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1. Projeto Erasmus+ GRIT  

 

O projeto Erasmus+ da GRIT procura prevenir o abandono escolar precoce de estudantes em risco através 

da implementação da abordagem Growth Mindset no ensino secundário, em crianças de meio urbano. 

O projeto é desenvolvido pelas seguintes instituições Europeias: 

- Karel de Grote University College (Antuérpia, Bélgica) 

- Iriv Conseil (Paris, França) 

- Universidade de Varsóvia (Varsóvia, Polónia) 

- ISCTE-IUL Universidade de Lisboa (Lisboa, Portugal) 

 

O título do projeto, GRIT, é um acrónimo para Groing in uRban educatIon and diversiTy e foca-se no 

conceito de Growth Mindset, que tem sido aplicado no contexto educacional. O Growth Mindset é um 

fator psicológico- muitas vezes referido como um fator motivacional ou não cognitivo- que juntamente 

com fatores cognitivos pode influenciar o desempenho académico do estudante. Estudos recentes 

demonstraram que o Growth Mindset beneficia em especial os alunos com baixo estatuto socioeconómico 

ou que estão academicamente em risco o que vem procurar esbater as desigualdades ao nível do 

desempenho escolar (Paunesku et al., 2015; Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, & Macnamara, 2018). 

 

1. Orientação: ‘Como professor o que precisa para estimular o 

Growth Mindset em estudantes oriundos de contextos urbanos. 

de forma a fomentar o sucesso na escola’? 

✓ Ter uma base teórica na abordagem de Growth Mindset 

✓ Ter um conhecimento claro sobre o funcionamento do cérebro  

✓ Realizar uma sessão introdutória para estudantes  

✓ Ter um kit de atividades do projeto GRIT 

✓ Aceder a links para outros materiais educativos relacionados com o Growth Mindset  

 

2.1. Base teórica da abordagem de Growth Mind set  
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2.1.1. Conceções pessoais de inteligência  

Está familiarizado com aquele tipo de estudantes que acredita que não é bom numa matéria e afirma que 

nunca será? Ou com aquele tipo de estudantes que estão sempre entusiasmados para aprender coisas 

novas e que acreditam fortemente que são capazes? 

As convicções que os alunos têm sobre as suas capacidades e qualidades estão relacionadas com o seu 

mindset (“mentalidade”). 

Os mindsets (ou “mentalidades”), são crenças que os indivíduos têm sobre a natureza dos atributos 

humanos, nomeadamente da inteligência (Sisk et al., 2018). No domínio da inteligência, de acordo com a 

psicóloga da Universidade de Stanford, Carol S. Dweck (2006), pode distinguir-se duas conceções pessoais 

de inteligência: uma conceção estática, que reflete uma mentalidade fixa vs. uma conceção dinâmica, que 

reflete uma mentalidade de crescimento, como apresentado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Conceção estática/Mentalidade fixa vs. conceção dinâmica/mentalidade de crescimento  

 

Uma conceção estática ou fixa está associada à crença de que as capacidades são imutáveis, i.e., que são 

traços inatos que não podem ser alterados. Por exemplo, um aluno pode acreditar que tem boa nota a 

matemática só porque é bom nesta disciplina. Estudantes com uma mentalidade fixa tendem a evitar 

situações em que poderão falhar ou ter dificuldades porque estas experiências diminuem a sua perceção 

de inteligência. Evidenciam-se, por isso, habitualmente, apenas em ocasiões em que podem provar as suas 

capacidades.  

Em contraste, uma conceção dinâmica refere-se à crença de que as competências pessoais podem ser 

estimuladas. Há uma crença na noção de “crescimento”; os indivíduos com uma mentalidade de 

crescimento acreditam que podem desenvolver e aumentar o seu potencial. Por exemplo, um estudante 
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pode pensar que tem boas notas porque trabalha arduamente ou porque é perseverante. Estudantes com 

uma mentalidade de crescimento tendem, assim, a ver os desafios como uma forma de desenvolvimento 

pessoal e procuram experiências de aprendizagem desafiantes que permitam isso. Habitualmente 

transformam o fracasso numa abordagem de “ainda não”, o que significa que reconhecem o seu potencial 

de crescimento no futuro próximo (Dweck, 2006). 

 

Globalmente, Dweck (2006) argumenta que a conceção pessoal de inteligência, visto que remete para um 

sistema de crenças. A autora apresenta sugestões para transformar uma mentalidade fixa em mentalidade 

de crescimento, baseadas em evidência. Uma mentalidade de crescimento pode, por exemplo, ser 

fomentada procurando guiar um estudante a focar-se nos seus objetivos de aprendizagem e nos passos 

necessários para atingir esses objetivos.  

