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Resumo 

A motivação de alunos com Percursos Curriculares Alternativos e com comportamentos 

disruptivos é ainda uma problemática bastante controversa na comunidade educativa e na 

sociedade em geral, sendo, portanto, pertinente a abordagem desta questão para se promover o 

diagnóstico e uma intervenção mais eficaz.  

Proceder-se-à a uma análise qualitativa das atitudes dos sujeitos face à compreensão do 

recurso ao audiovisual, à música, à banda desenhada e ao teatro como proporcionadores de 

atividades motivadoras que representam respostas educativas diferenciadas e significativas 

para os alunos menos interessados. O problema será testado considerando o género, anos de 

experiência no ensino, o conhecimento das potencialidades dos recursos educativos, a 

qualidade da resposta educativa e o reconhecimento da utilidade da convergência de 

estratégias no ensino de competências significativas nas disciplinas de Língua Portuguesa e de 

Língua inglesa.  

Serão primeiramente analisadas, através de um inquérito por questionário, as opiniões 

dos professores do Agrupamento em relação à utilização do audiovisual, da música, da banda 

desenhada e do teatro para o desenvolvimento de estratégias despoletadoras da motivação 

neste grupo específico de alunos, sendo que todos eles contatam de perto com a realidade do 

desinteresse e da desmotivação dos seus discentes. 

Participaram neste estudo 60 agentes educativos através do preenchimento de um 

inquérito por questionário, sendo estes professores do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, 

na Amadora. A maioria destes é do sexo feminino (79%) e 50% dos inquiridos revelou ter 

conhecimentos suficientes sobre a temática da motivação dos alunos. 

Apesar da maioria dos inquiridos considerar profícua a inclusão destes recursos nas 

ferramentas educativas, uma minoria referiu não as utilizar com muita regularidade. 

Numa segunda fase, a investigadora fará um estudo de caso para constatação, no 

terreno, da eficácia da aplicação de algumas estratégias em duas turmas consideradas muito 

problemáticas pelos comportamentos inadequados e pela falta de motivação.  

 

Palavras-Chave 

Motivação Inclusão Recursos Educativos Aprendizagens significativas 
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Abstract 

Motivating students with alternative curricular pathways and with disruptive behaviors is still 

a controversial problem in the educational community and in society in general. It is therefore 

pertinent to promote diagnosis and seek more effective intervention in the classroom. 

 A qualitative analysis of teachers' attitudes towards the understanding of the use of 

audiovisual, music, comics and theater as motivational activities that represent differentiated 

and meaningful educational responses for less interested students will be carried out. The 

enquiry is framed according to gender, years of experience in teaching, knowledge of the 

potential of educational resources, quality of educational response and recognition of the 

usefulness in the convergence of strategies in the teaching of significant competences in 

Portuguese and English. 

 Sixty professionals participated in this study by completing a questionnaire. The 

majority of these teachers are female (79%) and 50% of the respondents revealed that they 

have sufficient knowledge about the subject of student motivation. Although the majority of 

respondents consider it useful to include these resources in educational tools, a minority stated 

that they do not use them very regularly. 

 In addition, the researcher conducted a case study to verify, in the field, the 

effectiveness of the application of these strategies in two classes considered very problematic 

on account of their inappropriate behavior and the lack of motivation.  
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Introdução 

 

Neste trabalho de investigação-ação proponho-me dar a conhecer algumas estratégias 

experimentadas com sucesso no ensino do Português e do Inglês com um público-alvo muito 

específico, a que me apraz chamar alunos multidesafiadores. O título deste projeto prende-se 

com a sugestão de caminhos que favoreçam o desenvolvimento das competências necessárias 

ao sucesso dos discentes e que demandam o treino e expansão da criatividade, das habilidades 

de comunicação, da flexibilidade, da iniciativa, das capacidades sociais e da liderança, com 

vista à produtividade futura em contexto laboral (Henriques, 2016). Em 2007, a Comissão 

Europeia publicou o relatório Key Competences for Lifelong Learning European Reference 

Framework. Este documento identifica e define oito competências-chave: comunicação na 

língua materna; comunicação em línguas estrangeiras; competência matemática e 

competências básicas em ciência e tecnologia; aprender a aprender; competências sociais e 

cívicas; iniciativa e empreendedorismo e consciência e expressão cultural (Alonso, 2006, p.7-

12). O documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória homologado a 26 

de julho de 2017 consagra as seguintes competências no domínio das línguas: utilizar de modo 

proficiente diferentes linguagens e símbolos associados às línguas (língua materna e línguas estrangeiras), à 

literatura, à música, às artes, às tecnologias, à matemática e à ciência; aplicar estas linguagens de modo 

adequado aos diferentes contextos de comunicação, em ambientes analógico e digital; dominar capacidades 

nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal (p.16). O recurso 

ao audiovisual, à música, à banda desenhada e ao teatro proporcionam atividades e estratégias 

que por fazerem parte do quotidiano dos nossos alunos deverão ser contempladas em contexto 

de sala de aula para se proceder à otimização dos processos de ensino e de aprendizagem 

através de aquisição de conhecimentos significativos, contextualizados e pela relevância e 

aprazibilidade que os alunos nelas reconhecem.  

No âmbito do Mestrado em Ensino de Português e Inglês, línguas que se encontram 

amplamente presentes no panorama curricular português, proponho-me intervir no quadro do 

Agrupamento de escolas Miguel Torga, na Amadora, onde me encontro a lecionar Inglês ao 

1º ciclo do Ensino Básico, mediante o estudo das opiniões dos professores do Agrupamento 

sobre a utilização de estratégias decorrrentes da utilização do audiovisual, da música, da 

banda desenhada e do teatro e experimentar a eficácia de algumas delas. A minha experiência 

profissional permite-me uma perspetiva abrangente do ensino destas línguas em todos os 

ciclos de ensino, visto tê-los já experimentado no terreno.  

