organizacional, institucional e de valor), a grelha Dilts, com sete níveis ligados entre si
(ambiente, comportamento, estratégia, crença, valor, identidade, visão) e a grelha
dos quatro pensamentos críticos do crescimento (elaborada pelo CIEP & FTU - ver os
slides seguintes).



TUTORIAIS
Seguem-se um conjunto de 
cartões-atividade para o 
desenvolvimento de tarefas com 
informação prática, com o objetivo 
de melhorar os seus 
conhecimentos e competências 
nos tópicos deste módulo

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Alterações climáticas: o meu problema ou o 
nosso problema?

“Gostaria de alimentar os meus filhos com produtos ‘orgânicos’, mas são caros” 

“Poupar no aquecimento? Mas já me estou a privar para poder pagar a conta!”

“Onde moro, necessito de um carro para ir trabalhar, pois há escassez de transportes públicos. 
Porque motivo devo pagar uma taxa de carbono?”

“Trabalho 12 horas por dia para pagar as contas. Não tenho tempo para ir às mercearias locais.” 

“Cultivo uma horta sem usar pesticidas, mas vivemos perto da estrada, pelo que sofremos com a 
poluição de qualquer maneira.”



Todos podemos (devemos!) questionar-nos a nós mesmos, analisar o nosso consumo, mudar 
comportamentos, melhorar as coisas.
Mas as nossas escolhas e o nosso estilo de vida dependem também de escolhas coletivas! Por 
exemplo, em termos de: 

• Mobilidade
• Horário de trabalho
• Equidade na partilha das tarefas domésticas
• Proximidade a equipamentos coletivos/públicos
• Distribuição de rendimentos

Alterações climáticas: o meu problema ou o 
nosso problema?



Esta foto tirada com um drone por Johnny Miller, permite ter uma visão marcante 
das desigualdades no acesso à habitação na África do Sul. 



Dê a sua opinião!

Considera que a o combate às 
alterações climáticas é uma questão 
“pessoal” ou “coletiva”?

Pesquise informações e estudos sobre 
o tema e confronte os diferentes 
argumentos

Análise crítica e estratégica
Aplique abordagens de análise crítica e 
estratégica para identificar os 
diferentes atores (ou grupos de atores) 
envolvidos, principalmente 
expressando os seus objetivos,  
desafios, pontos fortes, limitações e 
estratégias



Alterações e medidores
inteligentes para eletricidade: 
observe
Descreva os principais aspetos da 
iniciativa SMART METERS FOR 
ELECTRICITY da UE e porque é que a 
UE considera que pode ter um 
impacto positivo na poupança de 
energia e na redução de gases com 
efeito de estufa (GEE)

Alterações e medidores
inteligentes para eletricidade: 
analise
Escreva um pequeno artigo 
apresentando os resultados da sua 
análise crítica e estratégica (defesa 
ou crítica) dos SMART METERS FOR 
ELECTRICITY.

Pode eventualmente incluir algumas 
propostas para melhorar o 
desempenho e a relevância da 
iniciativa



Poder na aprendizagem!
Promover a aprendizagem emancipatória e social na adaptação às alterações climáticas

A pedagogia emancipatória procura convidar formandos e formadores a
analisar criticamente as questões políticas e sociais, assim como as
consequências das desigualdades sociais. Requer um currículo
negociado baseado num verdadeiro diálogo que valorize a interação
social, a colaboração, a democracia e a autoatualização. Esta abordagem
pode ser usada para capacitar a adaptação às alterações climáticas.



Reflita!

Pense nas experiências de vida 
pessoal do seu “público” (os seus 
formandos ou a sua comunidade).  O 
que lhes é importante?  O que os 
motivaria a agir? 

Identifique!
Após a sua reflexão, identifique três ou 
quatro áreas na sua organização ou 
localidade que possam ser pesquisadas 
para a adaptação às alterações 
climáticas e que sejam importantes 
para o seu público.  Pode incluir o uso 
de recursos, alimentação, transporte, 
escolhas dos consumidores, 
sensibilização 



Envolva-se!
Estabeleça pequenos grupos de 
formandos/membros da comunidade 
para assumir uma das áreas que 
identificou e conduzir um mini projeto 
de pesquisa de ação.

Peça a cada grupo para: a) pesquisar 
atividades que estão a ser adotadas 
atualmente para mitigar às alterações 
climáticas e b) trabalhar em conjunto 
para identificar outras ações que 
possam ser promovidas

Reveja e promova!
Realize um evento “mostrar e 
contar”, onde cada um dos grupos 
volta para relatar as suas atividades 
e partilhar as ações sugeridas

No evento, promova um debate 
onde os grupos trabalham em 
conjunto para acrescentar quaisquer 
outras ações e elaborar um plano de 
ação colectivo para uma maior 
promoção e envolvimento da 
organização/comunidade



DICAS
Aqui são apresentadas algumas 
dicas úteis que podem ajudar a 
desenvolver as suas 
competências sobre a temática 
das alterações climáticas

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Incentive os formandos (e as pessoas em geral) a aprender e a 
pensar criticamente sobre questões do mundo real e a 
concretizar ações em resposta à sua aprendizagem e análise

 Incentive os formandos (e as pessoas em geral) a adotarem 
abordagens sistémicas e holísticas considerando as relações 
entre LOCAL & GLOBAL, PESSOAL & COLETIVO, 
APRENDIZAGEM & ATUAÇÃO... um processo Aprender-Pensar-
Atuar!



 Encoraje uma abordagem emancipatória para construir know-
how, conhecimento social, conhecimento coletivo e 
conhecimento de ação em relação à ação sobre as alterações 
climáticas na sua organização e na sua comunidade

 Incentive a criação de pequenos grupos ou projetos 
promotores da consciencialização sobre as alterações 
climáticas e ações efetivas



LEITURA ADICIONAL
Aqui é apresentada uma lista de 
recursos relevantes, 
organizados pelos tópicos do 
módulo

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Modelos de 
Mudança

https://www.skillsyouneed.com/lead/log
ical-levels.html

(em inglês)

Dilts' Logical Levels

https://www.skillsyouneed.com/lead/logical-levels.html


Pensamento 
crítico

www.mediateurs-
amis.be/uploads/Grille_Ardou
ano_Notes_Fusion.pdf

(em francês)

Apresentação
da teoria do 
pensamento
crítico (Jacques 
Ardoin)

http://www.mediateurs-amis.be/uploads/Grille_Ardouano_Notes_Fusion.pdf


Teoria da 
aprendizagem 

social

https://knoow.net/ciencsociai
shuman/psicologia/teoria-da-
aprendizagem-social/

Apresentação das 
principais ideias da 
teoria da 
aprendizagem
social

https://knoow.net/ciencsociaishuman/psicologia/teoria-da-aprendizagem-social/


"Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. 
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vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão 
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