Neste guia serão fornecidos conceitos básicos e exemplos sobre ambos os tipos de conceções pessoais de 

inteligência (fixo e dinâmico), noções básicas sobre neurociência, procurando constituir-se como uma 

introdução ao toolkit de growth mindset que pode ser usado com alunos. 

 

Dweck (2012) identifica cinco componentes chave do growth mind set, como apresentado na figura 2. 

Quando existe uma conceção dinâmica: os desafios são bem-vindos; os obstáculos são vistos como 

oportunidades de crescimento; o esforço é encarado como algo necessário para promover as qualidades; 

a crítica e o feedback negativo são ambos vistos como fontes importantes de informação – perceber como 

se pode melhorar, pode ajudar a preencher as lacunas nas suas próprias capacidades. E por fim, o sucesso 

dos outros pode ser uma fonte de inspiração.  
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Figura 2. Os cinco componentes chave do growth mind set 

2.1.2. Análise crítica 

A pergunta que se coloca é, então, se precisamos mesmo de modificar o mindset dos estudantes de forma 

a serem bem-sucedidos na escola? A investigação sobre conceções pessoais de inteligência não está livre 

de controvérsias.  

Em primeiro lugar, apesar de os estudos de meta-análise mais recentes (Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, & 

Macnamara, 2018) evidenciarem que os efeitos globais das intervenções com base na abordagem do 

growth mindset no desempenho académico são fracos, Yeager e Dweck (2012) têm discutido estudos que 

demonstram que o ensino de práticas de maleabilidade intelectual pode aumentar a resiliência dos 

estudantes perante desafios académicos e sociais. Aprender sobre conceções pessoais de inteligência – 

estática ou dinâmica – possivelmente modifica a forma como os estudantes pensam acerca de si mesmos 

e das suas vidas, o que poderá resultar no desenvolvimento de uma crença mais orientada para o 

crescimento.  

Ainda, intervenções que visam alterar a conceção pessoal de inteligência têm sido maioritariamente bem-

sucedidas em programas de orientação individual ou em pequenos grupos, em estudantes de baixo 

estatuto socioeconómico e quando se proporcionaram formações mais longas (meses) (Paunesku et al., 
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2015; Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, & Macnamara, 2018). No entanto, um estudo recente de Yeager e 

colaboradores (2019), conduzido nos Estados Unidos, com uma amostra nacional representativa de alunos 

do ensino secundário, mostrou que intervenções online e curtas (inferiores a uma hora), focadas numa 

conceção dinâmica, aumentaram de forma geral a inscrição em cursos de matemática avançada e, a longo 

prazo, melhorou o desempenho académico.  

Face ai exposto, algumas intervenções bem-sucedidas em contexto escolar têm procurado ter em conta 

os seguintes aspetos:  

o Procurar focar os alunos em “objetivos de aprendizagem" (mais do que no resultado em 

si). 

o Permitir que os alunos experienciem o sucesso (por exemplo tendo objetivos de 

aprendizagem graduais). 

o Permitir que os alunos lidem com o fracasso e aprendam com os erros.  

o Ensinar os alunos a aprender. 

o Fornecer aos estudantes feedback que promova a aprendizagem e o sucesso. Um 

feedback eficaz é orientado para o crescimento e ajuda os estudantes a ter um melhor 

desempenho no futuro. 

o Evitar a comparação social (por exemplo, “A tua irmã sempre teve boas notas em 

matemática, porque é que tu não és como ela?” ou "Tenta de novo, todos os outros 

estudantes foram capazes de fazer este exercício"). 

 

Em segundo lugar, é necessário reconhecer também a influência do contexto. O mindset de um estudante 

pode variar, dependendo da situação ou da tarefa. Por exemplo, um estudante pode ter uma conceção 

fixa ao aprender matemática, enquanto que o mesmo estudante pode ter uma conceção dinâmica ao 

aprender habilidades artísticas. Neste sentido, poderão existir situações que combinem ambas as 

conceções – fixas e dinâmicas, pelo que importa que um professor evite rotular os seus estudantes de uma 

forma polarizada (ex., ou o aluno tem uma conceção fixa de si ou o aluno tem uma conceção dinâmica de 

si”).  