Pretende-se a criação de situações de interação e de comunicação contextualizada e 

significativa que englobassem as dimensões sociais, linguísticas, culturais e pragmáticas das 
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línguas. Procura-se ainda contemplar os diversos estilos de aprendizagem que caraterizam os 

discentes (desde o cinético, ao visual, auditivo e tátil) através de atividades dinâmicas e 

capazes de supreenderem pelo inesperado, de forma a captar a sua atenção.  

O objetivo é sempre o de encaminhar os alunos para que eles sejam capazes de enfrentar 

com autonomia e espírito crítico os desafios de um mundo cada vez mais global, onde a 

memorização de conhecimentos extrínsecos os arremessará para a exclusão e para o 

analfabetismo social. 

Desde o início da minha prática pedagógica tenho vindo a assistir a uma fraca 

predisposição dos alunos para a aprendizagem destas duas línguas que, segundo alguns relatos 

deles, são aborrecidas, não têm utilidade e são difíceis. Este trabalho procura dar um pequeno 

passo na reversão deste panorama e, através dele, procurarei mostrar que a gratidão daqueles 

que, à partida, estariam condenados ao fracasso, supera todas as adversidades e é muito 

gratificante. Os mesmos problemas de falta de motivação, de ausência de objetivos têm sido 

constantes ao longo destes anos de ensino e, neste trabalho, procurar-se-á não só intervir sobre 

esta realidade bem conhecida de todos, proporcionando diferentes oportunidades a estes 

jovens, mas também averiguar sobre a questão-problema que se me afigura como eminente: 

Será que a utilização de recursos audiovisuais e de estratégias apelativas para os alunos, 

acompanhados de atividades de exploração centradas nos mesmos e na construção das suas 

aprendizagens, aumentarão a motivação para a aprendizagem das línguas e para o seu 

sucesso? 

A esta questão sucedem-se tantas outras que gostaria de aqui apontar para reflexão 

futura: 

- Será que o insucesso dos alunos se deve apenas à sua falta de atenção e de estudo? 

- Que medidas/ ações deverão os docentes adoptar no sentido de promover o gosto dos seus 

alunos pelos conhecimentos transmitidos? 

- Quais as estratégias que se têm revelado mais eficazes na captação da atenção dos discentes? 

- Será que as escolas estão equipadas com recursos materiais e humanos indispensáveis à 

prática de uma pedagogia diferenciada? 

“A escola tem que ser [um] local, como ponto de partida, mas internacional e 

intercultural, como ponto de chegada.” (Romani, 2004, p.15). A escola deve apresentar-se, 

pois, como um lugar onde se desenvolve a ação educativa, que deverá contemplar a educação 

para todos os cidadãos. Assim, será urgente a organização de orientações curriculares, com 

todas as suas áreas de conteúdo pelas quais o ensino se rege, de maneira a que possam 

abranger e integrar todos os elementos no processo educativo. 
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A noção de currículo apareceu como alternativa aos programas, cuja proeminência da 

matéria se verificava em detrimento da concentração no aluno e nos seus processos de ensino 

e aprendizagem. Os programas escolares oficiais reduziam-se à consagração de tempos muito 

limitados para ensinar uma lista de matérias de acordo com o ano de escolaridade. O 

currículo, por seu turno, pressupõe que se proporcionem aos discentes um conjunto de 

experiências de vida necessárias ao seu desenvolvimento, que exigem a apropriação dos 

saberes de acordo com as suas necessidades específicas, preparando-os para intervir de forma 

responsável na vida em sociedade.  

Se, por um lado, a centralização integral do currículo no aluno foca as suas necessidades 

e interesses, aptidões, vivências e funcionalidade das disciplinas apreendidas, por outro lado, 

o caráter aleatório da apropriação dos saberes e a singularidade caraterística de cada ser 

humano provoca dispersão e fadiga. Neste sentido, o ideal seria a elaboração de um projeto 

educativo que contemplasse a escolha dos conteúdos orientados para um fim relacionado com 

os objetivos de vida dos alunos, de forma a torná-los cidadãos ativos.  

O relatório apresentará como principais etapas o diagnóstico das dificuldades dos alunos 

com comportamentos disruptivos através de uma reflexão profissional e o levantamento da 

questão-problema que propõe o levantamento de estratégias que lhes são aprazíveis para os 

motivar para a aprendizagem do Português e do Inglês. Seguir-se-á um breve enquadramento 

teórico que sustente a ação desenvolvida e justifique a sua pertinência com o objetivo da 

obtenção de melhores resultados escolares às disciplinas de Português e Inglês, acentuando as 

linhas evolutivas mais marcantes para proporcionar uma educação de qualidade. 

Posteriormente, proceder-se-á à aferição do impacto da utilização dos recursos do audiovisual, 

da música, da BD e/ou do teatro no ensino das Línguas. Definir-se-á numa outra etapa a 

metodologia e o contexto da investigação, proceder-se-á ao levantamento das hipóteses e à 

escolha da amostra significativa e conveniente. Elaborar-se-ão os instrumentos de recolha de 

informação (inquérito por questionário e grelha de observação) e aplicar-se-ão os mesmos e 

por fim, proceder-se-á à apresentação e discussão dos resultados obtidos. 
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Capítulo I – Propostas de ação no ensino das línguas 

 

No presente relatório, elaborado no âmbito do Mestrado em Ensino de Português e 

Inglês no 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário, reflito não só criticamente sobre o Ensino 

das Línguas como processo de construção de uma identidade, mas também sobre a minha 

prática profissional ao longo destes onze últimos anos. Focarei os pontos que considero 

essenciais no ensino-aprendizagem das línguas e o modo como os abordei e implementei nas 

minhas aulas. A este respeito, Alarcão (1994, p.187) dirigiu-se aos professores interpelando-

os a agirem em conformidade com a prosecução de objetivos tangíveis de sucesso: Professor, 

descobre o sentido da tua profissão e descobre-te a ti mesmo como professor para ajudares 

os teus alunos a descobrirem a língua que aprendem e a descobrirem-se a si próprios como 

alunos. Sempre acreditei que através do Ensino e da fluência em várias línguas seria possível 

comunicar mais facilmente em todo o mundo. Reconheço igualmente na aprendizagem de 

línguas uma mais apurada consciência da nossa identidade e um caminho mais facilitado para 

a viagem ao mundo do conhecimento, que sempre tencionei fazer.  

