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Os Objectivos Pedagógicos
“ ... se não se sabe para onde se vai arriscamo-nos a nos encontrar
noutro lugar qualquer...” Mager, R. F.

Introdução
A organização de qualquer processo de ensino-aprendizagem, implica a definição
dos objectivos que vão constituir o fim daquele processo.
Definir objectivos consiste em enunciar de forma clara e explícita, os resultados
que visamos atingir com a formação. Enquadra-se na sua própria organização,
condicionando e determinando as opções metodológicas e todo o desenrolar do
processo formativo. Daí, o relevo que é reconhecido à definição dos objectivos
pedagógicos.
Os objectivos constituem os resultados que visamos alcançar com uma determinada
acção formativa – para que cumpram as suas funções, é necessário que sejam
definidos correctamente, de forma precisa e explícita, em termos de
capacidades a adquirir e não em termos de conteúdos ou conhecimentos genéricos
e vagos.
O objectivo é uma intenção e a sua determinação deve consistir na descrição dos
comportamentos que esperamos que o Formando possa ser capaz de
manifestar no fim do processo formativo. Deste modo, os objectivos conferem
objectividade à acção de formação, constituindo um importante orientador dos
Formandos e do Formador (possibilitando a avaliação e o controlo), e o próprio
critérios de aferição da validade/ eficácia do processo formativo em si mesmo.
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A Quem Compete a Definição dos Objectivos
A definição de objectivos insere-se na fase de preparação, e compete aos
formadores. Os objectivos constituem a base, os alicerces sobre os quais assenta a
acção de formação em concreto:
Selecção e estruturação dos conteúdos concretos e actividades.
Desenvolvimento das sessões.
Escolha dos métodos e das técnicas.
Critérios de controlo e avaliação.
Etc.
Os objectivos não se limitam a constituir uma orientação para os Formadores. Sãono igualmente para os Formandos, a quem no início da sessão de formação devem
ser comunicados, como forma de os motivar, permitindo-lhes organizarem-se para a
sua realização e controlarem em que termos os estão a atingir durante o próprio
processo formativo.
As acções de formação devem assentar em objectivos claramente definidos e
previamente fixados. Tal procedimento, tem vantagens para os Formandos,
Formadores, instituições e para a aprendizagem em geral.
Os objectivos de formação podem ser definidos, como o enunciado claro e
explícito dos resultados que se esperam alcançar, com uma dada acção de
formação – como um conjunto de intenções elaboradas de forma estruturada e
objectiva, que possibilitam a expressão dos resultados que se pretende alcançar.
Eles constituem o resultado final da aprendizagem e são expressos em termos de
modificação no comportamento do Formando.
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Um Objectivo
é a descrição de um conjunto de comportamentos, de que o
Formando se deve mostrar capaz de realizar, para se poder
concluir que a aprendizagem foi eficaz.

Vantagens
Objectivos,
Definidos:

ou
Principais
Quando Prévia

Funções
dos
e Claramente

Os objectivos são factores de clarificação de toda a formação
Não existe formação eficaz, sem se ter uma ideia precisa do que se pretende
que od Formandos fiquem a saber, no final da formação. Só sabendo para
onde se vai, se poderá encontrar o caminho para lá chegar. Com a prévia
definição dos objectivos da formação, fica-se a saber o que realmente se
pretende alcançar com as sessões de formação que se projectam e realizam.
Através da definição dos objectivos, torna-se possível eliminar a ambiguidade
que, tantas vezes, rodeia uma acção de formação, definida em termos de
conteúdos ou aquisição de conhecimentos genéricos e difusos.
A definição prévia dos objectivos, é condição de maior clarificação dos
procedimentos formativos, e de uma maior eficácia entre os resultados
desejados e alcançados.

Os objectivos constituem um meio de comunicação
Numa dada acção de formação, as intenções e interpretações de Formandos e
Formadores, podem ser a tal ponto distintas, que não conseguem fazer-se
entender. Os Formandos são, por vezes, obrigados a “adivinhar” o que se
espera deles. Por isso, a definição dos objectivos vem permitir que se evitem
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mal-entendidos, resultantes da ambiguidade que caracteriza as formações mal
definidas.
Assim, os objectivos apresentam-se como investimentos de comunicação, que
asseguram um mais fácil entendimento entre os vários intervenientes ou
interessados na formação: Formandos, Formadores, avaliadores, futuros
empregadores, etc.