Em terceiro lugar, atribuir o fracasso ou o sucesso de um estudante somente ao seu mindset pode ser 

delicado: coloca demasiada ênfase no próprio estudante, enquanto que o fracasso ou sucesso pode estar 

relacionado com outras características, nomeadamente do contexto de vida do mesmo. 
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2.1.2. O conceito de “Grit” e sua relação com o growth mind set 

 

Quanto esforço os alunos querem investir de forma a atingir os seus objetivos? Quão apaixonados eles são 

com relação às coisas que fazem? Como lidam com os desafios e os fracassos? Desistem facilmente ou 

preferem manter o seu esforço e o interesse?  

 

Todas estas questões estão relacionadas com o conceito de “grit”. Não confundindo com o acrónimo do 

projeto de Erasmus +, o “grit” pode ser definido como a tendência para manter o interesse e o esforço 

relativamente a objetivos a longo prazo (Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007; Duckworth & 

Quinn, 2009). Credé, Tynan, e Harms (2017) referem que se trata de um conceito próximo da 

perseverança, remetendo por isso para a ideia de um indivíduo trabalhar arduamente face aos desafios, 

mantendo o esforço e o interesse ao longo dos anos, apesar das situações de fracasso e adversidade com 

que se pode deparar. Neste sentido o conceito de “grit” encontra-se também muito próximo do conceito 

de resiliência: “enquanto que o fracasso para alguns indivíduos é um sinal para mudar a trajetória de vida, 

os indivíduos com “grit” continuam na trajetória” (Duckworth et al.,  2007, pp. 1087-1088). Em suma, o 

conceito de “grit” pode ser visto como uma combinação de interesse, determinação e resiliência 

(Duckworth et al., 2007).  

Qual a sua relação com o growth mind set? Ambos estão interligados, o que significa que o grit pode ser 

desenvolvido quando um indivíduo tem uma conceção dinâmica de inteligência, ou que ter uma conceção 

dinâmica de inteligência pode contribuir para o desenvolvimento de “grit”. 

Até agora, descrevemos os conceitos “grit” e growth mindset essencialmente na perspetiva dos 

estudantes. No entanto, o papel dos professores no desenvolvimento das conceções pessoais de 

inteligência não deve ser negligenciado. Como é que os professores identificam o tipo de mentalidade dos 

seus estudantes? Levantam-se assim questões sobre o mindset dos próprios professores. Mais 

especificamente também os professores deviam questionar-se: que tipo de mindset tenho enquanto 

professor? E como este mindset afeta a forma como eu ensino e abordo os meus estudantes?  

São questões interessantes a ter em mente ao orientar as intervenções de mindset de crescimento com 

os estudantes. 
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2.1.3. Variáveis psicológicas associadas 

 

Como discutido na introdução, algumas variáveis psicológicas estão associadas a um mindset de 

crescimento e à possibilidade de melhorar o desempenho académico de estudantes em risco de abandono 

ou insucesso escolar (Dweck, Walton & Cohen, 2014), nomeadamente: 

• Pertença social. Os estudantes devem sentir-se incluídos e respeitados pelos outros na escola. 

Aumentar o sentimento de pertença social na escola funciona como fator protetor face às 

adversidades na escola, o que pode beneficiar o desempenho académico a longo prazo. 

• Definição de objetivos. Frequentemente os estudantes podem não procurar aprender ou 

desenvolver a sua inteligência se não percecionarem a aprendizagem como tendo um propósito. 

O estabelecimento de objetivos realistas e de longo prazo, podem dar um sentido e aumentar o 

comprometimento com a aprendizagem.  

● Competências de autorregulação. Esta competência socioemocional contribui para que o 

indivíduo se mantenha na tarefa, e contorne obstáculos que interferem no sucesso académico a 

longo prazo (Dweck, Walton & Cohen, 2014). 

 

 

2.2. Insights sobre funcionamento do cérebro 

 

Por que é tão importante que os alunos aceitem desafios? O cérebro tem a capacidade de crescer quando 

está a ser desafiado devido ao que os neurocientistas chamam de "plasticidade". Assim como os músculos 

podem ficar maiores e mais fortes quando se faz exercício, o cérebro pode desenvolver-se quando se 

aprende. À medida que se investe tempo e esforço na aprendizagem, surgem novas ligações (sinapses) 

entre os neurónios e as ligações existentes tornam-se mais fortes.  

O cérebro apresenta essa plasticidade e a mesma é observada ao longo do desenvolvimento, tendo um 

pico de crescimento muito rápidos nos primeiros anos de vida. 

Os estudantes que apresentam um mindset de dinâmico ou de crescimento são mais propensos a 

desenvolver uma maior plasticidade cerebral.  