Neste atribulado de emoções, foi-se estreitando a minha relação com a minha língua 

materna, o Português, que, como Fernando Pessoa sonhou, nos elevaria ao quinto império da 

humanidade, um império espiritual de voos longínquos e de descobertas infinitas. Descobri 

ainda um outro império, o Inglês, cuja língua é global e falada por entre 330 a 500 milhões de 

habitantes e que, só por este facto, seria uma mais-valia para as minhas aventuras pessoais e 

profissionais, que se prendiam com a procura de um conhecimento mais sólido e significativo 

que satisfizesse a minha natural curiosidade pelo desconhecido.  

Partindo da citação de que “A good teacher is a determined person.” (Gilbert Highet, 

citado em The Literacy Company, n.d), procurei ao longo de todos estes anos intervir na 

realidade escolar e desenvolver nos meus alunos um sentido de autonomia e de 

reconhecimento do ensino, mais especificamente do das línguas, como motores facultadores 

de oportunidades inesquecíveis. Incumbi-me, desde o início da missão de ajudar na 

construção de seres completos, felizes e capazes de prosseguir os seus percursos pessoais e 

profissionais com sucesso. Na verdade, ainda hoje me sinto inspirada por professores que me 

mostraram a alegria de manusear pedaços de conhecimento que nos fazem rejubilar perante a 

consecução de metas alcançáveis e outrora inimagináveis. Efetivamente “The mediocre 

teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher 

inspires.” (William Arthur Ward, citado em ibidem). 
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As crianças desafiadoras manifestam dificuldades em compreender e em interagir com o 

mundo que as rodeia, sendo, por isso, muito importante que lhes sejam fornecidos estímulos 

constantes e contínuos com o objetivo de lhes oferecer um vasto leque de oportunidades de 

interação e de aprendizagem que serão indispensáveis para se realizar a sua inclusão na escola 

e na comunidade e a aprendizagem das línguas reveste-se de particular importância neste 

contexto, por proporcionar voos e novas descobertas, visto que a afetividade e a surpresa do 

inesperado são uma constante quando trabalhamos com dinâmicas vivas como as línguas. 

O insucesso escolar, que tem sido tradicionalmente medido pela taxa de reprovações, 

deve atualmente considerar a desadequação entre os conteúdos transmitidos na escola, as 

aspirações dos alunos e as necessidades do sistema social. Este fenómeno intensificou-se com 

a massificação do ensino, em que a uma escola elitista se seguiu, no pós-guerra, uma escola 

de massas, onde se defendia não só o acesso de todos à educação como também o seu sucesso. 

A identificação das causas do insucesso escolar depende da perspetiva teórica adotada e vai 

condicionar o tipo de políticas destinadas à sua eliminação. A este respeito, no documento 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar emanadas pelo Ministério de 

Educação/Departamento de Educação Básica (1998, p.5) pode ler-se: 

A criação de um currículo alternativo é uma medida de excepção e só deverá ocorrer depois de 

esgotadas as outras formas de apoio às crianças e jovens com dificuldades escolares. Encara-se, assim, a 

criação de uma turma de currículos alternativos como a última medida para evitar que os jovens abandonem a 

escola sem um diploma de certificação. 

 Como afirma Torres-González, (2002, p.159), com base no currículo comum, entendido como 

desenvolvimento de capacidades, é preciso falar de um continuum de adaptações do currículo por meio dos seus 

diferentes níveis de concretização. Neste processo, o ensino vai sendo individualizado e os recursos necessários 

(materiais, metodológicos, humanos) vão sendo postos a funcionar em função das necessidades educativas de 

cada grupo de alunos ou de cada aluno (…). 

Neste sentido, procurei, ao longo de toda a minha atividade profissional, assumir uma 

perspetiva abrangente da profissionalidade, procurando interagir com o saber ser, o saber estar 

e aliar estas dimensões à escola e à comunidade. Assim, o ensino que ouso reinventar, para ser 

mais interventivo, dinâmico e multifacetado, passa pela estimulação da participação de todos 

os alunos e em especial dos mais desafiadores, por criar situações de ensino diferenciado e 

apoio individualizado na sala de aula, pelo desenvolvimento de situações de aprendizagem 

promotoras da autonomia e da auto-estima e pelo incentivo e apelo à aprendizagem pela 

descoberta. 

Sendo um organismo vivo e em constante adaptação, o ensino tem vindo a evoluir 

dependendo de e influenciando reciprocamente os sistemas políticos e as políticas económicas 

e sociais. No início da minha prática pedagógica, o ensino das línguas encontrava-se 
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espartilhado pelas barreiras limítrofes das páginas dos manuais, que quase nunca se 

enquadravam nos contextos culturais e sociais em que tinham sido adotados. Atualmente a 

aprendizagem reveste-se de um carácter mais complexo exigindo o desenvolvimento de 

estratégias que contemplem a dimensão do visual, auditivo e táctil. Segundo Campbell et al 

(2000, p.124), os nossos jovens são cada vez mais influenciados pela televisão, pelo cinema, 

internet e pelos videojogos e a sua aprendizagem é cada vez mais influenciada pelo que 

ouvem e vêm. Segundo Ur (2002, p.281), a utilização de imagens em sala de aula é das 

ferramentas mais eficazes na captação do interesse dos alunos. 

