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MÉTODO DE ENSINO NO ENSINO SUPERIOR 
  José Chivinda Capingala 

Existe uma relação grande entre os objectivos que o professor coloca e os metodos de ensino usados 
numa determinada aula. Por isso vamos nos deter primeiro olhar nos objectivos e depois nos métodos.  Isto 
porque o que determina os métodos de ensino são os objectivos traçados no principio de cada Tema, 
Temestre ou Ano. 

Os objectivos são os propositos ou aspirações que se pretendem obter na ordem instrutiva e 
educativa para alcançar a transformação necessaria  nos estudantes. 

Método é o modo, é decider a ordem, a sequência que se deve seguir no processo de ensino para que 
os estudantes se apropriem dos conteúdos e cumpram com os objectivo traçados. 
As funções dos objectivos  
 Influenciam no comportamento dos restantes componentes: conteúdos, métodos, meios, formas e 

avaliação. (função reitora) 
 Orienta actividade do professor e dos alunos, pode especificar o fim, guia a instrucao no processo 

para alcancar os objectivos e eleva o nivel do desenvolvimento previsto. (função orientadora) 
 Constitui o criterio de valorização da efectividade ou qualidade do processo que permite avaliar as 

acções necessarias nos estudantes, e na própria actividade do professor a programação previamente 
planificada em seu processo de realização; comparar a diferença alcançada entre o nivel de entrada e 
saida dos alunos. (Função  valorativa) 

Niveis em que se determinam e formulam os objectivos 
i. Necessidade da sociedade 

ii. Ideal dos homens que se aspira a formar. 
iii. Objectivos geral da educação no país 
iv. Objctivos de cada nivel de ensino 
v. Objectivos de cada ano 

vi. Objectivos de cada disciplina 
vii. Objectivos de cada tema 

viii. Objctivos de cada aula. 
Classificação dos objectivos 

a. Objectivos instrutivos 
b. Objectivos educativos 

 De caracter produtivo 
 De caracter filosófico 
 De caracter politico-ideologico 
 De desenvolvimento da capacidade cognitiva 
 De caracter ético 
 De caracter estético 
 Formação permanente 
 Preparação fisica. 

O objectivo deve proporcionar condições no professor para: 
Identificar objectivos em função do desempenho do educando 
Discernir os tres niveis de definição dos objectivos (Cognitivo, afectivo e psicomotor) 
Formular objectivos comportamentais de maneira adequada. 

Formulação dos Objectivos Instrutivos: 
1. Conteúdos: 

• Capacidade Integradora  
• Conhecimentos 

2. Condições pelas quais o estudante adquire o conteúdo 
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• Nível de assimilação 
• Nível de Profundidade 
• Nível de sistematização 
• Compreensíveis 
• Alcançáveis 
• Medíveis 
• Expressa-se em termos de aprendizagem 

Objectivos do Processo Docente Educativo: 
• Objectivos gerais da educação no país 
• Objectivos de cada nível de ensino 
• Objectivo de cada ano 
• Objectivos de cada disciplina 
• Objectivo de cada tema 
• Objectivos de cada actividade  

TÉCNICAS  DE  ENSINO,  MÉTODO DE ENSINO OU AINDA  DINÂMICA DE ENSINO 
Conceitos básicos:  
Método: Caminho para se chegar a um determinado lugar. 
Didaticamente método é caminho para alcançar objetivos estabelecidos no planeamento. 
Técnica: Conjunto de processos de uma arte ou fabricação. Como fazer algo. Como percorrer o 
caminho que foi decidido. 
Métodos de ensino: é o conjunto de métodos e técnicas que são utilizados a fim de que o processo 
ensino-aprendizagem se realize com êxito. 
Métodos e Técnicas Tradicionais: Exigem um comportamento passivo do aluno. Muitas vezes o 
professor é como o possuidor do poder que deve ser transmitido ao aluno ou estudante aquem se 
considera vazio e que precisa de encher a sua mente. 
Métodos e Técnicas Novos: Consideram o desenvolvimento natural do aluno e a necessidade de 
aprendizado activo, participante e de descobertas. O ensino consiste na busca constante seja da parte 
do professor como na parte do aluno. 
DINÂMICA: Significa força, energia, ação. Meios para dar dinamismo. 
Dinâmica de Grupo: Se ocupa do estudo da conduta dos grupos como um todo, e das variações da 
conduta individual de seus membros. 

MÉTODOS DE ENSINO 
Existe uma grande diferença entre um ensino que é feito na univesidade e aquele feito no ensino 
primário e secundário. 
No ensino primário e secundário o ensino deve:  
 Informar (factos e procedimentos) 
 Compreender (conceitos e principios) 
 Aplicação dos conhecimentos (habilidade reproductiva) 

Na universidade: deve-se ter em considerações: informar, compreender e aplicação dos 
conhecimentos. 
 Alto Nivel de habilidade (habilidade produtiva) 

Neste nivel a aula deve ser  um momento para a reconstrução do conhecimento atraves dos mais 
diversificados e sempre atractivos recursos didacticos  e de expressão de linguages, tais como: 
exposições, oficinas, debates, relatorios, trabalho de equipes, pesquisas de campo,apresentações, 
teatralizações, etc. 
Métodos e técnicas de ensino: A escolha é orientada pelos princípios da aprendizagem e devem 
considerar vários factores. 
Missão da Educação Superior:  

• Difusão do Novo Conhecimento 
• Criação do Novo Conhecimento 
• Formar estudantes que sejam cidadãs e cidadãos bem informados e motivados, capazes de pensar 

criticamente e de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para eles. 
• Preservar, desenvolver e promover a cultura na humanidade 
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Componentes Fundamentaisda Didáctica 
1. Aluno: Sua aprendizagem a planeada, estimulada, orientada, consolidada, a controlada 
2. Aprendizagem 
3. Objectivos: Governam toda marcha do trabalho escolar 
4. Conteúdo: Deve ser seleccionado, dosado, programado, afim de que sejam alcançados os objectivos 
5. Métodos: É a organização racional de todos os factores pessoais, condições e recursos para atingir os 

objectivos. 
Didáctica Tradicional e Didáctica Moderna. 
 
 Didáctica 

Tradicional 
Didáctica 
Moderna 

Responsable   

1 A quem se ensina? Quem aprende? Aluno 

2 Quem ensina? Com quem se aprende? Professor 

3 Para que se ensina? Para que se aprende? Objectivo 

4 O que se deve ensinar? O que se deve aprender? Conteúdo  

5 Como se deve ensinar? Como se deve aprender? Método  

 
 

Que métodos e técnicas utilizar? 
A metodologia do ensino é o conjunto de métodos e técnicas que são utilizados a fim de que o processo 
ensino-aprendizagem se realize com êxito. Tem por objetivo a direção de aprendizagem do educando e 
respeitar sua liberdade, levando-o, porém, à assimilação de diretrizes, atitudes e valores que o tornarão 
melhor em seus múltiplos aspectos. 

Antes de escolher o método precisa tem em conta os seguintes elementos: 
i. Objetivos 

ii. Tipos de aluno 
iii. Assunto e tipo  aprendizagem 
iv. Escolha métodos e tecnicas ensino 
v. Tempo disponivel 

vi. Experiencias didatica do orientador 
vii. Condicoes fisicas. 

Caracterização das técnicas de Ensino: Técnicas Individualizadas. 
Técnicas Socializadas. 
Técnicas sócio-individualizadas 
Classificação dos métodos de ensino como fonte de aquisição dos conhecimentos. 

 Orais  
a) A narração  
b) A conversação 
c) Explicação 

 O trabalho que o texto do livro 
 O método intuitivo 
 Método prático 

Classificação dos métodos tendo em conta  a realização da actividade professor-aluno 
Classificação dos métodos de ensino por caracter de actividade cognitiva 
- Método reprodutivo 
- Método de exposição problemática 
-Método investigativo 
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Os principios de ensino 
 Principio de caracter educativo 
 Principio de caracter ciêntifico 
 Principio da asequibilidade (asequibilidad) 
 Principio da sistematização 
 Principio da relação entre teoria e pratica 
 Principio de caracter consciente e activo dos alunos com o guia do professor 
 Principio de solidez em assimilacao dos conhecimentos, habilidades e hábitos 
 Principio da atenção das diferenças individuais dentro do caracter colectivo do processo docente-

educativo. 
 Prinipio do caracter audiovisual do ensino: união do concreto com o abstracto 

Valor da Técnica de ensino: Depende: 
  Daquele que a emprega. 
  Dos objetivos a alcançar. 
  Do tipo de pessoas a que se destina. 
  Do conteúdo a ser tratado. 
  Do momento em que a técnica será  aplicada. 

COMO APLICAR AS TÉCNICAS DE ENSINO. 
 

1. Conheça bem a técnica a ser aplicada. Para ensinar a bem a economia o professor tem de saber duas 
coisas: A economia e o José que vai aprender a economia. Bastava um estar ausente o processo de 
ensino não fica completo. 

2. Comece dando uma definição da técnica.  E depois faça a comparação com alguma outra muito mais 
próxima da definição técnica para que o aluno tenha a possibilidade apartir do que já se saber o não 
sabido. Porque a educação deve ser partir do conhecido para o desconhecido e simples para o 
complexo. 

3. Apresente os objetivos e os resultados esperados. Em cada tem diga aos alunos o que é mais 
importante e isto tem de ser expecificado pelos objectivos claramente definitos e delineado, isto deve 
ser feito de preferencia no primeiro dia de aulas, onde o Professor apresenta os esboço de todo o 
curso que se vai dar durante o ano e os objectivos de cada capitulo, isto facilita o trabalho do 
professor e tambem o trabalhos dois alunos, pois eles farão uma leitura ou pesquisa previa daquilo 
que o professor pretende ensinar. Os objectivos têm de ser definidos a seguintes Niveis:  
 Ministerio da educação 
 Disciplina 
 Aula 
 Tema 

4. Enumere as etapas da aplicação da técnica. Em cada Lição o professor coloque muito claro as etapas 
da aula: Introdução, desenvolvimento, conclusão e tarefa. 

5. Estabeleça os papéis dos participantes dos grupos. Cada aula o professor tem decolocar muito claro o 
seu papel e o papel do aluno. Actividade de ensino que é a tarefa que o aluno espera executar  
durante a licaopara atingir os objectivos preconizado pelo professor. 

6. Apresente, exponha e ou distribua o material que será utilizado. A prévia preparação das condições 
da aula ajuda o aluno a uma boa disposicao na aula e o professor a sentir-se a vontade com o seu 
trabalho. 
Qualquer técnica só terá êxito nas mãos daquele que a utiliza com entusiasmo e espontaneidade. 
Missão da Educação Superior:  

• Difusão do Novo Conhecimento 
• Criação do Novo Conhecimento 
• Formar estudantes que sejam cidadãs e cidadãos bem informados e motivados, capazes de pensar 

criticamente e de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para eles. 
 

Componentes Fundamentais da Didáctica. Elementos: 
1. Aluno: Sua aprendizagem a planeada, estimulada, orientada, consolidada, a controlada 
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2. Aprendizagem: Aluno – Professor 
3. Objectivos: Governam toda marcha do trabalho escolar 
4. Conteúdo: Deve ser seleccionado, doseado, programado, afim de que sejam alcançados os 

objectivos. 
5. Métodos: É a organização racional de todos os factores pessoais, condições e recursos para 

atingir os objectivos 
Leis da Didáctica: Objectivo, Conteúdo e Método 
Valores e suas dimensões: 
Dimensão Valor 
Intelectual Saber Saber 

Técnica Competencia Saber fazer 
Estética Sensibilidade Saber ser 
Ética Dignidade 
 
 
Componentes da Comunicação 

Componentes Em outras 
palavras... 

Então tudo o que eu quiser comunicar a 
outrem gira em torno de  

Intelecto Pensamento Algo que conheço 
Emoção Sentimento Algo que sinto 
Vontade Acção Algo que pratico 
Pontes de Comunicação: Melhor maneira do aluno aprender 
As caracteristicas de uma boa actividade de ensino 
 Ajuda o aluno atingir os objectivos da aula 
 Deve agradar, motivar e satisfar o estudante 
 Deve coincider com idade, sexo, habilidade e competencia do aluno 
 Deve permitir suficiente liberdade para o estudante expressar-se. 

A melhor maneira do aluno apreender 

 
 
 

 
1.Trabalhos em Grupos 

• Favorece o debate e a crítica. 
•  Favorece a participação de alunos que, muitas vezes, não o fazem no grupo maior.  
•  Desenvolve habilidades de síntese, coordenação, colaboração, análise, aceitação de opiniões 

divergentes e autodisciplina.  
COMO APLICAR AS TÉCNICAS DE ENSINO DENTRO DE UM GRUPO 

1. Divida os grupos conforme as orientações da técnica. 
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2.  Explique o tipo de trabalho que os grupos deverão realizar. 
3. Finalmente, solicite que formem os grupos de trabalho. 
4.  Acompanhe os trabalhos dos grupos orientando e direcionando as discussões 
Não permita que os alunos se movimentem antes do final das explicações. 
Trabalhos em Grupos: Favorece o debate e a crítica. 

•  Favorece a participação de alunos que, muitas vezes, não o fazem no grupo maior.  
•  Desenvolve habilidades de síntese, coordenação, colaboração, análise, aceitação de opiniões 

divergentes e autodisciplina.  
Por que utilizar: 
Quando utilizar 

• Para executar uma tarefa específica. 
• Quando se deseja aprofundar determinado tema.  
• Para resolução de casos e problemas. 
• Para leitura e análise de textos.  
• Quando se deseja maior participação e envolvimento dos alunos.  

Trabalhando com o Grande Grupo: 
Organização da sala: conforme a interação que se queira entre o grupo e o monitor. O monitor deve 
variar seu lugar no círculo. 
Expectativas e regras gerais: informar aos alunos o que se espera deles. 
Estratégias básicas para aumentar a participação dos alunos no grupo: 
Segurança: os membros do grupo têm que se sentir seguros e não terem medo de contribuir.  
Trabalhando com pequenos grupos. Organização dos grupos e do trabalho. 
Os grupos devem possuir entre 3 e 5 integrantes.  

• Toda atividade de grupo deve ser seguida de discussão no grupo maior. 
• Os integrantes devem assumir papéis específicos: coordenador, secretário e relator.  

Coordenador: Adequar o tempo disponível; 
evitar que se fuja do  assunto;  permitir que todos  participem 
Secretário:  
Tomar nota das principais idéias e dúvidas surgidas para subsidiar o relator. 
Relator: Responsável pelas apresentações das discussões, ao grande grupo 

Organização da sala: conforme a interação que se queira entre o grupo e o monitor. O monitor deve variar 
seu lugar no círculo. 
Expectativas e regras gerais: informar aos alunos o que se espera deles. 
Estratégias básicas para aumentar a participação dos alunos no grupo: 
Segurança: os membros do grupo têm que se sentir seguros e não terem medo de contribuir.  
Trabalhando com pequenos grupos. 
Os grupos devem possuir entre 3 e 5 integrantes.  

