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Introdução

Introdução

Atualmente, um dos principais
desafios educacionais é
saber como motivar os
alunos. Mesmo que os
profissionais adotem as
estratégias mais eficazes
em sala de aula, é provável
que o aprendizado do aluno
não se dê da melhor forma
— caso o estudante não
veja sentido no que está
fazendo ou, ainda, se ele
tiver algum problema que
esteja atrapalhando o seu
rendimento escolar.
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Introdução

Sendo assim, o desafio de atender a todos os alunos, mesmo que suas necessidades sejam tão
diferentes, cabe aos educadores e às instituições de ensino. É preciso buscar diversas formas de
mobilizar os alunos, incentivando-os e contribuindo para o pleno desenvolvimento de cada um.

Tendo em vista esse desafio, produzimos este material para ajudar
a transformar, de forma positiva, a sua maneira de ensinar. Neste
e-book, vamos falar dos problemas mais comuns que desmotivam os
alunos, da importância de colocar em prática diferentes estratégias
de ensino, de como você pode usar os debates para engajar os alunos
e de algumas dicas de como usar a tecnologia na sala de aula a favor
do aprendizado. Confira!
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Por que é tão difícil motivar os alunos?

Lidar com diferentes realidades ao mesmo
tempo não é fácil, não é? Cada aluno tem
sua história, a sua realidade, e enfrenta
dificuldades e desafios distintos. Por isso,
motivar uma turma de forma geral se torna
cada vez mais difícil. Dessa forma, listamos
algumas questões frequentes que são
observadas por profissionais de ensino em
relação aos alunos. São elas:
»» Engajamento: o aluno não tem
consciência da importância de aprender
a matéria que é proposta.
»» Mudanças físicas, mentais e sociais:
quando lidamos com adolescentes, as
emoções são potencializadas, e podem
atrapalhar no processo de aprendizado.
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»» Problemas familiares: é inevitável que todos nós passemos por problemas em casa e,
ocasionalmente, essa situação atrapalhe outras esferas da nossa vida — no caso da criança e do
adolescente, o aprendizado na escola.
»» Falta de autoconfiança e de autoestima: o aluno não acredita ser capaz de desenvolver as
atividades propostas ou de assimilar o conteúdo transmitido.
»» Falta de recursos mais modernos e interativos: para a geração que cresceu com as mídias
digitais e a internet, uma aula no quadro não é capaz de prender a atenção.
»» Bullying: é necessário que a escola trabalhe com temas que valorizem a diversidade, para que
os alunos entendam que cada um tem as suas características próprias e que todos merecem
respeito.
O importante é enfrentar os desafios e ajudar os alunos a superar todos os problemas que estejam
influenciando negativamente no rendimento escolar.
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Analise diferentes estratégias de ensino

Algumas estratégias podem melhorar a relação dos alunos com o modelo de ensino da instituição.
Dessa forma, convidamos você a testar novas estratégias para facilitar o aprendizado dos seus alunos —
não somente em atividades extracurriculares, mas principalmente, no dia a dia.
Cada pessoa se identifica com formas diferentes de aprendizado. Sendo assim, o profissional de
educação não deve se ater a uma estratégia de ensino apenas. É preciso buscar diferentes formas de
transmitir o conteúdo para os alunos de forma a atrair a atenção e fazer com que eles assimilem o que
está sendo proposto.

Para isso, é preciso considerar dois pontos muito importantes: o
primeiro é fazer o aluno acreditar que é capaz de ser bem-sucedido
em seu aprendizado. O segundo é proporcionar o contato com
diferentes estratégias de ensino, de forma que o aluno entenda
como aplicá-las e como cada uma delas contribui para o processo
de aprendizagem, seja qual for — aula expositiva, estudo dirigido,
tempestade cerebral, estudo de caso, júri simulado, estudo de texto,
entre tantas outras estratégias.
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Analise diferentes estratégias de ensino

A motivação é um dos principais pilares para que a estratégia de
ensino seja bem-sucedida. Antes de dar início a uma atividade,
é importante explicar ao estudante qual é o objetivo daquela
estratégia de ensino e como ela vai ajudá-lo a assimilar o
conteúdo. Caso essas questões não sejam abordadas, o aluno
pode acabar questionando o esforço que ele vai empenhar para
desenvolver a atividade e acabar desmotivado.
Sendo assim, é importante valorizar as formas de avaliação para
que o aluno possa refletir e escolher as que são mais adequadas
para o seu desenvolvimento. Com essa perspectiva, deixamos de
evidenciar a competição entre os alunos e centramos a reflexão
sobre o progresso de cada um.
Devemos contribuir para aumentar a percepção positiva sobre
seu próprio desenvolvimento. Assim, o aluno descobre formas
diferentes de aprender e pode trabalhar para superar suas
dificuldades.
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Incentive o aprendizado fora da sala de aula

A escola não é o único local de aprendizado para os alunos. Sendo assim, os educadores devem
ajudá-los a entender que podem (e devem) aprender de diferentes maneiras. Além de conscientizálos da importância de aproveitar diversas formas de aprendizado, é possível incentivá-los por meio de
vários métodos.

