
Módulo 5: Índice de Materiais

1: O que é a motivação e porque é importante na aprendizagem ao longo da vida?

Este texto dar-lhe-á uma breve visão geral sobre o papel da motivação na educação de adultos mais
idosos e introduzir-lhe-á algumas estratégias que pode aplicar no seu ensino. Em vez de um guia
completo, este texto pretende ser uma introdução que o prepara para o trabalho posterior do curso.
Comecemos, portanto, pelo princípio: O que é a motivação e de onde ela vem? A um nível muito básico,
"motivação" é o que nos leva a comportar-nos de uma certa forma ou a fazer certas coisas. A motivação
para aprender é a intenção ou o desejo de aprender determinados conteúdos e competências. Ela
determina se e de que forma os aprendentes se envolvem com tarefas. Podemos distinguir entre dois
tipos principais de motivação: motivação intrínseca e motivação extrínseca. A motivação intrínseca
significa que uma pessoa é motivada a nível pessoal, por assim dizer, "dentro". Estão a fazer algo para sua
própria satisfação e ganho pessoal. A motivação extrínseca, por outro lado, vem de fora. Isto pode ser
uma recompensa, como a promoção no trabalho ou evitar castigos, como ser despromovido. Um
exemplo de motivação extrínseca é o proverbial "cenoura e pau". Em suma, se estivermos intrinsecamente
motivados, fazemos algo por si próprios; se estivermos extrinsecamente motivados, fazemos algo para
obter algo mais.

Na educação, ambos os tipos de
motivação desempenham um papel
importante. Certamente, a educação
escolar assenta muito mais num
sistema de motivação extrínseca,
enquanto que na educação de adultos
a motivação intrínseca se torna mais
importante. Especialmente com
aprendentes idosos, a motivação
intrínseca é um fator importante. Os
aprendentes idosos muito raramente

frequentam cursos porque procuram uma promoção no seu trabalho ou porque necessitam de uma
qualificação para tal. Pelo contrário, são motivados pelo aspeto social de um curso, pelo interesse pessoal
num tópico, ou pela procura de autorrealização. Como educadores, precisamos de ter isto em
consideração e encontrar formas de manter a motivação dos nossos aprendentes e, idealmente,
melhorá-la através do nosso percurso de aprendizagem.

A aprendizagem eficaz e bem-sucedida ao longo da vida depende da motivação e das experiências de
aprendizagem que os aprendentes fizeram ao longo das suas vidas. Se alguém for continuamente
malsucedido na consecução dos seus objetivos de aprendizagem, é provável que não esteja motivado
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para procurar outra experiência de aprendizagem. Num grupo de adultos idosos, provavelmente
encontrará

aprendentes que tiveram experiências de aprendizagem muito diferentes ao longo da sua vida que
trazem para a mesa juntamente com a sua motivação original ao frequentarem a sua turma. Será útil ter
isto em mente e considerar diferentes formas de motivar os seus aprendentes. A seguir, analisaremos
alguns aspetos que influenciam a motivação na educação de adultos, assim como sinais de falta de
motivação e estratégias de motivação que podem ser úteis. Analisaremos então especificamente os
aprendentes idosos e a forma de manter a sua motivação. No final deste documento, encontrará algumas
sugestões de leitura adicionais.
Depois de terminar a leitura deste texto, responda às perguntas de avaliação antes de continuar o
trabalho sobre este Módulo do curso.