 

2.3. Sessão introdutória para estudantes 
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Esta secção apresenta um exemplo do que pode ser uma primeira sessão com uma duração aproximada 

de 100 minutos com estudantes (“plano de aula”). A mesma pode servir de base para a introdução das 

atividades constantes no toolkit, mas serve também de ponto de partida para uma reflexão sobre o papel 

dos professores para o desenvolvimento de uma conceção de inteligência mais dinâmica ou de 

crescimento nos seus alunos. Permite também que os professores possam aferir o conhecimento prévio 

dos seus alunos sobre o conceito de growth mind set e tem como objetivo último estimular uma interação 

(mais) positiva entre professores e alunos, fundamental para a implementação do toolkit. 

 

Na base desta sessão encontram-se as quatro fases do ciclo de aprendizagem experiencial de Kolb 

(1984), como mostra a Figura 3. 

 

 

Figura 3.  O ciclo de aprendizagem experiencial de Kolb e os cinco elementos-chave do conceito de 

Growth Mindset 
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Plano de aula: Growth Mindset 

INTRODUÇÃO: autoavaliação 

 [FEEDBACK (NEGATIVO): experiência concreta] 

 

 

• Instrução inicial: Os alunos trazem uma avaliação 'negativa' (teste/feedback/...) para a aula ou 

escrevem sobre um feedback "negativo" que tenham recebido na escola. 

• O professor refere:  "Como aluno cada um de vós está a ser avaliado a toda a hora, não só na 

escola, mas também fora da sala de aula. Nas redes sociais têm 'gostos'/’likes’ quando publicam 

coisas. Cada um de vós faz isso para outras pessoas ou situações (por ex., avaliar um dado local 

que tenhas visitado). Uma avaliação é geralmente seguida de uma reação. Como respondem 

quando uma foto que publicam não recebe nenhum ou poucos 'likes'?". 

Materiais: computador, projetor, uma avaliação 'negativa' por aluno (solicitado para levar à aula), 

um envelope com possíveis reações a uma avaliação 'negativa' (anexo A) e uma folha com duas 

colunas – mindset fixo/conceção estática e mindset de crescimento/conceção dinâmica (anexo B), 

‘post-its’ (3 por aluno) 

Tempo:100 minutos 



11 
 

 

➢ Os alunos devem responder ao desafio anterior. 

• Que respostas pode depois dar o professor? Por exemplo, referir, "Podes ficar desapontado e 

tentar mudar as tuas estratégias no futuro." 
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• O professor refere: "Quando se recebe uma avaliação na escola, também respondes, consciente 

ou inconscientemente. Quero que te lembres da tua resposta a uma avaliação "negativa" que 

trouxeste para a aula. Descreve o que disseste/pensaste/fizeste quando a recebeste e publica a 

reação no site do Mentimeter (Alternativamente, os estudantes podem ser convidados a descrever 

as suas reações em post-its.)". 

➢ Os alunos usam os seus smartphones para publicar as suas respostas numa apresentação 

interativa em www.menti.com. 1.  O professor pode pedir um exemplo (p. ex., 'Encolhi os 

ombros'/Eu disse: 'Não me importo'. / 'Vou fazer melhor da próxima vez!').  

• O professor diz: “voltaremos às vossas respostas mais tarde” (Exercício: Feedback negativo). 

 

 

 

 
1 Esta ferramenta (Mentimeter) tem uma versão experimental gratuita. Trata-se de um recurso dinâmico e apelativo; se não for possível a 

dinâmica pode ser feita de outra forma (por ex, usando o quadro e colocando as respostas dos alunos/eles próprios escreverem no quadro 
da sala de aula). 
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O teu mindset: atividade das citações 

 [ESFORÇO: experiência concreta] 

• O professor faz a seguinte dinâmica: "A forma como respondem a uma avaliação é determinada 

pelo vosso mindset, i.e., pela forma como olham para as vossas qualidades e habilidades. Para 

descobrir qual o mindset/mentalidade/conceção pessoal de inteligência de cada um de vós, 

gostaría que respondessem a 5 citações. Para cada uma delas, os que responderem “CONCORDO”, 

vão para o lado esquerdo da sala de aula.Os que responderem “DISCORDO”, vão para o lado 

direito. Também podem optar por ficar algures no meio, mas depois devem ser capazes de tomar 

uma posição. 

[Vá gerindo o grupo por forma a dar possibilidade a alunos com diferentes conceções de inteligência se 

posicionarem (o exercício também pode ser feito com corda e molas: os alunos escolhem uma posição 

usando uma mola de roupa numa corda)]. 