Tendo em mente a Teoria da Dupla Codificação (Paivio, 1971), o nosso cérebro retém 

melhor a informação e os conceitos quando o ensino é processado por recurso à memória 

visual, fonológica e auditiva (Aldag, Cawley, Colaric, Lai & Ryu, 2000). Assim sendo, a 

utilização, em sala de aula, dos recursos audiovisuais, da música, da Banda Desenhada, do 

Teatro e do próprio mundo que nos rodeia permite que o ensino adquira uma dimensão mais 

real e contextualizada, possibilitando uma melhor retenção da informação por parte dos 

alunos e a apropriação dos conhecimentos de acordo com as suas expectativas e objetivos 

e/ou gostos. Não considero que estes recursos devam ser utilizados de forma arbitrária e 

descontextualizada, pois para além da motivação inerente aos mesmos pretende-se ainda 

desenvolver nos alunos o seu espírito crítico e a capacidade de ver o mundo mais claramente 

(Benítez, 2009, p.2-3 e Campbell & Dickinson 2000, p.115). Esta situação faz com que estes 

recursos sejam transportados para a sala de aula como instrumentos pedagógicos viáveis que 

levam os alunos a uma melhor compreensão dos conteúdos das disciplinas, mais 

especificamente das aulas de línguas.  

Sabendo que só ativamos os mecanismos de memória e de atenção quando algo se 

apresenta como significativo e motivador (Minera citada em Alonso, 2010, p.10) é de todo 

pertinente incluir estes recursos nas salas de aulas por serem fontes privilegiadas de 

transmissão de conhecimentos para os alunos do século XXI. As imagens detêm um forte 

poder de captação da atenção e favorecem a motivação para os assuntos escolares 

independentemente do gosto estético (Busto & Bedoya, 2009, p.3 e Wright, 1989, p.17), 

proporcionando a criação de laços de afetividade para com a aprendizagem de uma língua 

estrangeira e esta posição é corroborada pelo Quadro Europeu Comum de Referência, onde 

pode ler-se: 

É provável que a execução de uma tarefa tenha mais sucesso se o aprendente estiver muito empenhado. 

Um nível elevado de motivação intrínseca para realizar uma tarefa – em virtude do interesse pela mesma, pela 

sua pertinência, por exemplo, para as necessidades reais ou para a execução de uma outra tarefa aparentada 

(interdependência das tarefas) – promoverá um maior envolvimento por parte do aprendente; a motivação 
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extrínseca pode também desempenhar um papel importante, por exemplo, quando existirem pressões externas 

para completar a tarefa com êxito (por ex.: receber elogios ou não “perder a face”, ou ainda por razões de 

competição). (Conselho da Europa, 2001, p.222-223). 

No que concerne ao ensino das línguas, o mesmo documento salvaguarda a importância 

do património linguístico como uma ferramenta valiosa incumbida de preparar todos os Europeus 

para os desafios da enorme mobilidade internacional e de uma cooperação mais próxima não só nos domínios 

da educação, cultura e ciência, mas também nos domínios do comércio e da indústria; promover a compreensão 

e a tolerância recíprocas e o respeito pela identidade e diversidade cultural através de uma comunicação 

internacional mais eficaz; manter e desenvolver a riqueza e a diversidade da vida cultural europeia através de 

um conhecimento recíproco e cada vez maior das línguas nacionais e regionais, incluindo aquelas que são 

menos ensinadas; responder às necessidades de uma Europa multilingue e multicultural, desenvolvendo de 

forma considerável a capacidade dos europeus comunicarem entre si, para lá de fronteiras linguísticas e 

culturais, o que exige um esforço bem alicerçado ao longo da vida, que deve ser encorajado, visto numa base 

mais organizada e financiado em todos os níveis de ensino pelas autoridades competentes; evitar os perigos que 

possam resultar da marginalização daqueles que não possuam as capacidades necessárias para comunicarem 

numa Europa interactiva. (idem, p.22). 

Algo que sempre me intrigou ao longo da minha prática docente foi o facto de os 

professores estarem muito ligados à cartilha do programa e às estratégias convencionadas nos 

documentos oficiais. No entanto, no Quadro Europeu Comum de Referência constam as 

seguintes directrizes: Os professores são geralmente obrigados a respeitar as linhas de orientação oficiais, 

a utilizar livros de textos e materiais pedagógicos (que poderão estar ou não em posição de analisar, avaliar, 

seleccionar ou complementar), a conceber e a fazer testes, a preparar alunos e estudantes para exames. Têm de 

tomar decisões, em cada instante, acerca das actividades da sala de aula, que podem ter esquematizado 

previamente, mas que têm de adaptar com flexibilidade em função das reacções dos alunos/estudantes. Espera-

se deles que supervisionem o progresso dos alunos/estudantes e que encontrem meios para reconhecer, analisar 

e ultrapassar os problemas de aprendizagem, ao mesmo tempo que desenvolvem as suas capacidades 

individuais de aprendizagem (ibidem, p.198) que conferem liberdade ao professor para adoptar as 

estratégias que mais lhe convierem de forma a ensinar os conteúdos de forma mais flexível a 

um público-alvo sempre distinto que requer medidas diferenciadas. 

A heterogeneidade da população escolar tem vindo a revelar-se não só como uma 

riqueza social e cultural, mas também como uma das grandes dificuldades do ensino, que, em 

muitos casos, urge ser o mais individualizado possível, quer devido aos diferentes estilos de 

aprendizagem dos discentes, que tendem a aprender mais eficazmente se os exercícios 

focarem as suas aptidões naturais, levando-se a partir daí à construção de novos 

conhecimentos, quer aos seus interesses e necessidades de acordo com o meio económico, 

social e político que os rodeia. 

Os educadores assumem uma missão importante no redirecionamento dos discentes e 

em dotá-los das ferramentas essenciais que lhes permitam resolver problemas do seu 
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quotidiano e que os auxiliarão para que se tornem membros integrantes, ativos e informados 

numa sociedade em que a língua deixou de ser estática para passar a estar ao serviço do 

utilizador e dos diversos contextos em que aparece. Para além disso, o diálogo entre diversos 

profissionais e a troca de experiências foi um forte impulsionador para a adequação das 

estratégias experimentadas aos meus alunos e para o desenvolvimento de projetos/atividades 

inovadoras. 
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1.1. A educação criativa e motivadora 
  

As estratégias lúdico-didáticas são proporcionadoras do desenvolvimento do 

pensamento criativo, do colaborativismo, da comunicação, da flexibilidade, da iniciativa, das 

capacidades sociais, da produtividade e da liderança. 