Motivação na educação de adultos
Iremos agora analisar diferentes aspetos que influenciam a motivação dos aprendentes adultos. Ao
desenvolver o seu percurso de aprendizagem, deverá considerar os motivos dos seus aprendentes:
Porque é que eles estão a frequentar a sua aula? Se conseguir abordar os seus motivos, será
provavelmente capaz de lhes proporcionar uma experiência de aprendizagem motivadora e assegurar o
seu sucesso. Considerando os diferentes motivos e antecedentes que um grupo de aprendentes adultos
pode incluir, deverá ser capaz de lhes fornecer diferentes abordagens de aprendizagem, para que cada
um deles encontre atividades de aprendizagem motivadoras.
Quatro aspetos que são particularmente importantes são os seguintes:

1. Conectividade: Ligar os conteúdos de aprendizagem aos conhecimentos ou capacidades já
existentes dos aprendentes ajuda-os a manterem-se motivados, uma vez que não começam do
zero. Também ajuda a sublinhar a utilidade dos conteúdos de aprendizagem.
2. Novidade: Os novos conteúdos são processados mais ativamente do que os conteúdos
conhecidos. Portanto, desafiar os seus aprendentes com alguns conteúdos inteiramente novos
de vez em quando ajuda a motivá-los.
3. Relevância: Os aprendentes que reconhecem a relevância dos conteúdos de aprendizagem
para os seus próprios fins têm mais probabilidades de se manterem motivados. Por conseguinte,
indique como os conteúdos contribuem, por exemplo, para o seu trabalho ou para a sua vida
quotidiana.
4. Autocontrolo: Na medida do possível, os aprendentes devem ter independência em termos de
fixação e alcance dos seus objetivos. Assim, não tentar controlar todos os aspetos do processo de
aprendizagem, mas sim oferecer diferentes percursos para diferentes aprendentes que podem
então estruturar a sua própria experiência de aprendizagem de acordo com a sua própria
capacidade de aprendizagem autocontrolada. Isto permite a agência, um sentimento de
autoeficácia, e assim motiva.
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Estes fatores não devem ser considerados independentemente, mas como complementares entre si. Por
exemplo, a ligação de conteúdos com conhecimentos e competências existentes deve ser equilibrada
com material novo que desperte a curiosidade dos aprendentes. Por outro lado, os aprendentes
reconhecerão

mais facilmente a relevância do conteúdo de aprendizagem se este estiver a ligar-se aos seus
conhecimentos anteriores. Para manter os aprendentes motivados, deve permitir-lhes exercer
autocontrolo na sua aprendizagem, ou seja, organizar-se e estabelecer objetivos, mas também, por
exemplo, sugerir tópicos e atividades. No entanto, terá também de fornecer estrutura e objetivos aos seus
aprendentes para que estes possam atingir objetivos e saber para o que estão a trabalhar.

Semelhante a isto, John Keller
formulou o seu modelo ARCS (1983). A
sigla ARCS significa as quatro
condições motivacionais: atenção,
relevância, confiança e sucesso. Este
modelo aponta mais para o facto de
que os aprendentes precisam de estar
confiantes de que podem alcançar os
objetivos de aprendizagem, ou seja,
precisamos de estabelecer objetivos
apropriados mas também de encorajar
a confiança ou o sentido de
autoeficácia. Desta forma, os

aprendentes experimentarão o sucesso e, portanto, estarão ainda mais motivados.

Embora não possamos controlar todo o espectro de fatores que motivam, ou desmotivam, os nossos
aprendentes, podemos certamente tentar influenciar um ambiente de aprendizagem motivador e um
percurso de aprendizagem. Voltando à consideração da motivação extrínseca e intrínseca, existem
diferentes formas de as e os influenciar. Se as e os seus aprendentes tiverem uma motivação extrínseca,
provavelmente responderão bem ao estabelecimento e à estrutura de objetivos, bem como a uma clara
definição de prioridades dentro do conteúdo de aprendizagem. Isto ajudará a dar enfoque aos
aprendentes, tornar claro para que estão a trabalhar e receber a recompensa que os motiva. Incentivos
adicionais como créditos ou recompensas adicionais poderão também funcionar como motivadores.

Como mencionado acima, é mais provável que os aprendentes idosos estejam intrinsecamente
motivados, pelo que provavelmente estão a aprender por interesse, porque simplesmente gostam de
aprender algo novo, ou talvez porque gostam do aspeto social da classe. Aqui, é uma boa estratégia
incluir material que se adapte aos interesses dos aprendentes, que seja apelativo e talvez também
humorístico ou provocador, por vezes. Os aprendentes que estão intrinsecamente motivados também
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respondem bem ao envolvimento ativo no processo de aprendizagem, ou seja, serem capazes de ser
criativos, experimentar as coisas, discutir e trabalhar uns com os outros.