• Toda atividade de grupo deve ser seguida de discussão no grupo maior.  
• Os integrantes devem assumir papéis específicos: coordenador, secretário e relator.  
Coordenador: Adequar o tempo disponível; 
• evitar que se fuja do  assunto;  permitir que todos  participem. 
Secretário: Tomar nota das principais idéias e dúvidas surgidas para subsidiar o relator. 
Relator: Responsável pelas apresentações das discussões, ao grande grupo 
1. Os métodos de exposição pelo professor. Nesta classe encontra-se a forma de exposição verbal ou 

aula expositiva, que ocorre em circunstâncias nas quais não é possível prover a relação directa do 
aluno com o material de estudo. Além desta, a demonstração e a ilustração fazem parte dos métodos 
de exposição. A aula expositiva é a técnica mais tradicional de ensino, consiste na apresentação de 
um tema logicamente estruturado. È uma técnica muito antiga e ainda necessária se adequarmo-la  às 
novas exigências de aprendizagem. 

Tem duas posições:  
 Posição dogmática: a mensagem transmitida não poder contestada, deve ser aceitada e repetida 
sem discussão.  
Posição de diálogo: A mensagem é pretexto pode ser contestada, pesquisa e discussão. 
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Procedimentos a serem utilizados: 
a) Estabelecer com clareza os objectivos 
 b) manter os alunos em atitude reflexiva 
c) dar um clorido emocional  
d) utilizar gravuras, gráficos  
e) promover exercicios rápidos o objectivos. 

2. Métodos de Trabalho Independente. Pressupõe que os alunos já tenham adquirido determinados 
conhecimentos; consiste em actividades dirigidas e orientadas pelo professor. Normalmente, as 
disciplinas de laboratório cuja parte teórica já tenha sido oferecida em outra disciplina como pré-
requisito (exemplos, laboratório de compiladores, laboratório de sistemas operacionais, etc.) utilizam 
este método como parte do processo de aprendizagem. 

3. Método de elaboração conjunta. Consiste na interacção activa entre professor/aluno visando a 
obtenção de novos conhecimentos, habilidades, competências no sentido de aprofundar os conceitos 
já discutidos. 

4.  Método de trabalho em grupo. É um método que deve ser empregado eventualmente, conjugado 
com outros métodos de exposição e de trabalho independente. Em termos didácticos, segundo Godet 
(1991), os principais objectivos são: 

• facilitar a construção do conhecimento; 
• permitir a troca de ideias e opiniões, respeitar a opinião alheia, tomada de decisão; 

     • possibilitar o desenvolvimento de habilidades e competências de desenvolver actividades em 
equipe; 

• planear, desenvolver e apresentar conjuntamente; 
• resolver de problemas. 

5. A técnica de perguntas e respostas: Esta técnica consiste em o professor dirigir perguntas aos 
alunos sobre algo que estudaram ou sobre sua experiência. 

Ao fazer perguntas o professor deve ter o objectivo de estimular a participação. 
Podemos resumir da seguinte maneira os objectivos da técnica: 

 Fazer com o aluno estude por conta própria, a fim de ganhar confiança em sua capacidade de 
interpretar fontes de informações, sem assistência do professor; 

 Facilitar o desenvolvimento da capacidade de expressão do aluno; 
 Possibilitar melhor conhecimento do aluno, seu tipo de personalidade, sua instrução e 

formação, o que facilitará a actividade didáctica. 
6. Técnica de solução de problemas: 

Essa técnica considera que ensinar é apresentar problemas e que aprender é resolver problemas. Assim, a 
técnica de solução de problemas consiste em apresentar ao aluno problemas que estimulem o pensamento 
reflexivo na busca de uma solução satisfatória. 
Essa técnica fundamenta-se nos seguintes princípios: 

 A escola deve desenvolver o pensamento reflexivo, pois só este resolve as situações novas; 
 Para desenvolver o pensamento reflexivo, o professor deve apresentar ao aluno problemas que 

exijam solução reflexiva. 
Um bom problema deve apresentar as seguintes características: 

 Ter valor funcional, isto é ter aplicações na vida para que seja significativo e valioso; 
 Estar de acordo com o nível intelectual do educando e relacionado com a sua experiência; 
 Ser motivador, isto é deve ser apresentado de forma atraente; 
 Apresentar-se de maneira clara e precisa. 
 Ser bem orientado pelo professor. 

7. Visita de Campo: Este pode ser feito indo em locais onde o fenómeno que se está estudando, o que está 
justamente acontecer. Os alunos têm oportunidade de ver as coisas acontecer na realidade. Por examplo: a 
visita a fábrica de cerveja, a visita ao parque national de Angola, a visita a Assembleia national.  

 8.Método de Ditado: O professor dita a matéria aos alunos e os alunos passam a vida a escrever o que 
foi dito pelo professor. Vantajoso: toda a matéria é preparada pelo professor. Limitado: torna o aluno 
preguiçoso, o erro transmitido pelo professor será aprendido assim pelo aluno.  
9.Métodos de Recursos humanos  
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Se convida alguém que é especialista em alguma matéria e ele expõe e partilha os seus conhecimentos 
com os alunos. Os alunos têm oportunidade de escutar e pedir explarecimento.  
10 .Métodos de discussão. É uma conversa ou escrita na qual varios aspectos da disciplina  são 
considerados. 
- Examinar o problema e trabalhar para a sua solução  
- Procurar a informação que ainda não esta registada 
- Envolve o aluno no processso de ensino 
- Estimula  e desenvolver a habilidade de pensamento. 
- Desenvolve cooperação, escuta e respeiro pelos outros. 

  
As características do método pedagógico, segundo A. y J. Schmieder, mencionado por Luzuriaga 
(1970:227), podem ser sintetizadas no seguinte quadro: 

 
MOMENTO CARACTERÍSTICA 

Lógico O método deve obedecer às leis do pensamento. 

Psicológico 
As fases do método devem fundamentar-se na 
observação do 
espírito infantil. 

Económico-
didáctico 

As medidas metódicas devem produzir com pouco 
esforço os 
melhores resultados 

Estético-ético 
O método não pode transformar-se em processo de 
adestramento para atingir os fins desejados 
 

Pessoal O método didáctico deve ser utilizado por 
verdadeiros educadores. 

  

SELECÇÃO E DELIMITAÇÃO DE CONTEÚDOS 

Seleccionar conteúdos significa determinar quais conteúdos são considerados mais importantes e 
significativos para serem escolhidos e trabalhados em função de um ou mais objectivos. 
Para isto, devemos estar atentos para escolher conteúdos que sejam: 
- os mais significativos dentro do campo de conhecimentos 
- os que despertam maior interesse dos alunos 
- os mais adequados ao nível de maturidade e adiantamento do grupo 
- os mais úteis em relação a resolução de situações-problemas que o aluno tenha que resolver 
- os que podem ser aprendidos dentro das limitações do tempo 

Para seleccionar conteúdos adequados propomos alguns critérios: 

a)  Validade: esse critério requer que os conteúdos sejam representativos e actualizados. Este conteúdo é 
digno de confiança, isto é, ele está actualizado? 
b) Flexibilidade: os conteúdos já seleccionados devem estar sujeitos a modificações, adaptações, 
renovações e enriquecimentos. Este conteúdo é bastante flexível? Ele permite que o professor faça 
adaptações, renovações ou enriquecimentos, em função da necessidade dos alunos? 
c) Significação: este critério requer que o conteúdo esteja relacionado às experiências do aluno/a. Um 
conteúdo terá significação para o aluno quando, além de despertar o seu interesse, levá-lo a aprofundar  o 
interesse. Este conteúdo está de acordo com o interesse do aluno? É isto que ele precisa saber? 
d) Possibilidade de elaboração pessoal: este critério refere-se à recepção, assimilação e transformação da 
informação pelo próprio aluno/a. De acordo com esse critério o aluno poderá associar, comparar, 
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compreender, organizar, criticar e avaliar o novo conteúdo. Este conteúdo permite que o aluno compreenda e 
assimile, a ponto de processar os seus próprios meios novos elementos de formação aumentando sua 
bagagem de conhecimentos? 
e) Utilidade: refere-se ao uso dos conhecimentos em situações novas. Este critério estará presente quando 
conseguirmos harmonizar os conteúdos seleccionados para estudo com as exigências e características do 
meio ambiente. Este conteúdo permite que o aluno se encaminhe com maior segurança na tomada de 
decisões para solucionar situações problemas?  
f) Realismo: segundo este critério deve-se seleccionar conteúdos que possam ser aprendidos dentro das 
limitações de tempo e recursos disponíveis.  

Uma vez seleccionados os conteúdos é necessário organizá-los. Um dos critérios para a organização 
dos conteúdos é a estrutura própria da matéria de ensino. O critério de organização do conteúdo baseado na 
estrutura da própria matéria denomina-se critério lógico. 

Em contraposição à organização lógica temos a organização psicológica, que consiste em basear-se 
no nível de desenvolvimento intelectual ou cognitivo do aluno. 

 
Entre os Métodos de ensino tem havido a divisão de dois niveis: 
a) Métodos centrados no aluno 
 Demonstrativo 
 Método de discussão 
 Método  de pergunta e resposta 
 Método de tarefa ou projecto 
 Método de Visita de Campo 

b) Métodos centrados no professor: 
 Exposição 
 Ditado 
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MOTIVAÇÃO PARA APRENDER  
Amélia Maria Gonçalves dos Santos 

 
 

1. Premissa 
Segundo Brophy (1999), dar aulas não significa simplesmente currículo e instrução. È também gerir a sala 

de aulas e motivar os estudantes para aprender.  
A motivação dos estudantes para aprender è certamente um dos argumentos cruciais e difíceis de 

enfrentar por parte de muitos professores. Contudo è parte integrante da sua profissionalidade preocupar-se 
com a motivação dos seus estudantes relativamente à aprendizagem. Eis pois uma das razoes pelas quais como 
professores nos interrogamos sobre: O que está na base da desmotivação dos estudantes? Qual seria a melhor 
maneira para despertar nos nossos estudantes o gosto e a vontade de aprender? Que estratégias usarem para que 
os estudantes mostrem interesse pela matéria que leccionamos? 

Com o intuito de buscarmos possíveis respostas, nos ocuparemos do problema da motivação 
relativamente à aprendizagem. Pois, não existe verdadeira aprendizagem sem uma verdadeira motivação para 
tal. Como nos recorda Meirieu (1998, 87) “na verdade só atingirão o saber aqueles que o vêem como desejável, 
a ponto de sacrificarem por ele interesses imediatos”.  

A motivação para aprender é constituída por uma multiplicidade de factores, tanto pessoais como 
contextuais que, interagem entre si de maneira dinâmica e para solicitá-la deve-se agir sob vários âmbitos como 
podemos observar na figura abaixo. 
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Observando a figura acima podemos intuir que, a motivação a aprender, não se limita a uma boa 

introdução inicial da aula, mas antes, durante e depois, portanto é algo que deve ser constante acção do 
professor, è uma actividade transversal do professor. 

Como nos referimos anteriormente, para uma intervenção com escopo motivacional se tende a uma 
proposta de medidas em cada um dos âmbitos, representados na figura, tendo em conta que a motivação é algo 
que não se pode provocar com a varinha mágica, ou activar com o comando, mas sim um processo muito 
complexo. Não obstante esta complexidade, continua sendo tarefa nossa enquanto professores – educadores 
motivar os estudantes para aprender, no sentido de projectar modalidades eficazes para potenciar ou aumentar a 
motivação ao estudo, por parte de quem, sem dúvida, a ausência desta reconduz ao insucesso. 
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2. Sobre o conceito de motivação para aprender 
Como evidência a sua origem etimológica “motus” significa movimento, a motivação é sempre um 

movimento, verso um objectivo a alcançar. Em geral, quando este perde sentido, o indivíduo bloqueia-se, cai 
temporariamente num estado de inércia até que se abram novos horizontes de significado e de gratificações. A 
distinção mais usual na literatura internacional, è entre motivação intrínseca e extrínseca. A primeira é algo que 
esta dentro da pessoa. Assim podemos relacioná-la a todos àqueles aspectos motivacionais como: interesse, 
auto-determinação, curiosidade, prazer em fazer algo, entre outros. A segunda por sua vez pode ser relacionada 
à procura do sucesso. É algo externo a pessoa, ou seja, algo que à impele a agir para obter vantagens ou 
recompensas externas.  

No contexto da sala de aula, a motivação para aprender é, segundo Brophy (2003, 217), “a tendência do 
estudante a perceber as actividades escolares significativas e dignas de valor e a tentar obter dessas, as 
vantagens da aprendizagem”. Este conceito explica até que ponto o estudante está disponível a prestar atenção e 
empenhar-se nas actividades de aprendizagem (frequência às aulas, trabalho de grupo, estudo pessoal, pesquisa, 
etc.). Esta é, portanto, uma resposta cognitiva por parte do estudante que para tal implica que ele dê sentido às 
actividades. 

Motivar os estudantes para a aprendizagem significa, pois, estimulá-los a ter interesse e valorizar aquilo 
que estão a aprender, mas por outro lado, significa ser guia e facilitador para que estes consigam, de facto, 
aprender. Esta acaba sendo uma atitude permanente do professor; logo não se limita, como já nos referimos 
anteriormente, a uma motivação inicial da aula com o objectivo de despertar o interesse e curiosidade do 
estudante. Motivar vai além da introdução da aula, é uma acção transversal da actividade do professor. 

Na opinião de Brophy (2003) e partilhada por outros autores como veremos no ponto seguinte, uma 
coisa importante para compreender a motivação escolar é considerar com precisão o contexto no qual se 
desenvolve a motivação: as situações de sucesso. As situações de sucesso, segundo este autor, são aquelas nas 
quais as pessoas desenvolvem uma prestação que não è escolhida por iniciativa própria, ou que pode ser 
repetida caso a pessoa que a realiza não estiver satisfeita com o resultado obtido. São muitas as variáveis que 
intervêm no processo de aprendizagem e ao mesmo tempo, cada sujeito que aprende apresenta diferenças 
individuais no estilo de aprendizagem, daí que nem todos alcançarão o sucesso, ou o alcancem seguindo o 
mesmo processo. Neste sentido as experiências de sucesso ou de insucesso que, derivam das avaliações 
influenciam de algum modo a motivação dos estudantes para aprender. É normal que quem alcança o sucesso 
se sinta gratificado em relação àqueles que tiverem uma experiencia diferente. Se é natural que quem teve 
sucesso desenvolve pensamentos de interesse, de auto-estima, de confiança nas próprias capacidades no pólo 
oposto se desenvolve o contrario: desinteresse, baixa auto-estima e falta de confiança nas próprias capacidades. 
Estes aspectos posteriormente poderão condicionar a sua motivação. 
 