 

➢ Os alunos levantam-se e reúnem-se no meio da sala de aula. Quando a citação é revelada, 

dirigem-se para o lado da sala correspondente ao seu posicionamento face à mesma. 

Citações (exemplos): 
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O teu mindset: mindset fixo e de crescimento 

 [ESFORÇO: observação reflexiva] 

• O professor refere: "Se concordam completamente com todas estas citações, isso pode querer 

dizer que têm uma conceção estática/mindset fixo. Se não for o caso, então a vossa conceção é 

dinâmica, i.e., têm um mindset de crescimento.  

As citações não são cientificamente corretas ou incorretas – não há dúvida de que Usain Bolt é 

dotado de bons genes, mas é preciso mais do que uma predeterminação genética para se tornar 

num superatleta – este exemplo sugere, assim, uma outra forma de olhar para a inteligência e 

para as qualidades". 
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 [FEEDBACK(NEGATIVO): conceptualização abstrata] 

• O professor refere: "As conceções pessoais de inteligência também determinam como tcada um 

de vós responde a uma avaliação negativa. Em pares receberão um envelope com possíveis 

reações a uma má avaliação. A questão é se demonstram uma mentalidade fixa ou de crescimento. 

Coloquem as reações na coluna correta! Depois irei mostrar as respostas e vocês mesmos podem 

verificar. Debatam em pares e tentem chegar a um consenso.” 

[Os alunos, em pares, recebem um envelope com possíveis reações a uma avaliação 'negativa', 

ilustrando um mindset fixo ou um mindset de crescimento (apêndice A). Tentam colocar as reações 

na coluna correta (apêndice B)]. 

 

 

 

 [(FEEDBACK NEGATIVO): observação reflexiva + conceptualização adicional] 

• O professor refere: "Ao olhar novamente para as vossas respostas (no exercício inicial com recurso 

ao Mentimeter), podemos verificar se representam um mindset fixo ou um mindset de 

crescimento" (Em alternativa, os alunos podem olhar novamente para o post-it que escreveram 

anteriormente). Tentem encontrar a vossa resposta ou uma resposta semelhante. Ela representa 
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um mindset fixo? Ou uma mentalidade de crescimento? Que mentalidades prevalecem na vossa 

turma/neste grupo? Qual a razão?". 

 

 

 [ FEEDBACK (NEGATIVO):  experimentação ativa]

  

• O professor refere: "Agora tentem escrever uma nova (ou outra) resposta tendo as respostas de 

mindset de crescimento como inspiração. Publiquem a resposta no site Mentimeter."  

[Alternativamente, os alunos escrevem uma nova (ou outra) resposta num novo post-it.] 

⇨ Os alunos publicam a sua reação inspirada nas citações de mindset de crescimento do Mentimeter. 

⇨ É pedido aos alunos que debatam sobre como as suas novas respostas ou respostas alternativas 

podem mudar as suas avaliações no futuro. 

 

A ciência por trás dos mindsets 

 [ESFORÇO: conceptualização abstrata] 

• O professor refere: "Um mindset de crescimento pode não só fazer-vos responder a uma avaliação 

'negativa' de forma mais positiva, como também pode ser importante no vosso futuro. Como? Se 

acreditarem que podem chegar mais longe, independentemente das vossas características 

pessoais (sexo, componente genética). Porquê? Porque cada um de vós pode melhorar em algo 

desde que invista tempo e esforço suficientes. Cada um de vós pode nascer com um certo talento, 

mas só com uma mudança de mentalidade e a confiança de que cada um pode melhorar em 

alguma coisa, enfrentando o desafio, é que poderão ter sucesso." 

 [DESAFIOS: experiência concreta] 

• O professor refere: "Quem de vocês vai ao ginásio/trabalha/treina? Como te tornaste melhor num 

certo desporto? Já pensaste em desistir? O que fizeste quando estavas prestes a desistir? 
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⇨ Os alunos respondem:  por treinar e por ser perseverante. 

• O professor coloca questões como: "O cérebro funciona da mesma forma? Por que (não)?". "O 

vosso cérebro é na verdade muito parecido com os músculos: tal como podem treinar os vossos 

músculos ao ir ao ginásio, podem treinar o vosso cérebro. Para desenvolverem os vossos músculos, 

têm de se esforçar e colocar desafios; se os pesos com que treinam, forem muito leves, os vossos 

músculos não crescerão. O mesmo acontece com o cérebro:  para o desenvolvermos ele tem de 

ser desafiado. Se não acreditarem que podem melhorar em alguma coisa, o vosso cérebro não se 

vai desenvolver; é este o desafio. Os estudos mais recentes com crianças mostram isso mesmo: 

Desde o nascimento até sensivelmente por volta dos sete anos, um elevado número de ligações 

entre as células cerebrais é formado. O que as crianças aprendem entre o nascimento e os sete 

anos de idade?" 