Se à motivação aliarmos uma dimensão lúdica na prática pedagógica esta tornar-se-á 

mais eficaz. Segundo Vygotsky (1988, p.127-137) e Piaget (in Oliveira, 2001, p.35), todas as 

crianças que participam em atividades lúdicas adquirem novos conhecimentos e desenvolvem 

habilidades de forma natural e agradável, o que gera um forte interesse em aprender e garante 

o prazer.  

As capacidades cognitivas de atenção, perceção, emoção, memória e linguagem são 

fundamentais para que se realize qualquer aprendizagem e justificam a pertinência deste 

trabalho de investigação e ação cujo objetivo se prende com a apresentação de alguns 

caminhos que se têm revelado eficazes ao longo da minha prática letiva por combinarem o 

lúdico com o didático. 

Segundo Geets (1977), a atividade lúdica nas crianças satisfaz os seus desejos 

inconscientes através das fantasias. É através do lúdico que a criança atribui significado à 

realidade e desenvolve a sua imaginação, afetos, competências cognitivas e as interações inter 

e intrapessoais. O jogo tem ainda a função de criar conflitos e ansiedade, de desenvolver a 

criatividade e autonomia nos alunos, levando-os a construir e a compreender o seu próprio 

mundo. A este respeito, Rego (2000) salienta a importância do uso dos jogos, visto que estes 

proporcionam ambientes desafiadores, capazes de estimularem o intelecto, de proporcionar a 

conquista de estádios mais elevados de raciocínio. A teoria de desenvolvimento de Vygotsky 

apoia a opinião de Rego (ibidem), defendendo que a interligação entre a afetividade 

(proporcionada pelo lúdico que os alunos apreciam) e os aspetos cognitivos envolvidos nas 

ações educativas proporcionam avanços nos processos de aprendizagem e de 

desenvolvimento das crianças. Assim, a parte lúdica assume-se como uma mais-valia no 

trabalho com alunos com comportamentos disruptivos, uma vez que é mais fácil motivar para 

a aprendizagem dos conceitos através de atividades que estes vejam com satisfação e prazer.  

Segundo Quintián (2006) a escola funciona como o melhor meio de desenvolvimento 

da criatividade, desde que esteja imbuída de um ambiente enriquecedor, de qualidade e 

intencionalidade neste campo. Para tal, os alunos terão de querer apostar na sua aprendizagem 

e formação, o professor deverá ser um facilitador neste processo e o ambiente escolar terá de 

estar revestido por um entrelaçamento entre vivências, meio e interação ativa. Corroboro a 
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opinião de Martinez (2006) de que a criatividade na área pedagógica é considerada como 

formas de se ensinar, de se educar, com algum tipo de novidade e que resulte em algo valioso 

para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos. 

As estratégias que a seguir se apresentam e que decorrem da utilização dos recursos do 

audiovisual, da música, da banda desenhada e do teatro, têm a versatilidade de ter uma parte 

didática que alia uma componente lúdica (que possibilitarão a introdução do conceito de 

realidade recorrendo ao prazer), com atividades dinâmicas, interativas, funcionais e flexíveis 

que irão ao encontro das necessidades específicas dos alunos e aos anseios dos professores em 

dispor de material abrangente e passível de ser utilizado por todos os alunos, respeitando a 

individualidade caraterística de cada um. Só deste modo se conseguirá cumprir a meta de uma 

escola verdadeiramente inclusiva com uma efetiva igualdade e equidade de oportunidades.  

Segundo um estudo da Oxford (1990, p.16), as estratégias para o ensino das línguas, 

devem contemplar: 

1. a competência comunicativa; 

2. auto-direcionamento; 

3. expansão do papel dos professores; 

4. orientação para o problema; 

5. permissão para ações específicas do aprendiz; 

6. apoiar o discente; 

7. a flexibilidade. 

Segundo Rebecca (1990), para alguns alunos, a imagem visual é preferencial, para 

outros, é o som e outros há ainda cujo estilo de aprendizagem é cinestésico ou táctil. Assim, 

as estratégias de memória funcionam melhor com o som, movimento ou toque, consoante o 

público-alvo que nos encontramos a lecionar e a música, por contemplar uma abrangência de 

estratégias e de atividades, é adequada ao ensino das línguas na escola, visto ser também uma 

estratégia cognitiva e afetiva que motiva a grande maioria dos alunos, predispondo-os para as 

aprendizagens.  

Com este trabalho sugerirei atividades que estimulem a criatividade e imaginação, a 

autonomia e a interação. 

Desta forma, o lúdico tem um caráter educativo, como se pode ver através de algumas 

estratégias que a seguir se enunciam e que foram por mim adotadas e resultam da minha 

experiência e prática docente. 
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Recurso ao audiovisual 

 A estratégia de utilizar materiais autênticos e de criar situações comunicativas reais 

para levar os alunos a apreenderem conceitos básicos e funcionais da comunicação 

diária em contexto é bastante eficiente e inovadora. O envio, por exemplo, de 

correspondência digital entre pessoas de diversos países proporciona o 

desenvolvimento linguístico e cognitivo-social, o envio de mensagens com finalidade 

comunicativa é essencial. O reconhecimento da perspetiva do Outro, olhando para 

uma foto e descrevendo-a mediante o reconhecimento de sentimentos e significações e 

a utilização de listas de palavras e a sua categorização também são estratégias 

essenciais; 

 

 Outras atividades que têm resultado estrategicamente muito eficientes são adivinhar o 

assunto de um filme pelo seu título ou por uma imagem, assim como prever como as 

personagens se conheceram, a atividade de escrita de um final alternativo ou o relato 

dos sentimentos experimentados. Colocar os alunos no papel de uma personagem e 

inquirir sobre como seria um dia na vida dessa pessoa é uma boa forma de praticar a 

leitura e a escrita; 

 

 A técnica dos post-it, scrabble ou da sopa alfabética são igualmente importantes para a 

aquisição de vocabulário. Dar aos alunos palavras e expressões e pedir-lhes que 

vizualizem um filme e identifiquem quem as proferiu, assinalar as expressões ouvidas 

numa cena de entre uma lista, fazer corresponder definições aos vocábulos a que se 

referem através da vizualização de material de vídeo e de áudio e fornecer-lhes o 

vocabulário de uma cena projetada sem som para que reconstruam o diálogo, são 

estratégias/atividades muito interessantes para que os alunos percebam, aprendam e 

relembrem vocabulário; 

 

 Atividades interativas de natureza factual, pessoal, fantástica, crítica e criativa. 