3. Teorias sobre a motivação para aprender 
 

A literatura recente apresenta uma variedade de teorias sobre os quais se move a motivação para aprender. 
A nossa atenção focaliza-se naquelas que tiveram a sua origem a partir dos efeitos de sucesso-insucesso com o 
intuito de explicarem a diferente fenomenologia de uma motivação para aprender ou desmotivação. 
Apresentamos algumas dessas teorias de forma muito resumida com o propósito de traçar um quadro teórico de 
referência que permita ao leitor de orientar-se no pensamento dos diversos autores que se dedicaram a esta 
questão. 
 

3.1 Teoria da auto-estima 
 

A teoria da auto estima integra expectativa e valor. O empenho e o esforço que as pessoas estão 
dispostas a investir numa determinada acção, está relacionada com as expectativas ou o valor daquilo que se 
faz. Esta teoria evidencia a tendência a estabelecer, a manter e a proteger uma imagem positiva de si. Segundo 
Covington e Omelich (1979), Covington (1984) existe uma relação entre habilidades/ empenho/esforço e 
sucesso com a percepção da auto-estima.   

Se uma pessoa percebe que tem um bom nível de habilidades, aumenta a sua auto-avaliação positiva e, de 
maneira indirecta, aumentará o seu rendimento, provocando a sua volta um aumento da auto-avaliação. Pode-se 
assim dizer que a habilidade è a fonte principal do sucesso e da auto-estima. Esta relação dinâmica entre, 
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habilidade e esforço na auto estima explica o facto que, determinados estudantes tendo uma percepção baixa 
das suas habilidades, preferem não empenhar-se muito, para evitar a vergonha de se ter empenhado ao máximo, 
sem obter sucesso algum. 

Quando a pessoa tem sucesso tem igualmente muito valor, se pelo contrário tiver insucesso logo não tem 
valor. 
 

3.2 Teoria da atribuição 
 

Esta teoria foi enunciada por Weiner (1984) este autor procura categorizar o tipo de justificação que as 
pessoas atribuem aos seus sucessos ou fracassos inesperados. O autor individua quatro categorias: habilidades, 
esforço, dificuldades da tarefa ou sorte. Assim sendo quatro estudantes diferentes diante de um sucesso 
inesperado podem reagir de forma diferente:  

 A prova correu bem porque tenho capacidades inatas 
 A prova correu bem porque me esforcei para tal 
 A prova correu bem porque foi fácil demais 
 A prova correu bem porque sou sorteado 

Do mesmo modo diante de um insucesso poderia haver também quatro tipos de pensamento negativos 
diferentes que não contribuem a acrescer o empenho na aprendizagem. 

 A prova correu mal porque não tenho capacidades para o estudo 
 A prova correu mal porque não me esforcei 
 A prova correu mal porque foi difícil demais 
 A prova correu mal porque sou azarado/ o professor não gosta de mim 

  Weiner sublinha que só um dos quatro efeitos de um sucesso escolar pode aumentar e melhorar a 
motivação e com essa o sucesso escolar sucessivo. Só as causas internas controláveis contribuem 
positivamente. As causas “externas ou internas incontroláveis”, pelo contrário impedem e obstaculizam a 
motivação porque tornam inútil o empenho. Noutras palavras, se a causa do sucesso/insucesso vem atribuída a 
sorte, a benevolência/ rigorosidade do professor, facilidade/dificuldade ou a falta de habilidades naturais (são 
todas essas causas fora do controlo do estudante), è inútil empenhar-se para ter sucesso. Pelo contrário, se o 
sucesso depende do empenho ou das estratégias usadas pelo estudante para alcançá-lo, então quando se deseja 
obter o sucesso bastará empenhar-se ou usar aquelas estratégias que produzem o sucesso.  
 

3.3 Teoria da auto-eficácia 
A teoria da auto-eficácia foi enunciada por Bandura (1986), segundo este autor, as pessoas podem propor-

se metas, avaliar-se e auto-regular-se nas suas acções para alcançar os objectivos que se propõe. 
O estudante que tem sucesso pode, partindo desta experiência, desenvolver um juízo positivo das suas 

capacidades enquanto o insucesso desenvolve no estudante juízos negativos com relação as actividades e as 
tarefas de aprendizagem. A auto-estima neste sentido è certamente consequência da experiência de sucessos e 
insucessos, porém pode transformar-se em “expectativa” que o estudante faz de si próprio acerca de novas 
tarefas. Um sentido de auto eficácia de sucesso pode transformar-se em expectativa positiva de sucesso e 
disponibilidade ao risco: os sucessos obtidos dão-me a probabilidade de conseguir novamente. Pelo contrário, 
um sentido de auto-eficácia de insucessos diminui as probabilidades e as expectativas de sucesso produzindo 
comportamentos de medo do risco e produzindo ainda outros insucessos. A auto eficácia refere-se ao sentido de 
confiança que as pessoas possuem nas próprias habilidades de organizar e realizar um conjunto de acções para 
levar a bom termo uma tarefa. 

As consequências que advêm são facilmente imagináveis. Um sentido de auto eficácia levará os 
estudantes a expectativas de sucesso, a uma maior disponibilidade a enfrentar o risco, persistência, interesse, 
prazer, etc. Ao contrário a falta de um elevado sentido de auto-eficácia orientará os estudantes rumo ao 
desinteresse, ao fácil abandono, ao desempenho por tudo que gira a volta do ensino e aprendizagem e 
consequentemente da avaliação. Portanto se o estudante tem sucesso logo acredita ser capaz de fazer o tipo de 
tarefas na qual obteve sucesso. 
 

3.4 Teoria do interesse 
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Na opinião de Dewey (1983, 159) o interesse è genuíno quando a pessoa interessada estabelece alguma 
relação com o objecto, ideias e habilidades necessárias para levar a bom termo a sua actividade. Nesta linha de 
pensamento o desinteresse seria o oposto, a reacção da pessoa quando não consegue identificar-se ou 
estabelecer uma relação com o objecto. 

Muitos outros autores argumentam que o que desperta o interesse são as relações especiais que a pessoa 
estabelece com o objecto. Por exemplo, objectos de interesse podem ser: o desporto, a música, programas de 
computador, uma disciplina escolar, etc. As actividades que envolvem os objectos de interesse podem ser 
várias, a titulo de exemplo podemos citar o futebol, quem è atleta de futebol sabe que para ser um bom atleta 
deve participar dos treinos, obedecer as regras impostas pela modalidade e o treinador, respeitar e interagir com 
os colegas da equipe, conhecer as grandes estrelas do futebol e as estratégias usadas por estes, interessar-se em 
assistir os grandes desafios de futebol nacional e internacional ao vivo ou pela televisão. O mesmo se pode 
dizer das disciplinas de estudo. No caso da disciplina de história, quem se interessa verdadeiramente pela 
história procurara ler livros de história, não faltar as aulas, visitar museus de história, fazer pesquisas de campo, 
etc.  

Portanto o interesse envolve a concentração da atenção, a persistência e o envolvimento afectivo. Quando 
o interesse è alto, a concentração da atenção e os empenhos cognitivos parecem requerer menos esforços e 
vice-versa quando existe desinteresse, verifica-se desatenção, desempenho e por ai fora. 

Portanto o sucesso deve-se ao interesse enquanto que, o insucesso deve-se ao desinteresse.    
 

3.5 Teoria implícita de habilidades 
 

Dos estudos levados a cabo por Dweck (1999) resultou que durante a resolução de uma tarefa, pode-se 
constatar dois tipos de comportamentos fundamentados em dois tipos diferentes de orientações. Estas 
orientações são: 
Competência, conhecimento profundo (mastery), os estudantes que apresentam este tipo de orientação, 
concentram-se e nutrem um sentimento positivo em relação à tarefa a desenvolver. Usam estratégias adequadas 
e sabem até que ponto estas estratégias funcionam e, por conseguinte, quando devem ser mudadas. Têm a 
tendência com maior probabilidade a dar-se objectivos de aprendizagem e são menos frágeis diante dos 
fracassos, pois consideram o fracasso como uma ocasião para melhorar: concentram-se para aprender algo de 
novo, em caso de insucesso em vez de perder confiança em si mesmos, procuram formas para melhorar. 
Orientação a não usar os próprios recursos. A tipologia de estudantes que è caracterizada por esta orientação, 
apresenta um sentimento negativo com relação à tarefa, usam estratégias rígidas e repetitivas, fazem previsões 
pessimistas sobre as próprias prestações futuras, atribuem os seus fracassos à falta de habilidades. 
Contrariamente aos primeiros procuram, sobretudo, defender a própria imagem. Por isso preocupam antes de 
tudo obter juízos favoráveis sobre as suas competências, mais do que aprender algo de novo. Quando se 
embatem no fracasso facilmente perdem confiança em si próprios.  

Segundo o autor em questão na origem dos dois modos de comportamento existe uma teoria diferente 
da mente. Significa dizer que os estudantes apresentam perspectivas diferentes porque possuem concepções e 
objectivos diferentes. Uns estão orientados a aprendizagem, ao melhoramento das suas habilidades e outros 
orientados aos sucessos, a demonstrar as próprias habilidades. 

Os estudantes orientados a aprendizagem partilham uma teoria incremental da inteligência e são 
convictos que a inteligência se possa desenvolver e acrescer sempre mais através do empenho e do esforço. 
Pelo contrário, aqueles estudantes orientados ao sucesso aderem a teoria que supõe a inteligência como uma 
entidade fixa, imutável, na qual não existem possibilidades de algum controlo ou de intervir para desenvolve-la. 
 
 
3.6 Teorias da motivação intrínseca 

 
O comportamento motivado è solicitado por experiências subjectivas de envolvimento numa actividade. 

Segundo Deci e Ryan (2000), Csikszentmihalyi (1993), as pessoas podem ser motivadas por um algum reforço 
externo ou por um objectivo interno. Podemos assim dizer que se alguns estudantes empenham-se na 
aprendizagem temendo as consequências que poderiam derivar da nota alcançada (motivação extrínseca), 
outros pelo contrário empenham-se pelo prazer de satisfazer uma curiosidade pessoal.  
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Deci e Ryan desenvolveram a teoria da autodeterminação. Segundo esta teoria a motivação orienta o 
comportamento e tem a ver com objectivos e actitudes. Esta è solicitada por factores de natureza social ou 
ambiental. Tais como a necessidade de competencia, de autonomia e de sentir-se autodeterminado, necessidade 
de relacionar-se. A pessoa intrinsecamente motivada è mais autônoma e autodeterminada, reconhece a 
importância de uma acçao e sabe autoregular-se. 

Csikszentmihalyi (1993) desenvolveu o conceito de “fluxo” como emoção extremamente agradável que 
motiva profundamente. Temos a tendência de fazer a experiência do “fluxo” quando estamos absorvidos com 
alguma tarefa desafiante, dedicamo-nos a tal tarefa sem nos preocuparmos do sucesso ou insucesso, da 
recompensa ou castigo, sem ânsia nem pressão, concentramo-nos em enfrentar o desafio que a tarefa nos 
impõe, afinando as nossas estratégias de resposta, desenvolvendo as nossas habilidades e desfrutando de um 
sentido de controlo e de realização. Portanto o sucesso vem atribuído ao prazer, ao interesse pessoal pela 
actividade na qual obteve sucesso. 
 
4. Realidade incômoda e desafiadora 
 

Cada uma das teorias acima expostas traz consigo implicações claras para o professor e para a turma no seu 
todo, pois cada aluno traz consigo uma orientação motivacional diferente. Estas podem ajudar-nos a reflectir 
nas situações por nós vivenciadas no nosso quotidiano com os estudantes. 

Observando a nossa realidade académica não è difícil apercebermo-nos da presença de um grande 
numero de estudantes que, mesmo apresentando potencialidades significativas de aprendizagem (dotes 
naturais) apresentem, todavia, uma baixa motivação para aprender, que se manifesta na apatia, na pouca 
frequência às aulas e baixo rendimento para muitos deles.  

Existem estudantes que não participam nas aulas, todavia na época dos exames apresentam-se e 
procuram responder as questões expostas pedindo ajuda aos colegas ou fazendo recurso a tradicional ajuda 
memória “cábula”. Muitos deles conseguem desse jeito obter resultados que os permitem superar os exames. 
Deste modo convencem-se que não existe nenhuma relação esforço - resultado. Outros ainda depois de tantos 
insucessos, feed back negativo por parte de professores, colegas e até familiares foram desenvolvendo uma 
percepção de si mesmo, como incapazes, incompetentes, sem grandes habilidades e por aí fora. Para estes o 
fracasso è inevitável  pois segundo as suas previsões, está entregue ao fracasso.   Este estudante, porém, (fixou 
ou os familiares fixaram) como meta a obtenção de um diploma de nível superior. Mas o problema não fica por 
aqui, podemos observar nas nossas salas de aulas outra tipologia de estudantes que a primeira vista não 
aparentam ter problemas motivacionais pois, procuram obter a todo custo notas altas e a consequente estima 
daqueles que os circundam. Mostrar-se aos familiares digno da confiança que depositam nele, pois corresponde 
as expectativas que se fazem de si. Estes aprendem o conteúdo e os conceitos que na sua óptica serão objecto 
de avaliação. Aprender para este tipo de estudantes equivale a memorizar as idéias alheias, mas, sem criticá-las 
nem tão pouco desenvolver idéias próprias, o que è certo è que depois do exame, nada fica na sua memória. 
Encontramos ainda outra tipologia de estudantes, aqueles que estão sempre presentes na universidade, porém a 
participação nas aulas è irregular. O recinto universitário è o lugar privilegiado para “divertirem-se”. 
Demonstram pouco interesse pelo estudo e pela participação às aulas. O facto curioso è que para muitos destes 
estudantes, as poucas vezes que participam nas aulas, figuram entre os estudantes que de facto conseguem 
responder às perguntas que carecem de alguma argumentação, ou mesmo perguntas difíceis. Obter notas baixas 
não lhes importa o importante è obter um 10 e superar o exame. Não se interessa em procurar a estima dos 
professores ou de outras pessoas que os circundam, nem demonstrar que possui um QI superior aos outros. O 
importante è obter um 10 com o mínimo de esforço. Muitas das vezes os professores reconhecem que o 
estudante pode dar mais, tem potencialidades para tal, mas ele não esta nem aí, as notas altas não tem valor 
algum para ele como tem para os outros.  

Para muitos, frequentar à universidade, è simplesmente para poder obter um diploma de nível superior e 
deste modo assegurar um emprego melhor no futuro.   

No outro lado da moeda a motivação para aprender è vista muitas vezes como um “dom natural”. 
Todavia as teorias apresentadas convencem-nos o quanto seja errado, pensar a motivação como um “dado 
natural”. Essa aparece, sobretudo, como algo complexo e diversificado que se desenvolve de pessoa a pessoa 
segundo as orientações que a movem. Por vezes a falta de motivação para aprender, atribui-se ao contexto 
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social e familiar que condicionam o interesse dos jovens, não os estimulam ao empenho, não valorizam a 
cultura.  