 [DESAFIOS: observação reflexiva] 

⇨ Os alunos respondem: aprendem a andar, a falar, a ler, a escrever, ... 

• O professor refere: "Podem nem sempre ter vontade de aprender, mas as crianças têm uma 

tendência para experimentar coisas novas. Ao fazer isso, as suas células cerebrais formam novas 

ligações (sinapses)." 

 

 

 

 

• O professor refere: "À medida que envelhecemos, podemos treinar o nosso cérebro, o que faz 

com que se desenvola. Os cientistas viram este efeito no cérebro dos taxistas londrinos.  Vamos 

ver juntos o próximo vídeo. É em inglês, mas acredito que compreendem o principal. Tentem 

perceber o que é dito sobre o cérebro”. 
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https://video.nationalgeographic.com/video/00000144-0a26-d3cb-a96c-7b2fd17f0000  

 

• O professor refere: o que compreenderam do vídeo? 

⇨ Os estudantes respondem: ao aprender de cor todo o mapa de Londres, a massa cerebral dos 

taxistas cresceu (mais especificamente: o seu hipocampo, que era significativamente maior do que 

o de outros humanos) (Em alternativa, pode se solicitado que os alunos façam um cartaz sobre o 

vídeo, por exemplo, utilizando os materiais do anexo C, tesouras, cola, lápis, entre outros 

materiais).  

[DESAFIOS: conceptualização abstrata] 

• O professor refere: "Como é que o vosso cérebro muda quando aprendem algo novo?". 

⇨ Os alunos respondem. 

• O professor refere: "Quando se tenta aprender algo novo, o que não é fácil, novas ligações entre 

as células cerebrais são formadas, como temos vindo a perceber. Por causa destas novas ligações 

cerebrais, a informação pode passar mais rápido e cada um de vós vais melhorar naquilo que 

está a tentar aprender. E o que precisam para tornar o vosso cérebro mais inteligente? Grit! 

(pode ler-se a informação que consta anteriormente sobre este conceito). 

https://video.nationalgeographic.com/video/00000144-0a26-d3cb-a96c-7b2fd17f0000
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Obstáculos e sucesso 

[SUCESSO /OBSTÁCULOS:  : experiência concreta + observação reflexiva] 

• O professor refere: "No próximo slide podem ver-se algumas pessoas que parecem ter tido a 

determinação (“grit”) para se tornarem realmente bons em algo. Conhecem alguma destas 

pessoas? Em que área foram ou são bem-sucedidos? 

⇨ Os alunos respondem. 

• O professor refere: "Para nos tornarmos realmente bons em algo, temos de ultrapassar 

obstáculos. Cada um de vós tem de acreditar que, de facto, podem ultrapassar esses obstáculos. 

Muitas pessoas bem-sucedidas tiveram de ultrapassar obstáculos. Sabem quais os obstáculos que 

estas pessoas tiveram de ultrapassar?" 

⇨ Os alunos respondem. 

• O professor refere: "Einstein não conseguia falar até aos quatro anos e os seus professores 

disseram que nunca conseguiria ser bom aluno (as expectativas em termos de aprendizagem eram 

muito baixas)". Aos 11 anos de idade, Lionel Messi foi afastado da sua equipa de futebol depois 

de lhe ter sido dito que apresentava um défice de hormonas de crescimento. Ele era muito mais 

pequeno do que outras crianças da sua idade. E Barack Obama também não teve uma infância 

fácil. Viveu na Indonésia e era o único miúdo negro com a mãe americana e o padrasto indonésio. 

Depois disso viveu na pobreza, sem a mãe, no Havai e em Chicago. Talvez conheçam melhor a 

Billie Eilish.  O que é que sabes sobre o seu percurso até ao sucesso?" 

⇨ Os alunos respondem: ela começou a escrever música quando tinha 11 anos, aprendeu 

sozinha a tocar piano e está a aprender a produzir música para que possa ser mais 

independente. Tem aulas em casa e tem síndrome de Tourette.   
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Obstáculos e sucesso: Ish 

• O professor refere: "No nosso país podemos encontrar vários exemplos de pessoas que tiveram 

de ultrapassar obstáculos no seu caminho para o sucesso. Conhecem alguns exemplos? Que 

obstáculos tiveram de ultrapassar?" 