No entanto, só porque a maioria dos seus aprendentes
pode estar intrinsecamente motivada não significa que
não deva utilizar fatores extrínsecos motivadores.
Mesmo que alguém aprenda principalmente por
prazer, uma estrutura útil e uma ocasional "estrela de
ouro" será apreciada. Também não deve subestimar a
relevância de um ambiente de aprendizagem agradável
que satisfaça as necessidades dos aprendentes: espaço
suficiente, ar fresco, cadeiras confortáveis, iluminação e
equipamento adequados podem fazer uma grande
diferença na motivação dos seus aprendentes.

Para estabelecer objetivos de aprendizagem adequados, peça aos seus aprendentes a sua motivação para
frequentarem a sua turma. Isto irá ajudá-los a formular os seus próprios objetivos e colocá-los em
contexto com os objetivos do curso. Desta forma, pode mostrar ao aprendente a relevância do conteúdo
do seu curso. Cada aprendente deve encontrar uma forma de estabelecer objetivos SMART, que são
específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas, e baseados no tempo. A comunicação sobre objetivos
individuais também o ajudará a dar feedback aos seus aprendentes. Além disso, a comunicação aberta irá
mostrar-lhes como as suas necessidades são integradas no processo de aprendizagem, o que, por sua
vez, irá motivá-los a participar.

Mantendo a motivação nos aprendentes idosos

Nesta próxima parte, analisaremos especificamente os aprendentes idosos, o que os motiva, e o que
devemos ter em mente quando queremos manter a sua motivação nas nossas sessões. No início,
devemos estar cientes da nossa demografia: A quem nos referimos quando falamos de aprendentes
idosos? "Idosos" refere-se normalmente a pessoas que se encontram no grupo etário dos 60+, o que
muitas vezes significa que ou estão perto da reforma ou já reformados. Neste tempo de mudança, muitas
pessoas querem usar a sua nova liberdade para experimentar coisas novas ou cumprir desejos que há
muito tempo têm abrigado. Muitos também frequentam cursos porque querem conhecer novas pessoas e
evitar um sentimento de isolamento que possa acompanhar a perda do local de trabalho e do ninho
vazio em casa. E embora os seus aprendentes idosos possam vir totalmente motivados para a sua turma,
devemos ter em mente certos aspetos quando se trata deste grupo-alvo específico:

● As (Os) aprendentes idosas(os) trazem para a mesa a experiência de uma vida! Tente aproveitar
isso!
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● Os aprendentes mais velhos têm geralmente um elevado grau de motivação intrínseca e
pessoal. Encontre estratégias para manter isto!

● O aspeto social como fator de motivação: Utilize-o no percurso de aprendizagem e proporcione
muitas oportunidades de interação!
● O seu grupo de aprendizagem será provavelmente bastante heterogéneo no que diz respeito
aos antecedentes e experiências dos seus aprendentes.
● Os aprendentes idosos são provavelmente menos versados em novos meios de comunicação e
competências TIC, embora isto possa diferir muito entre os participantes individuais. Os materiais
têm de permanecer acessíveis (por exemplo, materiais em linha podem não ser uma boa ideia)
mas a inclusão de novos meios de comunicação, tais como óculos VR, também pode despertar
interesse! (O que precisa de considerar ao utilizar as TIC e que aplicações se prestam bem aos
aprendentes idosos serão abordadas no Módulo 6 deste curso!)
● Há aspetos físicos que precisamos de considerar, tais como a redução das capacidades
auditivas, visuais e de memória.
● Considere questões de mobilidade ou outras deficiências ao conceber o ambiente de
aprendizagem, e não apenas ao desenvolver os materiais!
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