Os objectivos são um instrumento de orientação da acção do
Formador
Os objectivos da formação proporcionam, ao Formador, uma directriz para as
respectivas actividades de planeamento da aprendizagem, condução de
sessões e avaliação dos resultados.
Sabendo-se quais os objectivos a alcançar, mais facilmente se saberá como
alcançá-los. Com objectivos bem definidos, o Formador dispõe de um ponto de
referência que lhe facilita e lhe garante maior rigor na selecção e estruturação
da informação a prestar, das actividades a desenvolver e dos métodos mais
adequados a aplicar.
Assim, os objectivos conduzirão o Formador a preocupar-se mais, com o que o
Formando tem de aprender, do que com o que pretende ensinar-lhe.
É, também, através da realização ou não dos objectivos previstos, que o
Formador determinará o grau de êxito das suas estratégias e comportamentos
pedagógicos, obtendo, deste modo, um meio de avaliação e é factor de
motivação para o trabalho, boa aceitação das mensagens e instrumento
facilitador da sua compreensão e assimilação.

Os objectivos constituem um guia e uma orientação para o
Formando
“ ...se comunicar a uma aluno os objectivos da sua aprendizagem talvez não
tenha de fazer mais nada ...”, in. Mager – Formulação de Objectivos
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O conhecimentos dos objectivos por parte do Formando é talvez um dos meios
mais eficazes para a consecução da aprendizagem. Permite-lhe: situar-se em
relação ao fim a atingir; tomar consciência do que lhe vai ser exigido; distinguir
o essencial do acessório; possuir um ponto de referência para avaliar e
controlar os seus progressos, são um guia que lhe permite direccionar a sua
actividade e organizar os seus esforços.
Saber com que finalidade se realizam as actividades de aprendizagem é factor
de motivação para o trabalho, boa aceitação das mensagens, facilitação da sua
compreensão e assimilação.

Os objectivos são factor de maior objectividade nas
avaliações
Com objectivos de formação correctamente definidos, sobretudo, em termos de
comportamentos

observáveis

(objectivos

operacionais),

exigir-lhe-á

do

Formando que demonstre, apenas, os saberes que lhe foram previamente
fixados, e isto, através de critérios precisos e objectivos. Não haverá lugar a
exigir-se o que se supõe que ele deveria ou poderia ter aprendido.
Evitar-se-ão as incertezas quanto ao que deverá ser avaliado e minimizar-se-á
a subjectividade natural dos avaliadores, frequentemente influenciados por
conceitos pessoais ou causas estranhas à aprendizagem.
Os objectivos introduzem na formação uma componente de objectividade, que
garante um controlo da aprendizagem mais correcto e justo.

Os objectivos são um instrumento de rentabilização da
formação
A definição de objectividade de formação em termos de capacidades a adquirir,
vem equiparar a actividade formativa à actividade produtiva.
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O

conceito

de produto a obter com a formação determina maior

operacionalidade e consistência nas acções formativas garantindo resultados
mais palpáveis e de níevl mais elevado.
A existência de objectivos claramente definidos, permitindo um controlo mais
objectivo de desenvolvimento e resultados das acções de formação, vem dar
oportunidade às revisões e reformulações que asseguram maior adequação da
formação e consequentemente uma mais elevada rentabilidade do sistema.

Em Síntese
Pode dizer-se que os objectivos são factor de:
Clarificação das intenções e procedimentos da formação;
Comunicação e entendimento entre os vários intervenientes na formação;
Orientação, direccionamento, objectividade e eficácia do pensamento e acção
dos formadores;
Orientação dos Formandos, direccionando os seus esforços, determinando a
sua

compreensão,

promovendo

a

sua

motivação,

facilitando

a

sua

aprendizagem;
Rentabilização das acções de formação através da racionalização, eficácia e
produtividade do processo formativo.

Níveis de Definição dos Objectivos
O conceito de objectivo, como enunciado dos resultados que se espera alcançar com
a formação, permite-nos englobar as diferentes situações em que os objectivos
podem ser definidos e as várias formas que podem assumir.
Os objectivos ou os resultados de uma acção de formação, podem ser formulados
por diferentes entidades e com diversos níveis de generalidade, desde a indicação
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muito ampla do que se pretende com a formação, até à indicação muito precisa do
que será capaz de fazer o Formando numa situação muito específica.
Os diferentes graus de generalização ou de especificação com que são definidos os
objectivos, dão lugar à existência de uma multiplicidade de designações ou
classificações, a maior a parte das quais se entrecruzam ou se sobrepõem como se
verifica, por exemplo em: objectivos globais, gerais, terminais, finais, intermédios,
sequenciais, facilitadores de aprendizagem, de progressão, de desenvolvimento, de
transferência, etc.
Existem quatro níveis de generalidade na formulação dos propósitos ou intenções da
formação, (Segundo D’Hainaut, in Des Fins aux Objectifs de L’Education):
Finalidades
Metas (Fins)
Objectivos Gerais
Objectivos Específicos