⇨ Resposta dos alunos:  

 

• O professor refere: Os professores podem fazer a diferença na vossa conceção de inteligência. Um 

outro exemplo: o escritor e bailarino belga, Ish, fala sobre isso no vídeo que vamos ver de seguida. 

Ele fala do seu próprio mindset quando era mais jovem e de como foi influenciado pelo seu 

professor holandês. Tentem descobrir qual era o seu mindset e como isso interferiu no seu 

sucesso." Ted-talk de  Ish: https://www.youtube.com/watch?v=2s7-Ghrzx3E]  

https://www.youtube.com/watch?v=M5jP771AQg0 

[SUCESSO /OBSTÁCULOS: conceptualização abstrata] 

• O professor refere: "Que mindset tinha Ish?  Porquê? E o que ou quem mudou o seu mindset? 

https://www.youtube.com/watch?v=2s7-Ghrzx3E
https://www.youtube.com/watch?v=M5jP771AQg0
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⇨ Os alunos respondem. 

• O professor refere: "Que professores ou outras pessoas já tiveram uma influência (positiva) no 

vosso mindset? Porquê? 

⇨ Os alunos respondem. 

 

Conclusão e transição para as ferramentas 

[SUCESSO /OBSTÁCULOS: Experimentação ativa] 

• O professor refere: "Os vossos colegas também podem influenciar ou já influenciaram o vosso 

mindset. Mais à frente, veremos o que é observável no sucesso de cada um e o que está por detrás 

desse sucesso [por exemplo, a “ilusão do icebergue”]. Para terminar de uma forma positiva, 

gostaria que escrevessem no post-it algo em que o vosso colega do lado tenha sucesso; coloquem 

depois o post-it nas suas costas." 

⇨ Cada aluno recebe dois post-its, escreve sobre algo em que o colega do lado tenha sucesso 

(e.g., futebol, estudo, matemática, ...) e fixa-o nas suas costas. 
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• O professor refere: "Agora leiam o que está nas vossas costas e escrevam um objetivo para cada 

um de vós; algo que queiram atingir/conseguir. Usa a frase "ainda não…". Voltaremos a esse 

objetivo ao longo do ano letivo/em outro momento como este." 

⇨ Os alunos escrevem uma frase (por ex., "Ainda não sou bom a matemática."). 

• O professor refere: "Coloquem os 3 post-it no vosso portfolio escolar (ou escolher outra 

alternativa)." 
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Take-away 

• O professor refere: "O que levas desta aula?" 

⇨ Os alunos respondem. 
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2.4. A caixa de ferramentas GRIT 

2.4.1. Dezanove ferramentas, cinco componentes-chave 

 

No âmbito deste projeto, foi desenvolvida uma caixa de ferramentas na qual se podem encontrar 19 

ferramentas para apoiar o desenvolvimento de um mindset de crescimento pensado para alunos com 

idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos. Acreditamos que é um grupo etário importante para a 

prevenção do abandono escolar precoce. 

 

As ferramentas estão organizadas com base nos cinco componentes-chave do conceito de Mindset de 

Crescimento de Dweck, juntamente com os três fatores psicológicos relacionados, como mostra a Figura 

4. 

 

 

Figura 4. Os cinco componentes-chave e os três fatores psicológicos do conceito de Growth Mindset 

 

Para cada ferramenta, pode encontrar: 

● Os objetivos específicos da intervenção tanto para professores como para alunos. 

● Os cinco componentes associados ao conceito de Growth Mindset (Figura 4); surgem também no 

mapa da mente, introdutório. As ferramentas exploram como os alunos lidam com os cinco 

elementos-chave do conceito, estando cada um representado por uma cor distinta. 

● Um plano detalhado passo a passo.  

● Os materiais necessários para implementar a intervenção. 
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● O tempo necessário. 

 

2.4.2. Objetivos (Transversais) 

 

A caixa de ferramentas tem diferentes objetivos, tanto para os professores como para os alunos. 

Os principais objetivos transversais para os professores são: 

- Obter insight sobre o tipo de mindset dos seus alunos. 

- Fomentar um mindset de crescimento nos alunos. 

- Fomentar relações positivas entre alunos e professores. 

 

Os principais objetivos transversais para os alunos são (como referido na figura acima): 

- Definir objetivos realistas. 

- Experienciar sentimentos de pertença na escola. 

- Desenvolver competências de autorregulação. 