A história escolar ou de aprendizagem de muitos estudantes que, não tiveram a sorte de serem 
valorizados nas suas necessidades, interesses e estabelecer relações positivas com os seus professores e colegas 
acaba por ser apontada também como uma das causas; pois um contexto de aprendizagem deste tipo não 
contribui para o desenvolvimento de um auto conceito positivo e uma percepção positiva das suas 
potencialidades. A falta de significatividade dos conteúdos de aprendizagem que muitas vezes levam o 
estudante a interrogar-se sobre a sua utilidade. A incidência da avaliação e suas consequências (prémio-
castigo), (transição de classes repetição), (aumento da auto-estima/diminuição da auto estima), influenciam o 
auto conceito do estudante. Outras vezes encontra-se a causa da motivação/desmotivação dos estudantes no 
próprio professor, pois as suas decisões e propostas podem ser causas de motivação ou desmotivação do 
estudante. Assim, a escola acaba por se tornar num lugar onde a festa só acontece quando não há aulas. 
Portanto o estudante não pode ser o único responsável pela sua desmotivação, pois “è o próprio professor que 
se transforma para alguns em facilitador do conhecimento e para outros em obstáculo para aquisição do mesmo 
conteúdo” (Desbouts, 2006, 9). 
Segundo a teoria da motivação intrínseca aprende-se pelo prazer que se tem de aprender, mas bem vistas as 
coisas o contexto da sala de aula nem sempre contribui para que isto seja um facto. Pois como nos faz notar 
Broppy, a frequência em qualquer nível escolar è obrigatória, (embora a realidade mostre que em algumas 
universidades os estudantes, ou as próprias instituições talvez, acham que a frequência seja facultativa) os 
horários e o currículo são pensados e decididos pelas instâncias superiores, sem o parecer dos estudantes, o 
tempo è racionalizado (impossível fazer uma experiência de fluxo) e as modalidades de avaliação são decididas 
pelas instituições e ou pelo docente. A atenção, a concentração, o esforço cognitivo são dedicados a satisfazer 
exigências impostas pelo programa e pelos docentes, muitas vezes o significado e valor da escola fica 
deturpado. Desse modo fica claro que muitas vezes na realidade escolar, os estudantes são submetidos a 
situações de stress e de ânsia que podem causar frustrações e desmotivação. Portanto não podemos supor que o 
contexto da sala de aulas por si sò, apresente características onde a motivação intrínseca ocorre de modo 
natural. Pelo contrário seja a motivação intrínseca como a motivação extrínseca devem estar presentes 
contemporaneamente nos esforços do professor e contribuírem do mesmo modo ao sucesso do estudante. 
Diante de uma tarefa, ou mesmo ao longo de uma aula, e em relação ao estudo, cada estudante reage de forma 
diferente, a julgar pelo tipo de orientação motivacional, e do valor que ele atribui a uma determinada cadeira e 
até ao estudo como tal, e, disto temos que estar bem conscientes: pois a orientação motivacional è um 
“processo psicológico pessoal e interno” (Haidt 1994, 76) fruto de muitos factores e experiências vividas pela 
pessoa que aprende. Tendo em conta a nossa realidade esta è uma orientação que o professor dificilmente 
poderá modificá-la, dada a escassez de tempo disponível para o contacto directo e acompanhamento 
personalizado com cada estudante, com o intuito de identificar quais os fundamentos das suas tendências 
motivacionais e agir em consequência. 
A pergunta que neste momento nos vem em mente è a seguinte: dada a complexidade da motivação para 
aprender, a situação real de muitos dos nossos estudantes e tendo em conta a realidade dos docentes, (no que 
concerne a disponibilidade de tempo, muitos até, não chegam a conhecer os seus estudantes) para onde se 
devem mover os esforços motivacionais do professor? 
 
 
5. ESTRATÉGIAS GERAIS PARA MOTIVAR O ESTUDANTE A APRENDER   
 

Na opinião de Brophy (2003) a intervenção do professor deve ser no sentido de investir os seus esforços na 
motivação para aprender. Aprender por amor ao saber e porque tal saber tem um valor pessoal e social. Ajudar 
os estudantes a dar significado ao estudo e transmiti-los a confiança de poder obter resultados positivos, 
significativos através do seu empenho e persistência. Pois quanto mais os estudantes valorizarem o estudo, 
tanto mais aumentara a sua disponibilidade para empenhar-se. 

Motivar os estudantes não significa simplesmente despertar o interesse e a curiosidade pelo argumento de 
estudo. “A conquista do interesse e da atenção dos alunos è apenas a preliminar” (Haidit, 1994, 74) da 
motivação da aula. São muitos factores a interagir na motivação para aprender e como tal não podemos reduzi-
la a simples motivação inicial da aula. Nesta ordem de idéias a intervenção docente pressupõe a opção por um 
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modelo combinado de técnicas e estratégias que tomem em consideração a totalidade da pessoa que aprende e, 
serem aplicadas em todos os momentos do processo de ensino e aprendizagem. 
 

5.1 O professor como instrumento de motivação 
 

O professor joga um papel estratégico na motivação dos estudantes para aprender. Um dos desafios que 
Brophy (2003) faz a eles para investirem na motivação dos estudantes é que esses se tornem atraentes para os 
estudantes. O que significaria isto? Que o professor seja extravagante? Sedutor? Elegante? Na opinião do autor 
por nós partilhada, significa sim que, a personalidade e o comportamento de um professor na sala de aula 
podem tornar-se num instrumento motivacional muito eficaz, construindo relações positivas com os estudantes, 
propondo-se como modelo empático, paciente, disponível à acolher as demandas de tempo e de ajuda dos 
estudantes, enfim, propondo-se como mediador da aprendizagem.  

Por isso, do ponto de vista ético, o professor deve procurar adoptar comportamentos adequados ao seu 
papel, que se enquadram dentro dos direitos e deveres da sua profissão e ser capaz de propor-se como modelo 
de pessoa culta que educa, sabendo que a incapacidade de praticar aquilo que se prega não é alheia aos 
estudantes e tem consequência na actividade educativa. È necessário que exista uma coerência entre o que o 
professor aspira para os seus estudantes e o que ele faz transparecer a eles. Por exemplo, exigir dos estudantes o 
respeito supõe que o professor seja o primeiro a respeitar os seus estudantes. Proibir que se zombe de um 
estudante que apresente dificuldades de compreensão ou por qualquer outra razão, supõe que o professor 
também respeite o direito do aluno de não compreender imediatamente quanto lhe vem apresentado e que 
apresente esta fase aos colegas como superável. Pretender a pontualidade por parte dos estudantes supõe que o 
professor seja o primeiro a respeitar os horários. 

Em suma, para que o professor se torne atraente, para que a sua presença seja motivadora para os 
estudantes todos os aspectos da sua personalidade, do seu ser e do seu fazer entram em jogo.  
 

5.1.1 A motivação do professor.  
 

Gostaria de começar este ponto deixando no ar a pergunta provocatória feita por Merieu (2007, 50): “è 
preciso estar motivado para trabalhar ou trabalhar para estar motivado”? 
O professor, chamado a motivar os seus estudantes, deve ser sustentado por uma forte motivação pessoal, pois 
só quando o professor estiver motivado na sua tarefa de ensinar estará em grau de motivar os seus estudantes. 
Se um professor não está motivado, a sua capacidade de transmitir entusiasmo e interesse pela aprendizagem 
inibe-se. 

Se estamos de acordo que existe alguma ligação entre a motivação para aprender e o valor que uma 
matéria ou disciplina representa para o estudante, então o professor deve trabalhar no sentido de levar os alunos 
a descobrirem ou reconhecerem o valor pessoal e social da referida matéria, mas isto não deve ser feito somente 
com discursos. O próprio professor tem que estar motivado, mostrar que gosta de ser professor, mostrar 
entusiasmo pela cadeira que ensina, pois “Se um professor não está motivado, se não exerce de forma 
satisfatória a sua profissão è muito difícil que seja capaz de comunicar aos seus alunos o entusiasmo, interesse 
pelas tarefas escolares e definitivamente, muito difícil que seja capaz de motivá-los” (Tapia e Fita 2006, 88) 
Esta motivação do professor manifesta-se até nas coisas mais simples que podem até parecer insignificantes, 
tais como: assiduidade, pontualidade, boa disposição, tom de voz, postura do corpo, modo de organizar as 
actividades da aula, de orientar os trabalhos, de responder as questões expostas pelos estudantes, interesse por 
eles e até no modo de avaliar. 

Para activar todas as energias físicas, mentais e relacionais necessárias para a sua difícil tarefa de “guiar 
os estudantes as fontes do saber” o professor deve ser sustentado por uma forte motivação e estar aberto ao 
intercambio de experiências com os seus colegas pois este intercambio è também uma fonte de encorajamento e 
de aprendizagem para si. 
  
5.1.2 O estilo educativo  
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Se tivéssemos que parar por um instante e fazer uma retrospectiva sobre quem foi para nós o melhor 
professor, certamente aqueles com quem estabelecemos relações positivas não ficariam de fora. Podemos até 
ter esquecido os conteúdos das disciplinas que nos ensinaram, mas o seu estilo educativo, o bem-estar 
psicológico que nos proporcionaram e que nos fazia sentir a vontade com ele e com os nossos colegas, os 
valores que nos transmitiram ainda que implicitamente, jamais se apagarão da nossa mente. E se formos a 
questionar a base motivacional que moveu muitos de nós a aderir a profissão docente, veremos que muitos 
fomos movidos pelo desejo de ser como o professor “X” ou como a professora “Y”.  

Daí podemos deduzir o quanto seja importante por parte do professor a adopção de um estilo educativo 
que eu caracterizaria por “estilo educativo idóneo” isto è; àquele estilo educativo que se põe numa “relação 
calorosa e próxima, afectivamente, porem sabe pôr limites e regras com as quais regular a interacção com os 
estudantes” ( Becciu & Colassanti, 1997, 15). Nesta linha de pensamento Maulini (2005, 22), referindo-se aos 
pesquisadores que interrogaram estudantes a cerca de “quem era o bom professor” entre outras coisas, diz que 
para os estudantes o bom professor “ è exigente e imparcial, não renuncia as suas responsabilidades, exerce a 
sua autoridade mas não abusa dela. Porque ele assume plenamente essa autoridade, os alunos autorizam-se a 
aprender, não se submetem a sua omnipotência, mas progridem para substituí-lo um dia”. O professor neste 
caso não aparece como um mandão ou dominador, mas como alguém que age com assertividade, por isso os 
estudantes reconhecem nele uma pessoa firme e ao mesmo tempo flexível. Não para negociar o crescimento 
dos discentes mas para agir de maneira mais adequada possível nas diferentes situações de sua competência. O 
professor disponibiliza-se a escutar as demandas dos seus estudantes com profissionalidade e respeito, sem, 
contudo, renunciar ao seu papel de guia, de autoridade, sem pôr em risco o crescimento do estudante, pois este 
crescimento como nos referimos anteriormente não se negoceia. 
 
 
 

5.2 Criar um ambiente agradável na sala de aulas 
 

Nenhum esforço motivacional do professor será sério e profundamente válido se antes não se criarem certas 
pré-condições que sirvam de suporte aos seus esforços motivacionais. Essas pré condições referem-se 
concretamente ao ambiente que se respira na escola em geral e nas salas de aulas em particular. Ambiente “de 
confiança e bem-estar favorável a aprendizagem” (Monteiro, 2005, 114). Um ambiente de classe democrático, 
inclusivo, no qual cada um se sente acolhido, respeitado e reconhecido enquanto portador de direitos e deveres 
como estudante. Pois como afirma Brophy (2003, 51), “os estudantes não responderão às iniciativas 
motivacionais dos professores se viverem num clima de medo, de rancor, ou concentrados em emoções 
negativas”. Na óptica do mesmo autor, e nos partilhamos a sua opinião, estas pré condições passam pela 
criação e desenvolvimento de comunidade de aprendizagem na sala de aula. Isto é: “lugar onde os alunos e o 
professor se dedicam a reflectir, a crescer e a investigar e onde a aprendizagem é uma atitude ao mesmo tempo 
uma actividade, uma forma de vida e não um simples processo” (Sergiovanni, 2000, 59). Os estudantes podem 
contar com ajuda do professor e a colaboração dos outros estudantes. A criação de uma comunidade de 
aprendizagem pressupõe que os membros da comunidade desenvolvam habilidades pró sociais de formas a 
favorecer a relação e o intercambio entre os actores. Uma boa estratégia para desenvolver tais habilidades è o 
método de cooperative learning.  
A criação deste tipo de ambiente contribuirá também a melhorar o auto-conceito que os estudantes têm de si 
com relação às possibilidades de sucesso na aprendizagem. Este joga um papel importante na vida de cada 
pessoa e do estudante em particular porque, contribui a influenciar o comportamento, as relações sociais, os 
empenhos e a eficiência nos estudos, como nos fizeram entender Convington e Omelich. É importante que cada 
sujeito que se predispõe a aprender tenha um conceito positivo de si mesmo porque na visão de Deci e Ryan 
(1985) o protagonista da aprendizagem não é externo ao estudante. Como tal è importante ajudar os estudantes 
a desenvolverem um auto conceito positivo, através de um ambiente de aprendizagem agradável caracterizado 
por um comportamento relacional construtivo. 
Um ambiente que influência positivamente o auto conceito dos estudantes, influencia também positivamente na 
auto estima do estudante e a auto estima influência a motivação do estudante. Quando a auto-estima é alta, a 
pessoa está segura e confiante; quando, pelo contrário, é baixa, torna-se pessimista, não consegue enfrentar 
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situações stressantes, fica ansiosa diante de tarefas que exigem esforço e alta concentração, por fim não 
consegue realizar algo de significativo. 
Favorecer um ambiente agradável na sala de aulas onde as necessidades dos estudantes1 sejam satisfeitas, 
acresce a motivação para aprender. Este é um direito do estudante e ao mesmo tempo uma questão ética no 
confronto destes, da instituição de pertença e da sociedade. È importante sublinhar que a criação e 
desenvolvimento de uma atmosfera positiva na sala de aulas não è tarefa única do professor mas, envolve 
professor e estudantes. O contributo dos estudantes neste caso dependerá do estilo educativo adoptado pelo 
professor e, sobretudo, “do estilo de interacção verbal do professor na sua comunicação com os estudantes” 
(Franta, 2004, 12).  

Para tal devem ser repensados todos os dispositivos da sala de aula, como se pode ver na figura acima 
representada. O estilo e as técnicas de gestão da sala de aulas, a organização das actividades de 
ensino/aprendizagem, as modalidades e instrumentos da avaliação, os objectivos, entre outros.  
Como sublinham vários estudos, entre os factores que concorrem para a motivação para aprender figura em 
primeira instancia a promoção de um bom ambiente educativo na sala de aulas e, para que este ambiente 
educativo seja realmente aquele desejável figuram antes de tudo a relação professor - estudantes permeada de 
valores. Portanto existe uma influência recíproca entre os dois factores. 
 