Meios digitais
Nunca foi tão fácil aprender fora da sala de aula. Com a popularização de meios digitais e da internet,
um mundo de informação está disponível a apenas um clique. Por essa razão, é imprescindível que
os educadores estejam atentos às fontes de informação dos alunos — já que nem todo o conteúdo
disponível na internet é confiável. Sendo assim, os profissionais de educação devem mostrar as
possibilidades de obtenção de informação na internet por meio de sites, blogs e canais confiáveis.
Uma atividade interdisciplinar interessante para propor em sala de aula é a divisão de temáticas
relacionadas às disciplinas da escola e também a outros assuntos como cultura, entretenimento e
saúde, por exemplo. Cada assunto é de responsabilidade de um grupo de alunos, que devem realizar
pesquisas na internet e definir quais fontes são confiáveis — isso inclui não somente os sites e os
blogs, mas canais no YouTube, e-books, trabalhos acadêmicos e muito mais.
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Depois da pesquisa, o grupo deve apresentar ao restante da turma as informações encontradas sobre
a temática em questão, descrevendo cada fonte e destacando os pontos que tenham chamado a
atenção. Dessa forma, os alunos aprendem a escolher suas fontes de informação e a turma ainda
consegue montar uma lista com as fontes descobertas por seus integrantes.
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Incentive o aprendizado fora da sala de aula

Trabalhos voluntários e atividades culturais
Outra forma de incentivar o aprendizado fora da sala de aula é considerar as atividades desenvolvidas
paralelamente às curriculares como forma de avaliação escolar. Trabalhos dedicados a instituições de
caridade e ONGs podem ser consideradas como parte da nota de estudos sociais, por exemplo. Da
mesma forma, participação em uma competição de dança ou um sarau podem complementar as notas de
educação física e de literatura. Ao informar essa possibilidade aos alunos, deixe claro o objetivo desse
tipo de atividade: incentivá-los a aplicar, na realidade de cada um, o que está sendo aprendido na escola.
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Aposte nos debates

Estudar de forma coletiva pode ser muito benéfico para o aprendizado dos alunos. Os debates fazem
com que os estudantes pesquisem sobre determinado assunto para que sejam capazes de organizar o
raciocínio e apresentá-lo de forma argumentativa. Além disso, é uma forma de propor a interação entre
os alunos e de contribuir para a desenvoltura da fala em público.
Dentre os modelos de debate que o educador pode aplicar, estão o que acontece em um ambiente
virtual e o presencial. O debate em ambiente virtual permite que alunos mais tímidos consigam expor
sua opinião de forma mais confortável, além de favorecer aqueles que não se expressam tão bem de
forma oral. Já o debate em sala de aula contribui para a desenvoltura do aluno e sua capacidade de
organizar o raciocínio com agilidade.
Organizar um debate em sala de aula é fácil: proponha a atividade e divida a turma em grupos de até
cinco pessoas. Estabeleça um tempo para que cada grupo possa discutir o assunto proposto e chegar
a um ponto consensual. Visite os grupos para acompanhar o desenvolvimento das ideias e instigálos ainda mais. Em seguida, proponha debates entre os grupos para que toda a turma acompanhe
as linhas de raciocínio desenvolvidas. No início, escolha aleatoriamente os oradores, para que
todos estejam com seus discursos preparados. À medida que o debate se desenvolver, deixe que a
participação seja voluntária.

17

Aposte nos debates

Outra forma de promover um debate é dividir
a turma em dois grupos, propor um tema e
definir qual grupo vai argumentar contra e qual
vai argumentar a favor do assunto. Esse tipo
de debate é uma excelente forma de exercitar
a capacidade argumentativa dos alunos, visto
que a opinião de cada um pode não coincidir
com o que o estudante vai defender no
debate. O educador, nesse caso, atua como
um mediador da discussão.
Os debates on-line devem incentivar a interação
dos alunos. Sendo assim, organize a atividade
em etapas. O primeiro passo é fazer com
que o aluno exponha a sua opinião sobre o
assunto. Em seguida, outro aluno deve fazer um
comentário relacionado à primeira resposta. Por
último, é possível conceder uma tréplica.
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Invista no uso da tecnologia na sala de aula (do jeito certo!)