 

2.4.3. Uma caixa de ferramentas "em crescimento" 

 

As ferramentas podem ser adaptadas, simplificadas ou ampliadas de acordo com cada professor. 

Acreditamos firmemente que muitos professores já implementam atividades nas suas práticas de ensino 

que contribuem para um mindset de crescimento nos seus alunos. Por isso, não queremos ver esta caixa 

de ferramentas como um instrumento pedagógico "fixo", mas sim como uma ferramenta dinâmica em que 

há espaço para crescimento. 

Consequentemente, estamos recetivos a sugestões que podem ser enviadas, através do email: 

joana.alexandre@iscte-iul.pt. A nossa plataforma digital está disponível: https://grit.kdg.pt/ - será sempre 

atualizada com os resultados de pesquisas e inovações recentes no contexto educativo. 

  

mailto:joana.alexandre@iscte-iul.pt
https://grit.kdg.pt/
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2.4.4. Dicas para a utilização da caixa de ferramentas 

 

Depois de ler estas orientações e dar a lição introdutória aos seus alunos, convidamo-lo a: 

1.  Disseminar o kit com colegas e sobre a abordagem do Growth Mindset. Quanto mais os 

professores estiverem conscientes desta abordagem pedagógica, mais os alunos beneficiarão dela. Faça 

com que os cartazes sobre a abordagem Growth Mindset estejam bem visíveis na escola. Use os cartazes 

que pode encontrar nos Anexos D, E e F. 

2.  Esteja consciente do seu próprio mindset e como este influencia o mindset dos seus alunos. 

3.  Escolha uma ferramenta do nosso website: https://grit.kdg.pt/ 

Sinta-se à vontade para usar a ferramenta como sugerido ou para modificar a ferramenta de modo 

a que esta se adapte às necessidades específicas do seu grupo de alunos. 

4.  Partilhe as suas próprias experiências relacionadas com o Growth Mindset com outros professores 

enviando-nos as suas sugestões. Muito obrigado pela sua contribuição! 

 

2.5. Leitura adicional sobre o conceito de GROWTH Mindset  

 

https://blog.inteligenciadevida.com.br/2018/11/01/growth-mindset/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Agli6BjDZRo 

https://medium.com/@hpgomide/growth-mindset-nas-escolas-o-que-%C3%A9-e-o-que-as-pesquisas-

nos-dizem-dad4c86d0601 

https://www.youtube.com/watch?v=lQqTG6kcj4k 

 

  

https://grit.kdg.be/
https://blog.inteligenciadevida.com.br/2018/11/01/growth-mindset/
https://www.youtube.com/watch?v=Agli6BjDZRo
https://medium.com/@hpgomide/growth-mindset-nas-escolas-o-que-%C3%A9-e-o-que-as-pesquisas-nos-dizem-dad4c86d0601
https://medium.com/@hpgomide/growth-mindset-nas-escolas-o-que-%C3%A9-e-o-que-as-pesquisas-nos-dizem-dad4c86d0601
https://www.youtube.com/watch?v=lQqTG6kcj4k
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Anexo A 

Nunca serei tão bom como ela.     

É muito difícil. 

Fiz algo errado. 

Desisto. 

Não consigo fazer isto. 

Só sou mau nisto. 

É o melhor que posso fazer. 

Aprendi com os meus erros. 

Tentarei fazer melhor da próxima vez. 

Peço ajuda. 

O que posso aprender com ela? 

Estou no caminho certo. 

Vou tentar de novo. 

Isto vai levar-me tempo e esforço.    
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Anexo B 
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Anexo C 

aprender algo novo     

esforço 

tempo 

conexões entre as células cerebrais 

hipocampo maior 

grit 

cérebros 'mais inteligentes' 

taxistas de Londres 
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A informação atravessa o teu seu cérebro mais rápido.     

Ficas melhor com alguma coisa. 

Tentas aprender algo novo, o que requer esforço. 

O teu cérebro fica mais desenvolvido. 

Novas ligações entre as células cerebrais são feitas. 

Precisas de ‘grit’. 

Os taxistas de Londres têm de aprender de cor todo o mapa de Londres. 

Estudar o mapa de Londres levou tempo e esforço. 

O hipocampo, a parte do cérebro que garante que se consegue encontrar um 

caminho, cresceu mais nos taxistas.   

 

 



 
 

 

 

 

  

Anexo D: Cartaz de estudante 



 
 

  

 

  

Anexo E: Cartaz para professores (1) 



 
 

 
 

Anexo F: Cartaz para professores (2) 



 
 

 