 

5.3 A dimensão ética na relação professor estudantes 
 

Como afirma Porcarelli (2004, 48), “a profissão docente tem uma intrínseca componente ético-
deontológica”. Esta è, portanto, uma dimensão considerada ponto de referencia no mundo dos direitos e 
deveres profissionais do docente, que caracteriza o seu agir na medida em que, com base nesta o docente defini 
ideais, valores, maneiras de ser e de fazer. As relações que ele estabelece com seus discentes e, porque não, 
com seus colegas e a instituição de tutela, ganham um maior significado com vista ao fim ultimo da sua acção: 
o crescimento multidimensional dos discentes. 
Segundo a UNESCO, no relatório de Delors (1997) a educação deve pôr o acento no desenvolvimento dos 
quatro pilares do conhecimento. Se estes são os quatro conhecimentos que os alunos devem possuir para 
enfrentarem a sociedade complexa. No nosso entender o perfil do professor deve de igual modo ser compatível 
com estes quatro saberes que poderiam ser traduzidos em quatro níveis de competências. Por aquilo que nos 
interessa centraremos a nossa atenção nos dois últimos pilares: saber viver com os outros, daria luz a uma 
competência relacional, saber estar com os outros, activar processos de socialização exercer um auto controlo 
das suas atitudes como professor na relação com os estudantes, ser capaz de dialogar, de trabalhar em grupo, de 
resolver pacificamente os conflitos e não só. Saber ser, daria luz a uma competência deontológica; valorizar a 
singularidade da pessoa que aprende disseminação de valores, consciência dos direitos e deveres específicos da 
sua profissão. Se os quatro pilares estão inter-conexos, com muita mais razão estes dois pilares são 
indissociáveis uma vez que uma relação docente - estudante que prescinda de uma componente ética pode 
tornar-se numa insidia para o professor e tender em desvantagens de ambos. Pois o professor movido por uma 
solicitude exagerada, assume de tal maneira o cuidado pelos seus estudantes que, acaba por criar dependência e 
leva-o a uma renúncia educativa, ultrapassando as fronteiras do seu território profissional, ou até assumir 
atitudes injustas para com alguns estudantes. 
“A relação è o símbolo de uma escola capaz de fazer-se viveiro de intersubjectividade e de valores” (Frabboni, 
2003, 67). Quando as relações professor - estudante são frias, vive-se num clima de indiferença, medo, ameaça 
e desenvolve-se um sentido de impotência (Sergiovanni, 2000, 10). Logo a escola renuncia implicitamente o 
seu papel de transmissora de valores e de lugar de crescimento multidimensional. Segundo Monteiro (2005, 71) 
“sejam quais forem, ou possam vir a ser no futuro, as mudanças introduzidas no Sistema educativo a relação 
professor-aluno continuará no centro do processo educativo” Por sua vez Perrenoud (2000, 156) afirma que a 

                                                
1 Segundo vários autores que se dedicaram a pesquisa sobre a motivação á aprender, o processo de aprendizagem e a gestão da 
disciplina na sala de aulas, afirmam que as energias só podem ser investidas na aprendizagem quando os estudantes podem 
satisfazer as suas necessidades psicológicas como: necessidade de segurança de pertença, de autonomia, de competência, de 
respeito, de dignidade, de responsabilidade, de significado, de aceitação e manter relações positivas. (Levine, 2006, 3; Tomlinson, 
2006, 23); Schaps, 2003, 31-33); Bluestein, 2000,35). 
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primeira competência de um professor è aceitar a complexidade do “vínculo educativo”. A complexidade de tal 
vínculo na óptica do mesmo autor consiste no facto de “mobilizar demasiadas camadas de sua personalidade 
para que o professor domine racionalmente o todo da relação que constrói com seus alunos. Reconhecer as 
zonas de sombra, a dificuldade de saber exactamente em que motivos e em que história pessoal se ancora seu 
desejo de ensinar” De facto a concretização de uma correcta relação professor aluno pressupõe o recurso de 
inúmeros aspectos relacionais interligados e uma grande capacidade de auto controlo de factores pessoais e não 
sò, nem sempre fáceis de serem geridos. Para tal o professor deve conhecer-se, conhecer as suas 
potencialidades humanas e os seus limites para poder auto regular o seu comportamento, até quando è posto à 
prova pelos próprios estudantes.  
 
5.3.1 As relações de cuidado  

A literatura recente, sobretudo aquela anglófona, ao referir-se as relações no âmbito educativo, 
caracteriza-as como relações de cuidado (take care). As relações de cuidado2 entre professor - aluno são 
entendidas de forma diferente de outras formas de relações onde predomina qualquer afinidade familiar, de 
simpatia ou de amizade. Esta relação na sala de aulas não é o fim último, mas tem como objectivo primordial a 
promoção de um ambiente motivante que favoreça um maior sucesso na aprendizagem. Na opinião de Antolini 
(2007, 32), cuidar significa estar atento ao estudante, as suas necessidades e aos seus estilos cognitivos, 
significa acolher a perspectiva do outro. O cuidar deles passa pelo interesse por cada um: pelos seus êxitos e 
fracassos, pelas suas dificuldades na aprendizagem, respeitando o seu ritmo de aprendizagem, o seu nível de 
compreensão e desenvolver uma serie de acções para promover a aprendizagem. 
A relação professor - estudante è, portanto, uma dimensão que vai sem dúvidas reconduzida à ética e 
deontologia profissional do docente. Pois “a ética é que me remete a minha responsabilidade própria, a maneira 
como sou capaz de oferecer ao outro a possibilidade de um encontro, a felicidade de compreender e a alegria de 
saber”. (Merieu, 2002, 78). 

Como já nos referimos, a capacidade de criar relações interpessoais positivas com os estudantes é um 
dado importante que faz com que a presença do professor seja por si só motivadora. “O professor deve 
reconhecer o valor humano e a personalidade dos próprios alunos (...) respeitar a dignidade, os direitos e cuidar  
deles dedicando ao próprio trabalho e à relação com esses, todo tempo que for necessário” ( Porcarelli, 2004, 
48). O professor na relação que estabelece com os estudantes “conserva o segredo profissional sobre tudo 
aquilo que pudesse vir a conhecer com respeito a vida privada dos estudantes sobretudo, se isto ocorre no 
exercício da sua acção educativa” (Corradini, 2004, 200) desde que não concorra em prejuízo para o próprio 
estudante ou para terceiros. 
 O professor interage com os estudantes “utilizando uma linguagem não agressiva nem humilhante, mas 
comedida e sóbria, profissionalmente cuidada” (Monteiro 2005, 115). A comunicação profissionalmente 
cuidada, pressupõe que se evite na relaçao o sarcasmo, humilhações, comparações, falta de respeito pela 
privacidade do estudante. Evitar o autoritarismo nas relações, tanto por parte do professor como por parte do 
aluno. Uma comunicação “profissionalmente cuidada” ajuda a estabelecer e a manter um ambiente seguro e 
produtivo, ao mesmo tempo que exerce uma grande influência na auto estima e na construção do auto conceito 
dos estudantes.  
 Na opinião de Frabboni (2003, 108), a capacidade do professor de preparar um ambiente caloroso de 
afecto, rico de estímulos, onde o estudante tudo acolha e nada obstaculize este clima social positivo, marcado 
por uma alta qualidade relacional, por um clima de tranquilidade, de respeito recíproco mira a repelir a vontade 
de omnipotência presente nas formas de autoritarismo dos professores e da rivalidade e competição entre 
estudantes. Esta relação, portanto, funcionara como antídoto ao estilo autoritário e arrogante que, muitas vezes, 
também caracteriza alguns estudantes. 
Promover relações humanas calorosas favorece a superação do mal-estar que muitos estudantes advertem no 
confronto da escola. A escuta, o acolhimento, o interesse, o reconhecimento das potencialidades do sujeito que 
aprende e das suas dificuldades, são mais benéficas do que os conselhos e sermões vagos que muitas vezes 
acontecem, mas que infelizmente não tocam o estudante porque estão fora daquilo que representa a sua 
vivencia e a sua realidade do momento. È necessário também prestar atenção continua a linguagem verbal e 
                                                
2 Cuidar neste sentido significa solicitude, atenção ao outro, ser afectuoso e empático, capaz de perdoar, confiar, mostrar interesse 
pelo bem-estar do outro. Em suma um conjunto de disposições e valores que integram as relações interpessoais. 
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não verbal, bem como as necessidades psicológicas dos estudantes que já nos referimos anteriormente. Pois um 
ambiente saudável ou as relações interpessoais positivas não podem ser confundidas com a indiferença ou a 
passividade de uns ou de outros. 

Para Perrenoud (2000) As relações humanas ascéticas, indiferentes, apáticas, muito formais na qual o 
professor age como um simples funcionário do saber, assumindo uma atitude de descompromisso, 
distanciando-se dos estudantes tem consequências não indiferentes no processo de ensino e aprendizagem.  

Criar relações positivas com os estudantes pode tornar-se um desafio naqueles casos nos quais nos 
encontramos com estudantes “difíceis” que procuram a todo custo entrar em conflito com o professor ou com 
os colegas. Como afirmam Canter e Peterson (1995, 4) “o conflito è natural” O conflito enquanto contraste de 
ideias e opiniões faz parte da vida, e è sinal de uma sala de aulas composta por gente que reflecte. Onde a 
divergência de ideias e opiniões è coisa normal que se resolvem a partir da negociação e do confronto. Neste 
sentido o ponto crucial è aprender a gerir os contrastes e as diferenças de forma pacífica e não tanto em evitá-
los. 
 
 

5.3.2 Diálogo enquanto dimensão educativa 
 

O diálogo aberto e sincero com os estudantes reforça as relações humanas e permite que o estudante 
expresse as suas dificuldades e estabeleça uma “relação entre os esquemas mentais que possui e as novas 
propostas”. Consente de identificar e expor os seus pontos fracos sem se preocupar com julgamentos ou 
avaliações. Como sabemos, muitos estudantes preferem manter-se calados a apresentar as suas dificuldades 
porque não têm coragem de se expor, ou porque tem medo de serem conotados, aparecer ridículos, serem 
humilhados e isto tudo advém, se calhar, por não se estabelecer na sala de aulas e na relação entre o professor e 
o estudante uma atmosfera de confiança e de abertura. 

O diálogo è, pois, uma dimensão importante do processo ensino/aprendizagem, na medida em que 
fazendo uso do mesmo de forma aberta, os professores exercem a mediação da aprendizagem, os estudantes 
formulam perguntas, expõe dúvidas, negoceiam soluções e estabelecem critérios que devem guiar o quotidiano 
da sala de aulas. Nesta discussão de ideias que se instaura entre professor - estudante, caracterizada pelo 
respeito mútuo cria-se um “diálogo educativo” no qual a aprendizagem adquire maior significado. 

Só um dialogo aberto na relação educativa permite que os membros sintam-se livres de confrontarem-se 
e de alcançar através de uma comunicação responsável um consenso sobre as relações e sobre o agir individual 
e da turma no seu todo. Além de implicar abertura e confiança, implica de igual modo (em determinadas 
circunstâncias) a coragem por parte do professor, de descer da cátedra e colocar-se na posição daquele que 
aprende permanentemente, disposto a aprender com os seus estudantes. Isto implica por parte do professor, ter 
“humildade intelectual” isto é; a consciência daquilo que realmente conhece e daquilo que não conhece ou que 
carece de mais aprofundamento. 
Resumindo, tudo quanto foi dito até aqui, com respeito às estratégias gerais para motivar os estudantes para 
aprender, leva-nos a concluir que a dimensão ética e deontologia è transversal ao agir do professor, devia, 
portanto, levar o professor a assumir uma “pedagogia da responsabilidade” que o impele antes de tudo a cuidar 
de si, (pessoal e profissionalmente), para depois cuidar dos estudantes, sentir-se responsável pelas suas acções 
em relação aos estudantes, aos colegas a instituição e a sociedade em geral. “Sentir-se responsável até do 
futuro, isto é dos efeitos que as próprias opções, acções e decisões provocam no tempo”. (Nanni, 2000, 53). 
Ocorre por isso que o professor tenha a coragem de se interrogar sobre os efeitos que podem causar os seus 
métodos de ensino, o seu comportamento, as suas atitudes, a sua linguagem e se interrogue também do porque 
de certos gestos, comportamentos e atitudes dos estudantes. 

“Age com os teus alunos como se te observassem e te escutassem também os teus colegas, àqueles que 
estão de acordo contigo e àqueles que não estão. Age pensando que os teus alunos recordar-se-ão das coisas 
que estás a dizer, as razões com as quais defendes as tuas ideias e o tratamento que reservas a cada um deles”. 
Eis o interpelante conselho de Corradini (2004, 198). 
 
6. Motivação da aula 
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Uma boa motivação inicial da aula pressupõe estimular o interesse dos estudantes, enfatizar o valor do 
argumento ou do conteúdo da aula, através de uma história relacionada com o mesmo, através da conexão a 
eventos reais do quotidiano dos estudantes, exprimindo entusiasmo pela matéria, envolvendo os estudantes 
através de perguntas provocatórias, de situações-problemas e até explicando os objectivos da aula, usando um 
certo humorismo, ressaltando o que se espera que esses sejam capazes de saber e saber fazer no fim da aula. 

Estimular a curiosidade: a curiosidade é, no dizer de Tapia e Fita (2006, 39), “uma atitude manifesta na 
conduta exploratória, activada pelas características da informação, tais como: sua novidade, complexidade, 
carácter inesperado, ambiguidade e variabilidade, as quais o professor pode utilizar para atrair os seus alunos”. 
O professor pode estimular a curiosidade dos seus estudantes, colocando-os perguntas ou casos relacionados 
com o argumento em estudo que são susceptíveis a várias interpretações, neste caso suscitam nos estudantes a 
necessidade de resolver qualquer ambiguidade, de obter mais informações sobre o argumento ou de encontrar 
respostas para os possíveis questionamentos. O professor durante as aulas pode aproveitar todas as ocasiões que 
achar oportunas, para fazer isso. 

Sem perder-se muito em grandes comentários, pode fazer referência a notícias veiculadas no jornal que 
mereçam destaque iniciativas educativas e culturais, desta forma, o professor age como modelo de curiosidade 
e estimula a curiosidade de seus estudantes. Por sua vez os estudantes estarão conscientes de que o professor è 
actualizado sobre eventos e, por outro lado, è uma prova de que o professor è uma pessoa de cultura, tem uma 
mente activa e curiosa. Participar das suas aulas è uma ocasião de enriquecimento cultural. 

Despertar interesse: quando alguém està interessado em algo, presta toda sua atenção de formas a poder 
perceber a fundo. O mesmo acontece com o estudante, quando está interessado numa determinada cadeira ou 
argumento, a sua atenção concentra-se no objecto de estudo. Interesse e atenção são dois factores 
indissociáveis. Como vimos ao nos referirmos a teoria do interesse este deriva da relação que a pessoa 
estabelece com o objecto de estudo e da percepção que aquele determinado âmbito de estudo seja adapto a 
satisfazer exigências pessoais e sociais. Para isso o professor deve identificar os conhecimentos prévios dos 
estudantes sobre o assunto e por outro lado encontrar boas razões para que o argumento em estudo seja 
considerado significativo. Pois se um argumento ou tarefa vem apresentado aos estudantes com entusiasmo, 
relacionando-o com os seus conhecimentos prévios, ressaltando o seu valor e a importância, provavelmente os 
estudantes prestarão a sua atenção. 