Factuais: adivinhar o local do mundo onde o aluno se encontra ou enunciação das 

regras de um desporto; pessoais: mostrar uma foto de comida e postar uma questão 

sobre a mesma e repeti-la a 3 outras pessoas ou escolher dentre duas imagens, a 

preferida; o fantástico: o jogo do quase superpoderoso (e.g."Eu consigo voar" e outro 

aluno contraporá "mas tu não tens asas") ou ainda o mistério do assassinato em que se 



16 

 

seguirão pistas; críticas: criação de uma Constituição com leis e criativas: criar uma 

história a partir de matrículas ou pistas, inventar uma personagem ou poema; 

 

 Visualização de filmes para elaboração de projetos de cidadania; 

 

 Utilizar vídeos do Youtube que mostrem batidas diversificadas e pedir aos alunos que 

as repitam, não só faz magia, como promove a produção de dopamina essencial à 

concentração. Fazer um ditado com frases chave de uma música e de seguida passá-la, 

promove a compreensão e foca a atenção para os aspetos a trabalhar. Bingos, 

sequências e "feelings" estão em todo o lado; 

 

 Vídeos caseiros promovem a interação entre ser humano e ecrã. Mas há outras 

estratégias: utilizar a transcrição de um vídeo para inferir acerca do seu conteúdo e, 

posteriormente confrontá-la com o material audiovisual ou projetar o som do vídeo e 

pedir que o reescrevam; descrição do que se visualizou através do texto visual; 

descrever locais, reações, relações e origens; visualização de um vídeo em que 1 aluno 

se encontra de costas e terá de descrever a ação partindo das reações dos colegas; 

escolher um vídeo preferido e descrevê-lo; inferir acerca da história do vídeo, do local 

onde acontece; 

 

 Quando se considera que a visualização de um filme na íntegra não é frutífera para os 

alunos (como os das turmas em estudo), que, por não perceberem a linguagem 

utilizada, preferem negligenciar o recurso e as suas aprendizagens, o professor deve 

ainda manipular os próprios recursos (ex.: Moviemaker), condensando a informação 

em apenas poucos minutos ou direcionando a atenção dos alunos para determinados 

aspetos. 
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Recurso à música 

 A estratégia de utilizar música para cativar os alunos mais desmotivados e trabalhar a 

língua utilizando músicas e letras fez-me ver que podemos trazer os interesses 

pessoais dos alunos para a aula, assim como o entendimento global do mundo. O jogo 

do bingo (utilizando palavras de uma música), canções com versos desordenados, 

substituir palavras erradas por sinónimos ou antónimos, o lyric quiz, fazer o relatório 

de músicas ouvidas, simular o concurso "The Voice", as previsões a partir do título 

são estratégias essenciais para fomentar o sucesso nos alunos e uma ligação emotiva 

com as aprendizagens; 

 

 Perguntar aos alunos o número de vezes que uma palavra aparece num texto é 

eficiente para a aprendizagem de vocabulário e/ou da gramática, favorecendo ainda a 

atenção e concentração, melhorando o listening. 

 

Recurso à BD  

 Legendar imagens numa banda desenhada, completando os respetivos balões de fala e 

posterior comparação com a banda desenhada original surpreendem os alunos pelas 

diferenças nas interpretações da realidade. 

 

Recurso ao teatro 

 Ênfase na oralidade e nas atividades lúdicas: jogos de mímica, de expressão dramática, 

musical, corporal: 

- A realização de atividades de curta duração que estimulem a capacidade de 

concentração e memorização; 

- Audição e reprodução de rimas, canções e poemas; 

- Participação em diálogos simples; 

- Compreensão dos acontecimentos principais de uma história transmitida em 

suporte audiovisual; 

- Participação em jogos; 

- Compreensão de instruções simples;  

- Realização de fichas de exercícios. 

 

 

Atividades de comunicação e interação  
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 A criação de ambientes naturais de comunicação isentos de constrangimentos e de 

situações de stress traduzem-se em aprendizagens significativas. Para tal, pode-se 

agrupar um conjunto de ideias sob as designações de "Este sou eu", "Não sou eu" e 

"Algumas vezes" e haver partilha. Em grupos, os alunos poderão também escolher 

frases de uma lista e contar aos colegas aquelas que leram para reconstruir a lista e 

desenvolverem a atenção e trabalho de grupo. Esta estratégia poderá ser utilizada em 

qualquer tópico; 

 

 A linguagem está em todo o lado e tirando fotos na rua é possível trazer material 

autêntico e real para trabalhar em sala de aula. Nomes peculiares, "false friends", 

menus e slogans publicitários são desafios muito interessantes na realização de 

trabalhos de tradução; 

 

 Solicitar aos alunos que tirem duas fotografias e que as tragam para a sala de aula, 

para se estudarem as situações contextuais em que ocorreram e através da mobilização 

de conceitos que lhes são familiares é possível interpretar o mundo que os rodeia e 

desenvolver o espírito crítico. Posteriormente, as fotografias são expostas no átrio da 

escola para que outros alunos as analisem e infiram acerca do local onde foram 

fotografadas, assim como da pertinência das mensagens veiculadas em contextos 

específicos, num esforço de demonstração da existência de diversos suportes 

informativos; 

 

 O recorte de frases soltas de uma notícia e posterior exercício de a completar 

favorecem o desenvolvimento do raciocínio lógico, da linguagem e da escrita; 

 

 Traduzir ementas ou avisos encontrados afixados com erros é outra atividade de 

prática da língua que capta o interesse dos alunos para as regras gramaticais da língua 

que são percecionadas inconscientemente; 

 