Hoje em dia, a tecnologia é uma das principais ferramentas usadas para motivar os alunos. Em função
da popularização da internet e de ferramentas digitais, é inevitável pensar em métodos educacionais
que usem esses meios como aliados.
O uso de tecnologias nas salas de aula potencializa o ensino, estimula o aprendizado e pode auxiliar os
educadores na gestão pedagógica. Sendo assim, listamos algumas maneiras de utilizar a tecnologia e
tornar as suas aulas mais divertidas e produtivas.

Invista no uso da tecnologia na sala de aula (do jeito certo!)

Estudo dirigido on-line
Selecione diversas fontes de consulta na internet para a realização de um estudo dirigido. Não
se atenha apenas a páginas informativas! Use também canais no YouTube e páginas oficiais de
organizações nas redes sociais como fonte de informação. Esse tipo de atividade motiva os alunos
porque eles podem interagir com as tecnologias com que estão familiarizados.

Página colaborativa
Esse tipo de atividade pode ser proposto por professores de todas as áreas. Os de matemática,
por exemplo, podem desafiar seus alunos a tirar fotografias de conhecimentos geométricos que são
encontrados no dia a dia. Em seguida, essas fotos podem ser postadas em uma conta colaborativa
no Instagram.
Outra alternativa é criar um blog em que vão ser postados textos argumentativos desenvolvidos pelos
alunos sobre temáticas culturais, sociais ou políticas.
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Aplicativos para
gestão pedagógica
Hoje em dia, podemos
encontrar aplicativos de gestão
pedagógica que permitem
que tanto o educador quanto
a instituição de ensino tenha
acesso ao desempenho dos
alunos. Esses resultados podem
ser adquiridos por meio da
análise de dados inseridos
no sistema, e permitem que
o profissional da educação
elabore estratégias para atuar
de forma mais assertiva com os
alunos dentro da sala de aula.
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Siga estas 6 dicas básicas

Para terminar este guia, elaboramos
uma lista com algumas dicas básicas
para você implementar nas suas aulas
e motivar ainda mais os seus alunos.
Confira!

Ofereça recompensas
Sempre que possível, ofereça
recompensas inesperadas aos
seus alunos. Recompensas simples,
como um chocolate no fim da aula,
podem fazer com que os alunos
se interessem mais em função do
reconhecimento por parte
do educador.
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Transmita sentimentos positivos
Acredite: a sua motivação é contagiante. Se você conseguir transmitir sentimentos bons para seus
alunos — como alegria, motivação e interesse, por exemplo —, eles vão acabar se envolvendo com a
aula e assimilando melhor o conteúdo oferecido.

Demonstre interesse por eles
Antes de tudo, é importante conhecer os seus alunos. Procure saber os interesses deles e, à medida
em que forem surgindo oportunidades, aborde esses interesses nas aulas. Mesmo que de forma
mínima, comentários do tipo “vi uma notícia e lembrei de você” podem fazer uma grande diferença na
experiência de aprendizado do aluno.
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Dê feedbacks
Um aluno não tem como melhorar a sua postura em sala de aula — seja em relação aos colegas ou em
relação ao aprendizado — se ele não sabe o que fazer para mudar. Sendo assim, destaque o que cada
aluno tem de melhor e ofereça soluções para as questões que devem ser resolvidas. Isso vai aumentar
a autoconfiança do aluno e vai gerar resultados positivos para o aprendizado.

Ajude-os a controlar o nervosismo
As vésperas das provas são momentos de muita ansiedade e nervosismo para os alunos. Dessa forma,
demonstre empatia em situações de estresse e dê dicas de como controlar a ansiedade. Além disso,
estimule a autoconfiança dos alunos para que eles se sintam capazes de superar os desafios.

Ouça seus alunos
Eventualmente você pode propor que os próprios alunos escolham os temas dos debates ou as
ferramentas tecnológicas que eles querem usar para incrementar as aulas. Tudo isso deve estar de
acordo com as possibilidades da instituição de ensino, é claro.
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Conclusão

Conquistar a atenção dos
alunos é um desafio diário. O
uso de estratégias diversas
auxilia o processo, mas é
importante que você conheça
os seus alunos e escolha o
método que mais se adapta
às necessidades da turma.
Sendo assim, utilize as dicas
deste material para motivar
seus alunos e desenvolver
um trabalho educacional
de qualidade dentro da sua
instituição de ensino.
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O QMágico é uma plataforma que potencializa as suas ações
pedagógicas por meio do acompanhamento das atividades dos
alunos em tempo real. Promovemos, em uma interface que é
similar a uma rede social, a possibilidade de realização de provas,
exercícios e deveres de casa, além de compartilhamento de
conteúdo em diversos formatos, de qualquer dispositivo fixo ou
móvel, dando ao aluno e ao professor mais flexibilidade. É um
novo conceito de sala de aula, em que o professor não é mais o
único detentor de conhecimento e o aprendizado se torna mais
atraente para o estudante.