Estimulação positiva: uma boa ocasião para estimular positivamente é quando se responde as perguntas 
dos estudantes. Responder de modo que ele perceba que a sua pergunta foi bem-vinda, reforçando-a e 
ressaltando a pertinência da questão. Ir além daquilo que o estudante questionou fazendo uma ligação com 
outros factores relacionados a pergunta e igualmente importantes. Mesmo que não se esteja preparado a 
responder a questão, pode-se estimular o estudante e a turma a irem avante com a pesquisa sobre a questão 
exposta pelo colega. Procurar na biblioteca assuntos relacionados, fazer um breve comentário sobre a questão, 
etc. 

Persuasão educativa - levar os estudantes a perceber que a sala de aula é um lugar para construir 
conhecimentos, e habilidades. Não se estuda só para obter boas notas ou para se obter um diploma, mas existem 
muitas outras razões pelas quais as pessoas se empenham no estudo. Persuadir o estudante neste sentido de 
modo tal que estas razões se transformem em motivação para a tarefa académica.  

Métodos de ensino Usar métodos que favoreçam o protagonismo dos estudantes, facilitem e estimulem 
a interacção dos estudantes entre si e com o professor. Métodos que ajudem o professor a assumir o papel de 
facilitador da aprendizagem e não de “enciclopédia ambulante” (Desbouts, 2006, 77) e ao mesmo tempo 
ajudam os estudantes a usufruir do seu direito de participação (enquanto direito do homem e mulher), è uma 
forma de educação a democracia, pois interagindo com seus colegas fazem a experiência de negociação de 
ideias, de renuncia das próprias ideias, para aderir as ideias dos outros quando è necessário, valorizando assim a 
complementaridade e sentirem-se sujeitos activos e responsáveis do próprio processo de aprendizagem.  

Exprimir expectativas, atitudes, opiniões positivas, com o objectivo de suscitar nos estudantes o 
entusiasmo pela aprendizagem e levá-los a apreciarem e valorizarem os argumentos em estudo, pois como 
afirma Marshall (1987), na medida em que os estudantes forem tratados como pessoas desejosas de aprender, 
com probabilidade estes tornar-se-ão estudantes desejosos de aprender. Significa dizer que as expectativas e 
opiniões positivas que o professor exprime aos alunos funcionam como antecipação do futuro e os estudantes 
tenderão a responder aquilo que o professor espera de si. Cada palavra, cada gesto do professor tem um peso na 
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motivação dos estudantes, e podem comunicar convicções e intenções do professor relativamente aos 
estudantes. 
Ajudar os estudantes a aprender á estudar: a aprendizagem é mais eficaz quando os estudantes trabalham com 
consciência metacognitiva. A metacognição assume um papel strategico na aprendizagem e retém-se que seja 
um dos objectivos de instrução mais elevados para o século XXI no sentido que se identifica com o princípio de 
“aprender a aprender”.  
A metacognição è a consciência que a pessoa possui relativamente a própria actividade do pensamento (pensar 
sobre o pensar) e a capacidade cognitiva de regular e influenciar tais actividades, em particular elaborando e 
escolhendo estratégias de solução de problemas, controlando e avaliando a sua eficácia. A auto-regulação, 
refere-se a capacidade de produzir autonomamente a própria aprendizagem, não só em termos de competência 
cognitiva mas também como atitude global de “vontade de aprender”, (Ianes, 1990, 109). 
Para tal o professor é chamado a ajudar os estudantes a tornarem-se conscientes dos objectivos do trabalho 
(tarefa) e possíveis estratégias e encorajar o seu envolvimento nas actividades de aprendizagem. A sua 
intervenção poderia incluir: instruções preliminares (comunicar o objectivo da actividade, explicar e até 
demonstrar os procedimentos se achar necessário, ensinar diferentes tipos de estratégias para diferentes 
actividades de estudo e assegurar-se que esses tenham entendido como realizar a actividade, a fim de diminuir a 
ânsia frente a dificuldade de resolução da tarefa e a vontade de desistir com medo de um possível fracasso. 
A realidade dos nossos estudantes nem sempre è encorajadora, portanto o professor deverá fazer recurso a sua 
paciência para activar um processo de “educação motivacional”: 

 Explicando com exemplos claros, se possível partindo do exemplo dos próprios estudantes depois de 
terminarem com sucesso uma tarefa, fazendo a distinção entre aprendizagem significativa e aprendizagem 
inerte. 
 Exprimir o reconhecimento pelo empenho pessoal dos estudantes no trabalho escolar. 
 Incentivar a auto avaliação e a co-avaliação por parte dos estudantes.   
 Encorajar a confiança dos estudantes como pessoas que aprendem. Ajuda-os a reconhecerem a relação 

entre empenho e resultado. 
 Feedback na forma de crítica construtiva e de sugestões qualitativas em função ao melhoramento. Não 

só elogiar por um trabalho bem feito, mas também e, sobretudo, encorajar para melhorar. Nem todo feedbeck 
deve ser dado de forma pública. 
Avaliação: Tendo em conta as diferenças individuais na aprendizagem, seria desejável negociar com os 
estudantes as modalidades de avaliação ou usar uma variedade de estratégias de avaliação afim de dar aos 
estudantes varias possibilidades para demostrarem a sua aprendizagem. A avaliação quando não è feita de 
maneira correcta, justa e imparcial, com um nível adequado de dificuldade, acaba por comprometer o empenho 
e a auto-estima de muitos estudantes.  
Comunicar atempadamente os resultados dos trabalhos ou avaliações è muito importante para os estudantes 
saber em que ponto estão. 

Planificação: formular um plano estratégico de acções positivas para motivar os estudantes. O professor 
diante do tipo de estudantes que tem na turma pode elaborar criativamente um calendário motivacional, 
assinalando as estratégias que pretende realizar e justificando a sua importância. Por exemplo:  
 Estratégia: ser aberto, entusiasta e seguro daquilo que ensina. 
 Justificação: a personalidade e o comportamento do professor podem transformar-se num instrumento 

motivacional eficaz. 
 Estratégia: organizar as actividades de aprendizagem usando métodos cooperativos em vez de 

competitivos. 
 Justificação: unir os esforços de aprendizagem, estabelecer objectivos comuns de aprendizagem, 

construir um conhecimento partilhado, diminui a ânsia, encoraja os estudantes e cria conflito sócio 
cognitivo que uma vez superado (com a mediação do professor) cria um progresso intelectual, social e 
relacional. 
Esta è uma maneira simples e criativa de inserir a motivação (do professor e do estudante) na 
planificação diária do professor. 
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7. CONSIDERACÕES FINAIS 

 
No fim do nosso excursus no mundo da motivação para aprender podemos dizer que não temos nenhuma 

certeza, mas sim pistas que nos podem ajudar a construir um percurso didáctico de suporte para acrescer a 
motivação para aprender nos nossos estudantes.  
As diferentes teorias motivacionais levam-nos a concluir que a motivação para aprender è uma realidade ampla 
e não pode ser reduzida a um só aspecto. Em vez de se falar de motivação para aprender, devia-se falar de 
motivações para aprender, pois cada estudante è portador de uma orientação motivacional diferente.  

A falta de motivação para aprender è um problema que pode ter várias origens, não depende de um 
único factor, mas entra em jogo uma gama de factores que vão desde os pessoais até aos contextuais, nos quais 
se desenvolvem as tarefas escolares. Por um lado, podemos até dizer que existe uma relação causa - efeito entre 
a acção do professor e a motivação do estudante. Todavia, não nos podemos esquecer que, por outro lado, 
existem outros factores que interferem na motivação do estudante para aprender e que não estão dentro da área 
de intervenção do professor. 

Bem vistas as coisas motivar os estudantes para aprender è uma tarefa de todos (família, instituição 
sociedade em geral), mas è sobretudo uma tarefa permanente para o professor que interage com os estudantes 
na sala de aulas. Assim, tudo que acontece na sala de aula, todas as acções, decisões e atitudes do professor 
devem ter em vista a motivação do estudante para uma maior aprendizagem. 
Muitos autores caracterizam o professor como um ser isolado no seu trabalho. Tal ideia no meu ponto de vista 
pessoal è discutível, pois um professor seja ele de que nível fôr, exerce uma actividade pública (se ensina, 
ensina a alguém) porque trabalha quotidianamente sob o olhar dos seus estudantes que sabem interpretar o seu 
comportamento, o seu “saber, e saber fazer”. Chegam até a analisar se este professor é um simples “funcionário 
do saber” (Monteiro, 2005, 123), ou ao mesmo tempo um profissional empenhado com a mente, a alma e o 
coração em ajudá-los a tornarem-se homens e mulheres de cultura, autónomos e responsáveis. Empenhado em 
habilitá-los daqueles dispositivos mentais superiores isto è; “ de uma cabeça bem feita” ( Morin, 2000), em 
grau de desenvolver capacidades lógicas, heurísticas e operativa do pensamento e não só de uma cabeça bem 
cheia de conteúdos inertes. 

Não existem receitas mágicas para todas as situações, a única certeza que temos é que, devemos romper 
com as nossas rotinas, os nossos comodismos e arriscar mudando as nossas perspectivas: no que concerne a 
planificação das aulas, a relação professor-estudante, a gestão e organização das actividades da sala de aula, os 
nossos métodos de ensino e as avaliações, pois, são todos esses aspectos que influenciam a motivação para 
aprendizagem. 

Podemos até não estar de acordo, como docentes universitários, termos que investir o nosso tempo em 
detalhes que se calhar estão fora dos nossos esquemas, podemos até considerá-los perca de tempo, todavia não 
nos esqueçamos que o sujeito que aprende è um todo e não pode ser dividido em partes portanto, todas as 
dimensões da pessoa que exercem alguma influencia na motivação e consequentemente na a aprendizagem 
(Cognitiva, social, emotiva e relacional) devem ser tomadas em consideração.  
  
Trabalho de grupo 
 

1- Eis alguns extractos de conversas informais entre professores, adaptados da obra de Broppy (2000, 8). 
Ler e reflectir nos respectivos casos, manifestando o grau de acordo e desacordo, ilustrando, se possível, 
com casos concretos. 

 
1º Caso 
Professor 1 

Já não sei o que fazer! Creio que já tentei de tudo para fazê-los estar atentos, ou despertar o 
interesse para as actividades que fazemos na turma, mas è tudo tempo perdido. Alguns mal sabem 
escrever correctamente o próprio nome...porém, como não sou professor primário, nem professor de 
língua Portuguesa que se arranjem! 

Professor 2 A pessoa explica, explica, procura despertar a atenção porém, a reacção deles è 
incrível: alguns olham para ti com pena, como se nunca tivessem ouvido falar do assunto, outros estão 
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no seu mundo, divertindo-se com o celular, outros ainda muito alheios ao que se diz. Já estou farto de 
avisar que enquanto explico mão se deve fazer outra coisa. 

Professor 3 Eu já nem me preocupo com isso. Basta! Quem quiser seguir as aulas, tudo bem, 
quem não quiser, problema seu. Cada vez que entro para a sala de aulas digo muito seriamente que, 
quem não quizer escutar-me que saia imediatamente ou que estude outra matèria, o importante è que 
não me importunem e que na época dos exames não se arrependam. 

Professor 1 Eu nao seria assim tão pessimista. É verdade que alguns chegam todos sonolentos e 
não creio que tenham passado toda a noite a estudar. Mas na massa hà sempre alguèm que te segue, 
estuda e atè empenha-se para dar-te prazer...mas ao menos o faz. 
Professor 2 Não me recordo de situações deste género nos meus tempos de estudante. Havia dias que 
não tinhas mesmo vontade de estudar, mas não è como nos dias de hoge. Deves explicar atè coisas 
banais que podemos considerar o “a b c” do ensino médio e isto faz perder a paciência pois acabas por 
não perceber se estás numa faculdade ou a prolongar o ensino médio.  

Professor 1 Eu creio que não deves culpà-los de tudo. Os tempos mudaram e eles vivem num 
mundo que não os motiva a estudar. Alguns atravessam sérias dificuldades sócio - económicas, outros 
simplesmente fixam-se objectivos superiores as suas reais potencialidades ou vivem as coisas do 
momento, como podem interessar-se com coisas que não tem nenhum significado para eles? Ou não 
estão em grau de enfrentá-las. São fascinados por tudo que è concreto, pràtico que se pode ver e tocar. 

Professor 2 Sim, estou plenamente de acordo. Estamos diante de um problema que nos supera. 
Não podemos resistir as pressões de um mundo e de uma cultura que não os motiva a estudar. E nòs 
professores, que tempo e que recursos temos para ocuparmo-nos deles como se devia? Isto è um 
problema social, portanto o governo que faça algo. 

 
2º Caso 
Professor 1 Encontrei uma tècnica muito interessante para preparar as aulas. Penso no argomento, 
depois me pergunto: se estivesse no lugar deles, sentado na carteira, o que despertaria o meu interesse 
por este argumento? Como me deveria ser apresentado? 
Professor 2 Eu pelo contràrio procuro sempre apresentar os argumentos em forma de “problemas”. Por 
exemplo, peço as suas opiniões, as suas convicções para a partir daí criar um conflito socio-cognitivo 
que eles devem resolver.  

Professor 3 Eu tambèm faço algo semelhante. Acho útil apresentar um argumento como 
problema complexo, isto è, com muitas facetas ou diferentes modos de aprofundà-lo. Eu proponho e 
depois cada um faz aquilo que acha do ponto de vista pessoal, interessante. 
Professor 1 Eu pelo contràrio, descobri que se pões os estudantes em condições de puderem cooperar, 
todo este problema de estudar e de fazer trabalhos, torna-se menos complicado. Atè porque estudam 
mais. Organizo-os em grupo e confio a cada um algo a fazer. Entre eles podem discutir e ajudar-se. No 
final do trabalho entregam-me o que fizeram para minha apreciação. 

Professor 2 Acho interessante associar cada argomento do programa a um problema real do 
quotidiano. Nem sempre è fácil, mas normalmente consigo. 