Finalidades
Constituem os grandes objectivos ou propósitos da formação. Expressam intenções
muito gerais, fornecendo uma linha directriz para a globalidade da formação. São
normalmente formulados pelo Ministério do Emprego e Formação Profissional, ou
presentemente, pela Comissão Europeia.
Grandes objectivos ou propósitos da formação
Fornecem uma linha directriz para a globalidade da formação
Tomadas de decisão ao mais alto nível quer oficial, quer particular
Dão unidade ao conjunto das acções que integram os projectos de formação
Ex: Deverão ser Formandos monitores especializados para trabalharem no sistema
da aprendizagem”.
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Metas (Fins)
Expressam de forma já bastante precisa os resultados desejados ou procurados pela
formação – são normalmente as metas definidas por cada um dos Centros de
Formação Profissional, e/ ou “Gestor de Programa”.
Forma bastante mais precisa de enunciar os resultados desejados
Formulados em termos de capacidades a adquirir – perfil de saída
Formulados, em regra, ao nível da gestão/ organização da formação
Ex: Os futuros monitores deverão ser capazes de liderar grupos de jovens entre os
16 e os 25 anos”.

Objectivos gerais
Expressam já não os resultados desejados ou procurados, mas os resultados
esperados em termos de acções concretas de formação – são as capacidades que
se esperam que o Formando adquira – competem aos Formadores.
Resultados esperados no termo das acções de formação ou sequência de
aprendizagem
Correspondem ainda a competências amplas, globais ou complexas
Formulados ao nível da realização das acções, competindo por isso, aos
formadores
Podem ser formulados de maneira mais ou menos operacional, integrando ou
não as componentes essenciais dos objectivos
Ex: No final da acção, o futuro monitor deverá ser capaz de conduzir um jovem a
auto-avaliar um seu comportamento, tido como incorrecto”.
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Objectivos Específicos
Expressam comportamentos esperados no termo da acção. Decomposição dos
objectivos gerais em aspectos restritos. Devem ser descritos em termos
operacionais.
Expressam os comportamentos no termo de uma sessão de formação ou
conjunto de actividades de aprendizagem
Resultam da decomposição dos objectivos gerais
A sua formulação compete ao formador
Devem ser determinados em termos operacionais
Ex: Dada uma lista de comportamentos, o Formando deverá indicar aqueles que
correspondem a comportamentos característicos dos jovens, sem recorrer a
consultas e sem qualquer erro”.
Generalização decrescente
Nesta classificação há uma:
Operacionalização crescente

Outras Classificações
Objectivos Terminais e Intermédios
Objectivos Terminais
São aqueles que os Formandos deverão ser capazes de realizar no termo de uma
acção de formação completa.

Objectivos Intermédios
São aquelas fases de formação (etapas, parcelas), a que correspondem objectivos.
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Objectivos de Nível Mínimo e de Desenvolvimento
Objectivos de Nívle Mínimo
Visam a obtenção de competências mínimas, no âmbito geral da formação – são
obrigatórios para todos os Formandos.

Objectivos de Desenvolvimento
Visam a ampliação das competências mínimas, ultrapassando as exigências básicas,
sempre que seja possível – são facultativos, poderão ou não ser alcançados por
todos ou só por alguns Formandos.

Como Formular Objectivos Operacionais
Para que um objectivo possa cumprir as funções que com ele se visam é necessário
que seja correcta e completamente formulado, isto é, de forma operacional.
Diz-se que um objectivo é operacional quando indica claramente e em termos de
comportamento directamente observável ou mensurável o que o Formando deverá
ser capaz de fazer no final da formação, em que condições o fará e por que critérios
será avaliado.
Um Objectivo Operacional deverá integrar basicamente 3 componentes:

Comportamento esperado
Que descreve com precisão a actividade que o Formando deverá realizar no final da
formulação para demonstrar que adquiriu a competência desejada. Deve ser
formulado em termos de comportamento observável.
Compreende o sujeito da acção, o verbo operatório e o produto.
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Condições de realização
Que definem as várias circunstâncias em que o comportamento esperado se deve
manifestar.
Compreendem:
Amplitude do problema a resolver.
(Indicação dos meios com os quais o Formando efectuará o trabalho; ex:...
capaz de confeccionar um bolo de dez andares).
Equipamentos
(Indicação dos meios com os quais o Formando efectuará o trabalho; ex: ...
capaz de engomar um par de calças com ferro eléctrico a vapor).
Locais
(Indicação dos lugares onde se realizará a tarefa; ex: ... capaz de colocar uma
antena de televisão, instalado num telhado).
Meios
(Indicação dos suportes ou auxiliares de trabalho, eventualmente permitidos ou
recusados; ex: ... resolver uma questão jurídica-laboral, sem consultar a
legislação respectiva).
Exigências especiais
(Indicação de circunstâncias especiais que possam rodear o desenvolvimento
da actividade em causa; ex: ... capaz de substituir uma peça num poste, em
situação de equilíbrio instável).