 Estratégias criativas de motivação dos alunos, tais como o treino da fluência através 

do fornecimento de algumas letras que permitam a construção de frases únicas 

(e.g.I...s...a...w...r...-I saw a word rushing); o treino da fluência ideológica através da 
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menção de coisas que voem; o treino da espontaneidade com 5 palavras, das quais se 

escolhem as 2 com mais aspetos em comum; escolha de um texto e explicar o que 

gostou e significou e focar a gramática partindo de programas favoritos; 

 

 Motivação, criatividade, ensino criativo e surpresa criam surpresas pedagógicas 

efetivas: descrição de si próprio feita pelo aluno e o colega pede explicitação de alguns 

adjetivos utilizados (e.g.conta-me mais sobre ser corajoso) e apresentar o 1º colega a 

um 3º elemento; construção de uma tabela sobre Consciência Intercultural em que 

através da descrição de hábitos diários, os alunos compararão as suas realidades com 

as de outros povos ou escrever um diálogo semelhante ao do professor, que mostre um 

desentendimento cultural e modelação de 1 história a partir de um cenário específico; 

 

 Jogos introdutórios (mímica, forca, guessing games, mazes, sopa de letras, encontra as 

diferenças, little Alchemy, hide and seek); mural de parede com exercícios ampliados 

para, em grupo, os alunos deambularem pela sala entusiasticamente para os 

resolverem; textos cortados para construção de sequências; kahoot para despertar o 

espírito competitivo e a motivação; "lyrics training" (aplicação para exercícios de 

preenchimento de espaços com música); caça ao tesouro com telemóveis; quem é 

quem? e ímans com letras para construção do quadro da turma; 

 

 Para treino do Speaking os alunos poderão classificar o que viram e/ou ouviram 

através de estrelas e de acordo com a qualificação obtida, terão de justificar a sua 

posição. 

 

São muitos os exercícios estimuladores da criatividade dos quais se destacam: “... a 

tempestade cerebral ou brainstorming (visa facilitar o surgimento de ideias ou de soluções para um problema); 

exercícios sinéticos (aqueles que juntam elementos diferentes e aparentemente relevantes - tornar estranho o 

familiar e vice-versa, tecer comparações de fatos conhecimentos ou tecnologias paralelas, fazer analogias); mapa 

mental (consiste organizar ideias por ramificações sucessivas a partir de um tema central); o concassage (método 

que consiste em modificar um objeto ou situação a partir de transformações sistemáticas: diminuir, aumentar, 

transpor, inverter, alargar, esconder, afastar, colorir, escurecer, simplificar, procurando aplicações para esse novo 

objeto ou situação); relações forçadas (nela forçam-se combinações entre duas palavras escolhidas 

arbitrariamente); teia de aranha com criatividade (consiste em estruturar e reestruturar ideias através de 

diagrama, mapas ou esquemas)”. (Alencar, 2004; Fleith, 2000; Bono, 1994; Bouillerce, 2004; Buzan, 2001; 

Wechsler, 2001).  
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As estratégias aqui sugeridas por recurso ao audiovisual, à música, à BD e ao teatro são 

meramente exemplificativas e fruto do meu esforço para motivar os meus alunos com 

comportamentos disruptivos para a aprendizagem das línguas, devendo ser reajustadas e 

adaptadas em função do contexto educativo. Constituem, no entanto, prova de que é possível 

criar uma atmosfera agradável e predispor os alunos para a aprendizagem do Português, do 

Inglês, bem como de outras áreas curriculares através de material realista e tornar as 

aprendizagens mais significativas, contextualizando-as, proporcionando o sucesso de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo II – Reflexões e pressupostos propedêuticos  
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À luz das questões de investigação que me encontro a estudar que se prendem com a 

motivação dos alunos com comportamentos disruptivos para a aprendizagem das línguas 

apoiei-me nos contributos teóricos de Gardner por corroborar a sua opinião de que todos os 

alunos dispõem de capacidades diferentes para apropriação da realidade e assimilação dos 

conteúdos, sendo que uns estão mais aptos para a aprendizagem das línguas e outros gostam 

mais das artes, do desporto ou da matemática e têm o seu cérebro mais treinado nas áreas que 

se relacionam com os seus estilos de aprendizagem favoritos (visual, cinestésico, auditivo). 

Segundo Cerqueira (2000, p.36), um estilo de aprendizagem é “O estilo que um indivíduo manifesta 

quando se confronta com uma tarefa de aprendizagem específica. (...) uma predisposição do aluno em adotar 

uma estratégia particular de aprendizagem, independentemente das exigências específicas das tarefas”. Na 

prosecução do objetivo essencial deste trabalho que é o sucesso dos alunos com 

comportamentos disruptivos existem potenciadores múltiplos que passam pela gestão flexível 

do currículo, pelo ensino de conteúdos significativos e pela própria motivação dos 

profissionais da educação. Concordo ainda com Maslow (1943) quando refere que as 

aprendizagens apenas são possíveis quando se encontrarem satisfeitas as necessidades básicas 

e primárias do ser humano e quando trabalhamos com alunos com comportamentos 

disruptivos, as necessidades básicas nomeadamente do afeto, da segurança e da auto-estima 

são lacunares, pelo que considero de vital importância atentar em soluções educativas 

compensatórias e adequadas. 

Embora a escola não seja a principal responsável pelas desigualdades sociais existentes 

e pela exclusão social, (uma vez que elas partem de sistema político-económico), ela não pode 

ignorar este fenómeno. Desta forma, podem ser apontadas algumas medidas de combate ao 

insucesso escolar e às desigualdades, postas em prática pelo sistema de ensino: o apoio sócio - 

educativo, os currículos alternativos, o apoio na escolha de uma profissão, a diversificação de 

alunos na escola e na turma, o estímulo da componente prática, o desenvolvimento de 

atividades extracurriculares, a adequação dos currículos às exigências do meio local e a 

criação dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP). Os Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) foram criados através do Despacho 147-

B/ME/96 de 8 de julho, publicado no DR II Série, de 1 de agosto de 1996. A criação dos TEIP 

inspira-se nas Zonas de Educação Prioritária (ZEP), iniciadas em 1981 pelo governo francês. 