Professor 3 Depois de tantos anos de ensino, conveci-me que tudo isso não basta. Uma boa 
didàctica è indispensàvel, mas não desleixo um bom clima relacional entre os estudantes e entre eu e 
eles. Por ex: desde o primeiro dia de aulas insisto sobre o facto que, não tolero alcunhas, zombarias ou 
que se instrumentalizem relações. Não me canso de repetir que não se deve desencorajar se algum 
trabalho corre mal, pois se pode aprender também a partir dos erros. Faço-lhes ver que existe sempre 
uma possibilidade de recuperação, porém è importante ter claro que não se vence sem empenho. 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Objectivos 

 Distinguir diferentes níveis de avaliação dos resultados de formação 
 Construir e aplicar instrumentos de avaliação em função dos objectivos previamente definidos 
 Identificar as causas da subjectividade da Avaliação 

Distinguir diferentes níveis de avaliação dos resultados de aprendizagem 

Avaliação da Aprendizagem 

Em sentido lato: 

A Avaliação é uma atitude do nosso quotidiano que se consubstancia num constante ajuizar, julgar, medir, 
testar, comparar,…, estabelecendo relações através da utilização dos nossos sentidos, dos nossos 
conhecimentos, das nossas experiências   

“ A Avaliação é um processo sistemático, contínuo e integral, destinado a determinar até que ponto de vista 
os objectivos foram alcançados” (Fermin) 

“A avaliação é um método de colecta e de processamento dos dados necessários à melhoria da aprendizagem 
e do ensino” (Bloom, Hasting e Madaus) 

“Avaliar é obter e tratar informações que se vão utilizar em seguida para tomar decisões ou para modificar 
uma decisão já tomada” (Tourner e C. Vasamillet)  

OBJECTIVOS  

  Seleccionar os candidatos mais aptos 
  Testar os conhecimentos e competências necessárias para abordar a formação com sucesso. 
  Situar os formandos no domínio dos saberes 
  Controlar as aquisições dos formandos no domínio do saber 
  Informar os formandos dos seus progressos 

 Classificar os formandos, situando-os em relação aos colegas. 

OBJECTIVOS  

  Seleccionar os candidatos mais aptos 
  Testar os conhecimentos e competências necessárias para abordar a formação com sucesso. 
  Situar os formandos no domínio dos saberes 
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  Controlar as aquisições dos formandos no domínio do saber 
  Informar os formandos dos seus progressos 
  Classificar os formandos, situando-os em relação aos colegas.  

OBJECTIVOS  

  Orientar, aconselhar ou corrigir os formandos durante a formação. 
  Controlar no final da formação se as competências adquiridas pelos formandos correspondem ao 

perfil desejado. 
  Avaliar os objectivos da formação 
  Diagnosticar os pontos fracos da formação, através dos resultados obtidos 
  Recolher e processar dados com vista á melhoria da formação.  

FUNÇÕES  

  Indicar os resultados 
  Identificar os problemas decorrentes das práticas pedagógicas 
  Diagnosticar as necessidades dos formandos 
  Sugerir novos métodos e técnicas pedagógicas ou recursos didácticos 
  Predizer os resultados e facilitar a orientação 
  Motivar os formandos e os formadores para a consecução dos objectivos 
  Orientar os esforços dos formandos na definição de um trajecto pessoal de aprendizagem.  

Deverão ser objecto de avaliação 

 O programa: o conteúdo, os fins e os objectivos da formação; 
       A metodologia: o modo de funcionamento do sistema - o que se faz e como se faz para atingir os 

fins; 
  A avaliação: como parte integrante e importante do processo; Os Formadores: forma como aplicam 

os métodos e as técnicas e o uso que fazem dos equipamentos; 
    Os Formandos: testar se os objectivos foram atingidos.  
 A Instituição: para avaliar a sua flexibilidade na procura e adaptação de respostas às dificuldades 

surgidas. 
   Os resultados: devem ser avaliados não só os resultados esperados da formação, mas também 

aqueles que não foram previstos.  

 

QUANTO AO PROCESSO: a) Normativa, b) Criterial 

QUANTO AO MOMENTO: a) Inicial; b) Formativa;  c)Sumativa 

Tipos de Avaliação 

NORMATIVA 

É um tipo de avaliação que se processa através de um julgamento baseado na comparação que é feita. Os 
resultados informam-nos sobre a situação dos formandos em relação ao grupo. 
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CRITERIAL 

Assenta no grau de domínio ao nível de desempenho atingido pelo formando.  

INICIAL 

 Seleccionar os candidatos mais aptos 
 Orientar os formandos para determinado tipo de formação 
 Colocar os candidatos em determinada fase de formação, aproveitando os conhecimentos que estes já 

possuam 

FORMATIVA 

A avaliação formativa tem lugar no decurso da formação e é orientada para formando e formador (nos seus 
respectivos percursos), visando criar ou preservar as condições próprias à realização da Aprendizagem 

SUMATIVA 

É a avaliação que é feita no final do processo de formação (ou de unidade representativa) e que tem por isso 
uma perspectiva globalizante, visando testar o produto, o resultado final da aprendizagem 

Avaliação Inicial  Avaliação Formativa  Avaliação Sumativa  

AVALIA: 

- Realizações 
prévias 

-  Conhecimentos e 
habilidades 

- Aptidões 
relevantes para a 
escolha de 
alternativas de 
aprendizagem  

AVALIA: 

-  A estrutura de cada 
unidade de aprendizagem 

-  O formando no seu grau 
de domínio dos objectivos 

-  O formador na sua função 
técnico - pedagógica 

-  O processo de ensino 
aprendizagem 

-  As causas de insucesso.  

AVALIA: 

-  Em que grau de 
satisfação ocorreu a 
aprendizagem. 

-  Se o processo de 
aprendizagem foi 
efectivo  

 

 

Avaliação Inicial  Avaliação Formativa  Avaliação Sumativa  
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Níveis de Avaliação 

1º Nível  2º Nível  3º Nível  4º Nível  5º Nível  

Ajuizar a validade e 
qualidade das 
acções de formação, 
bem como, a 
necessidade de 
alterar situações, 
metodologias, 
programas e 
objectivos  

Medir os 
resultados, em 
termos de 
aprendizagem, 
no final da 
acção de 
formação ou 
em 
determinados 
momentos  

Verificar quais 
os resultados 
alcançados 
pelos ex-
formandos no 
desempenho 
normal das 
funções onde 
laboram.  

Validar o 
impacto da 
formação ao 
nível da 
organização  

Validar o 
impacto da 
formação ao 
nível do espaço 
social 
envolvente  

Técnicas e Instrumentos de Avaliação 

Técnicas de Avaliação: são as acções metodicamente escolhidas para fornecerem dados, que permitam 
medir ou constatar eficazmente a aprendizagem verificada 

A OBSERVAÇÃO 

Permite obter dados em todos os domínios do saber: a) Afectivo b) Cognitivo c) Psicomotor 

A OBSERVAÇÃO EFICAZ 

 Inventariar previamente os dados que pretendemos recolher 
 Observar discretamente, sem pontuar os formandos 
 Criar no grupo um ambiente propício à observação sem inibições, com à vontade, espontaneidade e 

autenticidade 
 Ter em conta as características próprias dos formandos 
 Ser imparcial e objectivo 
 Manter o bom senso nas generalizações e julgamentos 
 Criar instrumentos adequados à observação  

A OBSERVAÇÃO (VANTAGENS) 

PERMITE: 

-  Seleccionar para a 
aprendizagem 

- Decidir o ponto de 
entrada na 
aprendizagem 

-  Orientar o 
formador para uma 
aprendizagem 

PERMITE (momento): 

-  Melhorar a organização 
do programa 

-  Alterar a sequência da 
aprendizagem 

- Prescrever alternativas de 
aprendizagem 

- Prescrever materiais 
necessários aos objectivos 

PERMITE (à priori): 

-  Em que grau de 
satisfação ocorreu a 
aprendizagem. 

-  Se o processo de 
aprendizagem foi 
efectivo  
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 Permite colher os dados no momento em que estão a acontecer, sendo portanto reais e fidedignos. 

A OBSERVAÇÃO (DESVANTAGENS) 

Implica uma considerável disponibilidade de tempo 

 Diminui a disponibilidade do formador para o grupo, já que se focaliza num formando de cada vez. 

A OBSERVAÇÃO (INSTRUMENTOS) 

 Fichas de Observação 
  Listas de Ocorrências 
  Escalas de Classificação 

FICHA DE OBSERVAÇÃO 

 Registo dos factos que vão ocorrendo, com interesse para a avaliação, durante: 

a) Uma sessão de formação b) Uma visita de estudo c) Um exercício prático 

LISTA DE OCORRÊNCIAS 

 Trata-se de uma listagem dos comportamentos que esperamos que venham a acontecer, tornando o 
seu registo: 

Fácil; Rápido; Objectivo 

ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 

Permite registar e atribuir um determinado grau numa escala 

FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS 

 Permite obter essencialmente dados cognitivos 
 Consubstancia-se em duas formas: 

  Avaliação Oral 
  Avaliação Escrita  

COMO PERGUNTAR EFICAZMENTE 

 Elaborar previamente uma lista de perguntas objectivas e representativas 
  Avaliar o que o formando sabe e não pesquisar exaustivamente o que não sabe 
  Na avaliação formativa, fazer perguntas a todos os elementos 
  Na avaliação sumativa, deverão fazer-se as mesmas perguntas a todos os formandos, criando assim 

igualdade e uniformidade na avaliação  

AVALIAÇÃO ORAL (Vantagens) 

 Facilita o diálogo directo formando - formador 
  Permite o treino da expressão oral  

AVALIAÇÃO ORAL (Desvantagens) 
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 Trata-se de um processo moroso 
  Dificuldade em criar condições de igualdade e uniformidade na avaliação 
  Os formandos com melhor expressão oral são beneficiados 

AVALIAÇÃO ESCRITA (Vantagens) 

 Economia de tempo 
  Tratamento igual dos formandos 
 O formador pode estudar a resposta dos formandos e compará-los  

AVALIAÇÃO ESCRITA (Desvantagens) 

 Exige uma concepção cuidada e por isso morosa 
  Dá vantagens aos formandos que têm facilidade de interpretação e expressão escritas 

AVALIAÇÃO ESCRITA (INSTRUMENTOS) 

INQUÉRITOS  

 Permitem apresentar questões escritas de forma sistemática 
 Destinam-se a colher dados do domínio afectivo 
 Especialmente vocacionados para avaliação diagnóstica 

TIPOS: 

 Questionários 
 Inventários 
 Escalas de atitudes 

AVALIAÇÃO ESCRITA (INSTRUMENTOS) 

TESTES: 

 Destinam-se a colher dados do domínio cognitivo 
  São constituídos por uma ou mais questões 

TIPOS: 

  Testes de produção 

 Testes de selecção 

MEDIÇÃO 

 Consiste em medir determinadas performances de execução do formando. 
 Consiste em colher dados do domínio psicomotor: 

  Tempo de execução 
  Quantidade de trabalho produzido 
  Respeito pelas medidas pré-determinadas, tolerâncias, normas 

FASES DE ELABORAÇÃO 
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 Identificar o tipo de Avaliação pretendida 
  Criar questões 
  Criar a correcção 
  Criar tabelas de cotação 
  Prever decisão 
  Prever remediação 

Cada avaliador tem a sua própria maneira de avaliar, baseada em muitos factores, alguns dos quais 
escapam à consciência do próprio avaliador. 

 Infidelidade do mesmo avaliador 
  Estereotipia 
  Efeito de Halo 
  Efeito de ordem de correcção 
  Ausência de Critérios Comuns 
  Efeito de informação prévia 

Referencia 

CENFFOR (centro nacional de formação de formadores) 

COMO PLANIFICARAR 
Ana Azevedo Maia 

 
INTRODUÇÃO 

Determinar com clareza o que queremos alcançar e planear com eficiência as acções para 
chegar ao desejado são condições indispensáveis para o sucesso. No âmbito de nosso trabalho, 
podemos dizer: para abordar uma situação complexa a ser resolvida é necessário iniciar com um bom 
planeamento. O planear, neste foco, será conceituado como o estudo inicial da situação a ser 
abordada para compreendê-la e, a partir desta compreensão, organizar um contexto que possibilite 
sua solução. 

E nosso objetivo apresentar uma proposta de planeamento das acções pedagógicas visando 
criar as melhores condições para que os alunos construam seus conhecimentos a partir dos saberes 
socialmente elaborados, com a mediação do professor. 

Todo planeamento precisa levar em conta alguns fatores básicos, tais como: onde se pretende chegar, 
os agentes envolvidos, as estratégias mais favoráveis para alcançar o que se deseja, os recursos 
necessários para a sua execução e os mecanismos de avaliação e controle do processo da solução e do 
produto resultante. 

PLANIFICARAR: Por quê? 
A questão por que planear parece ter resposta óbvia: planea-se porque “não há ventos 

favoráveis para quem não sabe para onde navega”.  Qualquer atividade da nossa vida exige, de uma 
forma ou de outra, um planeamento.  Até um simples passeio exige um planeamento: por quê, em 
que condições e com que recursos? 

Pelas mesmas razões o professor precisa planear suas atividades pedagógicas, procurando 
responder às perguntas: por que, em que condições e com que recursos. Na resposta ao por quê?, 
focamos a situação complexa a ser compreendida o os objetivos a serem alcançados. Nas condições, 
procuramos prever estratégias que pretendemos seguir para alcançar os objetivos a serem alcançados. 
Nos recursos, planeamos o que precisamos de elementos de apoio para realizar com sucesso o que 
foi planeado. Por isso, o planeamento pedagógico é considerado como uma situação complexa para a 
qual o professor precisa desenvolver sua competência. 

Com relação ao planear podemos afirmar o seguinte: o planeamento é um roteiro de saída, 
sem certeza dos pontos de chegada. Por esta razão todo planeamento busca estabelecer a 
relação entre a previsibilidade e a surpresa. 
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Na base dessas afirmações está o conceito de que nenhuma situação complexa é igual a outra, 
ou seja, o planeamento deverá considerar que cada relação sempre terá os componentes da incerteza, 
da singularidade e do conflito de valores. Por isso o planeamento pedagógico é um roteiro de saída 
sem certeza da chegada. 
Esta relação entre previsibilidade e surpresa pode levar o educador a uma certa descrença na 
importância do planeamento:  “Se não tenho certeza do que irá ocorrer, vou confiar na minha 
capacidade de improvisação e vou para a aula confiante em minha experiência profissional”. A quem 
pensa desta forma, podemos argumentar: “também não há ventos favoráveis para quem não sabe para 
onde navega”, ou seja, quanto melhor for o roteiro de saída, maior será a probabilidade de sucesso na 
solução de situações-problema previstas como chegada. 

A experiência do professor é um ingrediente importante para um bom planeador. A capacidade de 
flexibilização também. Mas há uma idéia-chave que deve estar na base do bom planeamento: cada 
situação complexa é singular/única; a cada ano os alunos são outros, o contexto social é diferente, as 
tecnologias de apoio são mais aperfeiçoadas e o próprio professor, de um ano para outro, não é o 
mesmo. 
 