Critérios de Êxito
Que indicam os níveis de qualidade que o comportamento (ou o seu produto) do
Formando/ aprendiz deverá apresentar para ser considerado aceitável e garantir que
o objectivo foi alcançado. Temos dois tipos principais:
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Critérios de qualidade:
Fixam padrões qualitativos

orientadores do comportamento do Formando.

Dizem respeito ás características observáveis, que o trabalho deverá
apresentar.
Ex.: ... capaz de descrever, correctamente, as características que deve ter um
produto comestível, peixe, de boa qualidade.
Critérios de quantidade:
Indicam padrões de realização facilmente mensuráveis, dando lugar a uma
avaliação essencialmente numérica.
Ex.: ... capaz de medir ao centésimo de milímetro, uma peça de aço macio,
utilizando o micrómetro adequado.

O comportamento esperado de um Objectivo Operacional
deve conter:
Um sujeito – como sendo quem produz o comportamento e que é sempre o
Formando;
Um verbo operatório – que indica o comportamento observável que será
produzido;
Um produto – que é o resultado da actividade desenvolvida.

Exemplos:
“O Formando deverá ser capaz de construir 3 triângulos diferentes”.
Sujeito – o formando
Verbo operatório – construir
Produto – 3 triângulos
“O Formando deverá ser capaz de compreender, citando, os aspectos que
demonstrem a beleza de um poema”.
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Sujeito – O formando
Verbo operatório – não contém
Indicador de comportamento – citando
Produto – os aspectos

Redacção dos objectivos
1. Deve ser o mais clara possível
2. Escolher verbos que revelem os comportamentos desejáveis, que indicam uma
acção observável, que indicam uma acção visível.

Em Síntese
Um objectivo operacional deverá integrar basicamente 3 componentes fundamentais.

Comportamento Esperado
Que descreve com precisão a actividade que o Formando deverá realizar no final da
formação para demonstrar que adquiriu a competência desejada, e que deve ser
formulado em termos de comportamento directamente observável e mensurável.
Compreende o sujeito da acção, o verbo operatório e o produto.

Condições de Realização
Que definem circunstâncias várias ou condições em que o comportamento esperado
deve manifestar-se.
Compreendem amplitude de comportamento, equipamentos, locais, meios e
exigências especiais.
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Critérios de Êxito
Que indicam os níveis de qualidade que o comportamento (ou seu produto) deverá
apresentar para ser considerado aceitável e garantir que o objectivo foi alcançado.
Compreendem critérios de qualidade e quantidade – tempo, precisão, percentagem,
n.º de respostas correctas.

Classificação dos Objectivos
Domínio dos Objectivos
A definição de objectivos tem em vista a aquisição por parte dos Formandos de
determinadas capacidades ou comportamentos de tipo muito diverso.
Diversidade que corresponde à diversificação do comportamento humano, e
geralmente agrupada em:
Três domínios principais:

Domínio Cognitivo
Domínio da actividade intelectual/ mental .
Domínio do conhecimento e do pensamento

Domínio Afectivo
Domínio dos fenómenos de sensibilidade.
Domínio dos sentimentos e emoções.

Domínio Psicomotor
Domínio das actividades motoras.
Domínio da acção.
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Taxionomia dos Objectivos
Ao analisarmos cada um dos domínios, verificamos que qualquer deles comporta
capacidades ou comportamentos de diferentes graus de complexidade e cuja
aprendizagem apresenta níveis de dificuldade também eles diferentes.
Uma taxionomia é um esquema de classificação que permite ao formador determinar
facilmente o tipo ou grau de dificuldade de cada comportamento a adquirir.

Domínio
Cognitivo

Domínio
Afectivo

Domínio
Psicomotor

1. Conhecimento

1. Acolhimento

1. Imitação

2. Compreensão

2. Resposta

2. Manipulação

3. Aplicação

3. Valorização

3. Precisão

4. Análise

4. Organização

4. Estruturação da acção

5. Síntese

5. Caracterização

5. Aquisição

6. Avaliação
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