
Em um estudo feito pela OCDE¹ com base nos dados do Pisa², foi observado que uma 

combinação entre instrução dirigida e ensino baseado em inquérito é a maneira mais eficaz de se 

atingir um bom desempenho estudantil. E é esse equilíbrio que precisamos buscar!

A instrução dirigida consiste em aulas expositivas nas quais os educadores possuem maior 

controle sobre a aula, guiando e direcionando as discussões. É o modelo tradicional, que estamos 

mais acostumados. Já o ensino baseado em inquérito ocorre quando os alunos possuem maior 

autonomia na dinâmica da sala, sendo responsáveis pelo seu processo de aprendizagem.

Um alto nível de ensino baseado em inquérito sem uma base suficiente de instrução dirigida 

geralmente resulta em baixo desempenho dos alunos. Isso pode ocorrer devido a uma falta de 

base de conhecimento vinda da instrução dirigida ou pelo ensino baseado em inquérito ser mais 

desafiador para os professores. Porém, quando se trata do uso de tecnologias da na sala de aula, 

o melhor caminho é a instrução dirigida. Assim, é melhor haver um projetor na sala que o 

professor manuseia do que diversos laptops ou tablets para todos os alunos. 

Em países desenvolvidos, estimular experimentos e permitir que os alunos tirem suas 

conclusões é significativamente positivo para seu aprendizado. Em países menos desenvolvidos, 

isso é insignificante, talvez devido à falta de recursos e supervisão dos professores. Por esse 

motivo, é essencial dar suporte aos docentes, focando em prepará-los e instrumentá-los com 

planos de aulas e formação de qualidade, antes de adotar o ensino baseado em inquérito.

Os resultados mostram que o ensino baseado em inquérito é muito bem recebido pelos 

alunos, o que pode levar à sua adoção precipitada. No entanto, para melhores resultados, o ideal 

é ter foco em uma abordagem mais assertiva para solidificar o conhecimento da turma, para 

então eles se beneficiarem do ensino baseado em inquérito. Escolas com pior desempenho 

devem cuidar ainda mais para garantir uma base sólida de seus professores e alunos antes de 

abrir espaço para metodologias menos tradicionais. 

para então eles se beneficiarem desta metodologia. Em escolas com pior desempenho, 

deve-se t 

é um ponto central para o desempenho dos alunos. Características motivacionais e de 

autoconfiança se mostraram ser a mais importante variável em quase todas as regiões analisadas, 

tendo duas vezes mais o efeito das condições socioeconômicas, fator tradicionalmente 

considerado o principal determinante de desempenho dos alunos. 

No estudo, diversas mentalidades apareceram como altamente preditivas de desempenho, ou 

seja, se o aluno exibe um comportamento alinhado com essa mentalidade, sua probabilidade de 

ter um alto desempenho aumenta. No topo da lista dessas mentalidades está o que chamamos 

de “Calibração da motivação”. Um aluno com motivação bem calibrada é aquele que tem a 

habilidade de identificar o que o motiva no dia-a-dia, o que inclui se preparar para as aulas, se 

esforçar mais do que o esperado, ou trabalhar com perfeição.

Ter sua motivação bem calibrada faz toda a diferença para os alunos! O estudo mostra que os 

25% de alunos mais pobres de escolas de baixo desempenho, mas com motivação bem 

calibrada, têm um desempenho melhor do que os 25% mais ricos, mas com motivação mal 

calibrada, de escolas de alto desempenho. A mentalidade importa, e muito. 

Ainda assim, apesar de ter perdido o primeiro lugar no pódio, a condição socioeconômica 

continua sendo muito importante e não pode ser desconsiderada na formulação de políticas 

públicas. Alunos de classes sociais mais baixas não são apresentados às mesmas oportunidades 

que os alunos de elite e, portanto, têm desvantagem em seu ponto de partida. 

Mas enquanto não conseguimos incluir políticas públicas que incentivem uma motivação 

calibrada, isso torna o trabalho no professor na sala de aula ainda mais importante. Cultivar uma 

boa mentalidade para aqueles com poucos recursos pode contribuir para a redução da sua 

desvantagem em relação a alunos mais privilegiados, sendo a intervenção chave para garantir 

mais oportunidades e, no longo prazo, reduzir as desigualdades.
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¹Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
²Programa de Avaliação Internacional dos Estudantes

O QUE FAZ UMA BOA AULA?