PLANIFICAR: PARA QUEM? 
Quem planifica é o professor, para oportunizar condições que favoreçam a melhor aprendizagem do 
aluno. Ao planificar, o professor precisa considerar alguns componentes considerados fundamentais: 
1 - O professor precisa conhecer-se do ponto de vista de sua própria personalidade: é introvertido? 
Extrovertido? Auditivo? Visual? Cinestésico? Esse conhecimento é importante para escolha de 
estratégias pedagógicas, cujo sucesso ou fracasso poderá depender de suas características 
psicossociais. 
2 - O professor precisa conhecer seus alunos, com suas características psicossociais e cognitivas. O 
professor pode fazer o plano de uma aula de ciências e executá-lo para uma turma da 6ª classe A, mas, 
ao executar o mesmo plano para a 6ª classe B, poderá frustrar-se com o fracasso. O princípio parece 
ser simples: cada aluno é cada aluno, cada turma é cada turma. 
3 - O professor precisa conhecer a epistemologia e a metodologia mais adequada às características 
de sua disciplina. Há estratégias que são mais adequadas às aulas de ciências da natureza e que não 
podem ser tão eficazes para as aulas de ciências humanas. 
4 - O professor precisa conhecer o contexto social de seus alunos. Este conhecimento o levará a 
identificar as situações complexas relevantes para um grupo singular de seus alunos e escolher 
estratégias contextualizadas que favoreçam a aprendizagem significativa. 
 

PLANIFICAR: O QUE PARA QUEM? 
O professor que se conhece e conhece seus alunos precisa planificar estratégias pedagógicas que 
favoreçam a aprendizagem significativa de conteúdos relevantes.  
No modelo tradicional de ensino, com base no positivismo e no comportamentalismo, o planeamento 
procura descrever todas as condições de aprendizagem, e o ensino é a realização dessas condições; 
ainda nesse modelo todos os alunos são tratados como sendo iguais, devendo aprender os mesmos 
conteúdos, no mesmo ritmo, vencer as mesmas dificuldades e ser avaliados com os mesmos 
instrumentos. 
Entretanto, nas novas concepções pedagógicas, não há certeza das condições de chegada, porque o 
aluno, que é quem aprende, pode interferir e direcionar o ensino por caminhos diversos, uma vez que 
não é passivo e nem uma tábula rasa.  Assume-se então um novo conceito de planeamento. O 
professor definirá como vai se relacionar com os alunos respeitando suas singularidades, o que proporá 
de atividades e como avaliará a caminhada da aprendizagem. Estas são algumas das decisões 
constitutivas de um planeamento pedagógico. O plano resultante do planeamento deixa de ser uma 
peça apenas técnica e engessadora elaborada pelo professor para ser uma dinâmica diversificada de 
situações de aprendizagem, com a inclusão do aluno com suas curiosidades, seus obstáculos 
epistemológicos, seus conhecimentos prévios, etc. Neste caso o aluno é co-autor do planeamento  
pedagógico e, como tal, co-responsável pelo seu sucesso. 
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Nesta linha de pensamento, o que estamos afirmando é que o professor precisa, sim, prever e organizar 
a situações de aprendizagem, mas nem o professor nem o aluno devem ficar escravos do plano 
elaborado. Aluno e professor, num processo colaborativo, estabelecem a dinâmica que guia a 
organização e a re-organização das condições de ensino e de aprendizagem. 

Planeamento de Aula 

Várias escolas possuem diferentes modos de organizar o conteúdo didático. Muitas delas 
preferem trabalhar com métodos prontos”. O que é certo, é que nem sempre esses materiais podem 
suprir todas as necessidades do professor. 

Cada classe possui uma personalidade, diferentes níveis de entendimento sobre certos assuntos, e 
alunos com dificuldades diversas. Sendo assim, o professor deve estar apto a formular um Plano de 
Aula satisfatório sempre que for necessário. À frente da classe, ele tem de ser capaz de perceber o que 
mais precisa ser trabalhado de forma diferente, nem que isso signifique fugir um pouco da 
programação do material “pré-formulado” dado pela escola. 

Estrutura do plano 

O profissional usufrui de uma grande liberdade na hora de montar um plano de aula. Contudo, há 
certos itens básicos que devem ser observados e merecem ser seguidos. Montamos, resumidamente 
aqui, um esquema dividido em quatro etapas: 

1. Definir o tema da aula. Pois é a partir dele que todo o plano será elaborado.  
2. Definir o objetivo e as competências que deverão ser desenvolvidas nos alunos.  
3. Pesquisar os materiais que serão utilizados: livros, filmes, músicas, sites, tinta, materiais 

recicláveis, etc. Dependendo do nível da classe, uma bibliografia poderá auxiliar os alunos.  
4. Criar estratégias de como e quando cada material e/ou as informações serão apresentadas ou 

utilizadas, para que o objetivo - no item 2 - seja alcançado com sucesso. A estratégia deve ser 
elaborada de forma a manter a atenção e a motivação dos alunos durante toda a aula. Provocar 
debates e questionamentos para o bom desenvolvimento do tema e, se possível, aproximar os alunos de 
forma prática e interativa ao que está sendo estudado.  

5. Avaliação: verificação da aprendizagem; 

Os temas 

Os Planos de Aula são úteis para todos os níveis - todas as idades - e sua prática deve fazer parte do 
dia-a-dia do professor. A idéia de um bom tema pode surgir, por exemplo, de uma conversa entre 
professor e alunos. Uma pequena dúvida pode se transformar em uma grande aula, caso o professor 
saiba aproveitá-la.  

Como elaborar os objectivos 

Grande atenção deve ser posta ao elaborar objectivos para que eles tenham as duas partes de que são 
constituídos: 
1. O que se vai fazer é a indicação da ação que será realizada. 
2. Para que fazê-lo é a indicação do resultado que se pretende alcançar, sempre com uma finalidade 
retirada do marco operativo da disciplina, área de estudo, ciclo,... 
A primeira parte do objetivo será sempre posta no infinitivo porque indica uma ação. Deve ser uma 
ação limitada, muito precisamente expressa e perfeitamente exeqüível para o tempo previsto. Exemplo:  
- comparar os vegetais com os animais; 
- debater a origem dos seres vivos; 
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Como se vê, são acções que o professor e os alunos podem desenvolver num tempo pré-estabelecido a 
fim de satisfazer necessidades bem determinadas, para aquela turma de alunos, no espírito daquele 
marco operativo. 

A indicação da acção concreta ainda não constitui o objetivo. Ele só se completa com a indicação do 
resultado pretendido, isto é, a finalidade, retirada do marco operativo. Ex. Comparar os vegetais com 
os animais para compreende com se relacionam e interagem os elementos da natureza. 

Os objetivos podem ser: gerais e específicos. 

Objetivo Geral 
 

É a ação mais distante, a mais longe, o ponto de partida para todas as ações do projeto. É o que o 
professor pretende alcançar. 
 
                                                                Objetivos específicos 
 
É a resposta desejada da população alvo, devem prever resultados quantificáveis. Define o tempo; o 
número de pessoas e a faixa etária. É o que os alunos precisam atingir. 
 
* não confundir objetivos específicos com resultados 
O objetivo sempre começa com um verbo (no infinitivo). 
Alguns verbos: 
Propiciar 
Levar  
Enumerar 
Estabelecer 
Listar 
Calcular 
Elaborar 
Concluir 
Desenvolver 
Enunciar 
Descrever 
Identificar 
Justificar 
Reconhecer 
Etc.. 

Somente chamaremos de objectivo ao conjunto de acção finalidade. A acção isolada carece de sentido 
e leva a desastres, como decorar nomes de rios, regras de gramática, fórmulas de matemática e de 
física. A finalidade indicada sozinha, embora possa ser impulsionadora, não gera, diretamente, práticas 
coerentes e transformadoras. 

A finalidade (o “para que”) condiciona a acção, ou seja, a acção será realizada com o espírito que o 
resultado pretendido indica; assim, o conjunto das acções, ao ser realizado, juntamente com o restante 
da programação, vai construindo a realidade anunciada no marco operativo. 

Estratégias
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Há necessidades que não podem ser satisfeitas somente por acções. Por isso a programação, também 
na sala de aula, necessita ser completada com as outras categorias indicadas para intervir na 
realidade e na prática, a fim de satisfazer as necessidades surgidas no diagnóstico, a partir do 
necessário teórico estabelecido no marco operativo. 

Uma dessas categorias e a das estratégias. 

Em geral, professores e outros profissionais da escola têm dúvidas quanto à própria conceituação de 
estratégia. Partilham todos de uma razoável definição que afirma aproximadamente, o seguinte: 
estratégia é o modo de realizar acções e de alcançar resultados.  

Estratégia é, na verdade, a expressão 
- de uma atitude, 
- a ser vivenciada pelo professor, pelos alunos ou por professor e aluno, 
- para sanar determinadas necessidades, 
- e, assim, transformar a realidade, 
- para o que está definido no marco operativo. 

Estratégia é maneira de vivenciar um valor, um modo prático de se comprometer com um princípio, 
orientação para realizar a prática para que ela tenha determinada direção. O conjunto de estratégias é 
o espírito que serve de guia a tudo o que faremos, é tomar uma atitude que vai ter conseqüências 
muito importantes, inclusive a de gerar acções concretas. As estratégias são importantes num plano. 
Elas geram um modo de viver e um modo de agir que vai interferir poderosamente na transformação 
da realidade, para aproximá-la, sempre mais, à realidade desejada, proposta no marco operativo. 

Avaliação 

Avaliar a aprendizagem é uma situação complexa a desafiar o professor em sua tarefa de 
acompanhar a construção do conhecimento dos seus alunos. 

Avaliar a aprendizagem é um processo que deve manter coerência com o processo de “ensinagem”, 
ou seja, o professor avalia o que o aluno aprende para poder criar novas e melhores condições para 
novas aprendizagens. Em outras palavras, a avaliação não é um produto final, fechado e acabado. É 
um momento privilegiado em que o professor recolhe dados para sua “reflexão na acção” com vistas 
a redirecionar seu processo de ensino. 

Planear, o caminho para a boa aula! 
Só ensina bem quem sabe aonde quer levar os alunos e se prepara para chegar lá! 

A atividade de planear é considerada complicada, chata e burocrática por boa parte dos professores! 
Planear é simples... Defina os objetivos e o caminho para alcançá-los. É preciso caminhar 

muito, mas quem faz o percurso encontra a chave para o sucesso!  
 

OS DEZ MANDAMENTOS PARA BEM PLANEJAR! 
 
1) ESQUEÇA A BUROCRACIA 
    Antes o Plano vinha pronto, em pacotes. Hoje quem leciona tem espaço para criar! 
 
2) CONHEÇA BEM DE PERTO O SEU ALUNO 
    Pergunte-se sempre: “O que meu aluno deve e pode aprender?”. 
 
3) FAÇA TUDO OUTRA VEZ (E MAIS OUTRA) 
    O planejamento deve ser sempre alterado, de acordo com as necessidades da turma. 
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4) ESTUDE PARA ENSINAR BEM 
    Uma pessoa só pode ensinar aquilo que sabe, porém é preciso, também, saber como ensinar. 
 
5) COLOQUE-SE NO LUGAR DO ESTUDANTE 
    Você deve saber se os temas trabalhados em sala são importantes do ponto de vista do aluno. 
 
6) DEFINA O QUE É MAIS IMPORTANTE 
    Os critérios para estabelecer o que é mais importante ensinar devem ser as necessidades dos 
alunos. 
 
7) PESQUISE EM VÁRIAS FONTES 
    Toda aula requer material de apoio. Busque informações em livros, em revistas, na Internet... 
 
8) USE DIFERENTES MÉTODOS DE TRABALHO 
    Métodos como: aulas expositivas, atividades em grupo e pesquisas são excelentes aliados! 
 
9) CONVERSE E PEÇA AJUDA 
Converse com os colegas! Aproveite as reuniões! 
 
10) ESCREVA, ESCREVA, ESCREVA 
     Compre um caderno e anote, no fim do dia, tudo o que você fez em classe. Esta é uma forma de 
você analisar o que está ou não dando certo em seu trabalho! 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pode ser que alguém possa ter sentido falta, no decorrer do texto, de técnicas ou “receitas” de planos 
de ensino estruturados para que tivesse a segurança de “siga o modelo” e elaborasse seus próprios 
planos. 

Nossa experiência mostrou que esse tipo de plano tem tido pouca ou quase nenhuma praticidade ou 
eficácia. Por essa razão optamos por apresentar orientações que fundamental o planeamento.e que 
foram expostas: 

Nesta linha de pensamento, propomos algumas orientações que visam sintetizar nosso estudo sobre 
o assunto. Aqui fazemos a síntese das idéias-chave que foram expostas: 

a) O melhor recurso para um bom planeamento é o desenvolvimento da competência do professor 
para resolver a situação complexa de ensinar; esta competência fará com que o professor tenha 
recursos (cognitivos, psicossociais e emocionais) disponíveis para uma reflexão-na-ação e a 
conseqüente tomada de decisão mais segura no momento de atuar no processo de ensino. 

b) Chamamos de planeamento a dinâmica de compreender, analisar, propor, prever, etc., cujo 
produto será o plano de ensino, que contém a explicação de roteiros de partida e não 
necessariamente as condições de chegada; ele é o encontro da previsibilidade com a surpresa. 

c) Estabelecer claramente objetivos a serem alcançados e os caminhos a serem trilhados é de suma 
importância para um bom planeamento. 

d) Nenhuma situação complexa é igual a outra; por esta razão, as condições de gênese do 
conhecimento não são as mesmas das condições de uso; no caso do professor, a experiência é um 
excelente aliado da competência, pois e por meio da experiência que o professor adquire o 
conhecimento-na-acção fruto da reflexão-na-acção. 
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e) Flexibilizar sim, improvisar não! A flexibilização pressupõe a capacidade do professor de agir 
dentro da reflexão-na-acção; para flexibilizar, o professor precisa ter recursos para identificar as 
necessidades de modificação do que foi planeado, reavaliar, replanejar e executar em um novo 
contexto; por outro lado, a improvisação pode ocorrer de forma aleatória e sem suporte da 
competência do profissional da educação, o que não seria desejável no processo de formação em 
contexto escolar. 

f) No planear a prática pedagógica, o professor único, precisa conhecer-se e conhecer seus alunos, 
do ponto de vista psicossocial e cognitivo: este conhecimento o levará a estabelecer com seus alunos 
uma relação de sujeito para sujeito e não apenas de indivíduo para indivíduo, pois cada sujeito 
cognoscente é único, estando inserido num grupo social singular. 

g) O principal objetivo do planeamento é favorecer a aprendizagem, mas não qualquer 
aprendizagem; deverá favorecer a aprendizagem significativa de conteúdos relevantes; o aluno 
precisa aprender dando sentido ao que aprende, e dar sentido é poder relacionar seus conhecimentos 
à sua vida em contexto social; para favorecer a aprendizagem significativa, os conteúdos devem ser 
relevantes, ou seja, devem ter relação com a vida do aprendente. 

h) O planeamento favorece a elaboração de instrumentos de avaliação, na medida em que estabelece 
com clareza os objetivos a serem alcançados e que, ao mesmo tempo, permite a sua flexibilização, 
em função da intervenção do aluno no processo de ensino 
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