Os TEIP integravam-se em medidas de discriminação positiva que tomavam por objeto uma 

unidade geográfico-administrativa englobando diversos estabelecimentos educativos 

correspondentes ao percurso escolar de educação básica, desde o jardim de infância até ao 9º 

ano, com o objetivo de os articular entre si. Esta iniciativa não constituiu, nem constitui hoje, 
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uma inovação fácil, nem apresenta resultados imediatos, no entanto, compreende uma 

filosofia inerente de satisfação das necessidades de todos os alunos para que a escola 

proporcione oportunidades reais de aprendizagem e de sucesso. Resta agora adequar os 

recursos e estratégias utilizadas na sala de aula às especificidades do público-alvo com o 

objetivo de captar a atenção e de motivar. 

Os currículos alternativos e a sua gestão flexível são igualmente medidas de combate ao 

insucesso escolar que permitem a adequação dos conteúdos à heterogeneidade dos alunos. A 

existência do currículo unificado, apesar da intenção de fornecer a mesma educação básica a 

toda a população, revela fragilidades na medida em que nem todos os alunos conseguem obter 

resultados positivos. Assim, duas possíveis soluções seriam, por um lado, dar a possibilidade 

à população estudantil de escolher o currículo que melhor se adequa às suas expetativas e 

interesses profissionais e, por outro lado, dar a possibilidade aos professores de gerir os 

conteúdos programáticos de acordo com a diversidade sóciocultural dos alunos. 

As atividades extra-curriculares desempenham também um papel muito importante no 

combate ao insucesso e à exclusão. Estas encontram-se sob a forma de jornais escolares, 

clubes orientados por professores, visitas de estudo, festas escolares e ainda desporto escolar e 

“olimpíadas”, que podem envolver a participação de várias escolas. Tais atividades visam 

proporcionar novas experiências, difundir valores de forma subtil através do convívio entre 

professores e alunos fora da sala de aula e promover a socialização e a integração de alunos 

provenientes de meios sociais diversificados. Para além disto, as actividades extra-

curriculares concorrem ainda para despertar o gosto por matérias teóricas que, de outra forma, 

se podem tornar maçadoras e diminuem o gosto pela escola. 

Relativamente à adequação dos currículos às exigências do meio local convém referir 

que existe uma dinâmica de contato entre a escola e a sociedade. De certa forma, a escola é 

resultado da pressão do exterior e é também um agente de intervenção nessa mesma 

sociedade. Sendo assim, exige-se que a escola forneça diplomas atualizados e adequados, de 

forma a integrar os alunos e futuros profissionais no mercado de trabalho do meio local a que 

pertencem. A obtenção de um emprego integrado e valorizado representa um meio de 

integração social e sucesso pessoal. 
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2.1. Evolução no ensino das línguas 
 

A interdisciplinaridade interessa ao ensino das línguas, visto que proporciona a 

invenção de “um modo original de abordar o seu tema comum. Os investigadores, 

provenientes de diferentes horizontes teóricos, ultimam juntos uma metodologia comum. A 

sua empresa anuncia o aparecimento de uma nova disciplina que engloba e ultrapassa as 

primeiras” (Cardinet, 1990).  A complementaridade e partilha de esforços são essenciais para 

o desenvolvimento de estratégias inovadoras, contextualizadas, mais eficientes e eficazes que 

proporcionem experiências reais de aquisição de conhecimento.  

Neste trabalho de investigação-ação esclarece-se que nenhum método de ensino é 

perfeito e totalmente viável, mas em virtude da natureza dinâmica que o conhecimento tem hoje em 

dia, [existe] a necessidade de se desenvolverem capacidades susceptíveis de transferência. (...)  [e] é importante 

focarmo-nos no desenvolvimento das capacidades que ajudem os indivíduos a tornarem-se mais adaptáveis a 

circunstâncias novas e sujeitas a transformação (Oliveira, 1992). 

As estratégias e os recursos utilizados mostraram ser eficazes em algumas 

circunstâncias particulares, com um público específico, no entanto, deverão ser considerados 

apenas como pistas de trabalho.  

A criatividade é o grande desafio da educação nos dias de hoje e o ensino pode 

conceber-se como uma arte, que é sempre uma peça única dadas as constantes variáveis e a 

ampla gama de fatores que determinam o sucesso ou o fracasso das medidas tomadas. 

Preconiza-se ainda que todos os alunos se deverão responsabilizar pelas suas apredizagens, 

construindo eles próprios o conhecimento através da seleção de objetivos pessoais e da 

tomada de iniciativa e de ação, despertando a sua motivação e favorecendo a abertura de 

novas oportunidades. Para tal, sugere-se o método da interpelação, que consiste em colocar 

questões diversas aos alunos, com o objetivo não só de explorar os conhecimentos já 

adquiridos, mas também com a intenção de os levar a pesquisar e a adquirir novos 

conhecimentos contextualizados e que pela sua necessidade de resolução de problemas, se 

revelam significativas para os principais intervenientes deste processo, os alunos.  

Segundo a Inspeção Geral da Educação Nacional (2011), a pedagogia diferenciada 

procura empregar um conjunto diversificado de meios e de processos de ensino e de 

aprendizagem, a fim de permitir a todos os alunos, de aptidões, de comportamentos, de 

savoir-faire heterogéneos [...] atingir por vias diferentes objetivos comuns. A realização de 

atividades interdisciplinares que contem com a partilha de saberes de diversas áreas e com a 

experiência de vários profissionais é desejável, pois permite uma melhor planificação das 
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atividades e uma gestão mais flexível do currículo. Os alunos “beberão” o que lhes é 

transmitido de acordo com a sua disponibilidade e progressos alcançados.  

A escola necessita de adquirir uma perspetiva holista, abrindo-se a toda a gente e a 

todos os discursos. Inspirados pela teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner (1995, p.22), 

os educadores deverão maximizar as oportunidades de os alunos aprenderem a partir dos seus 

interesses, gostos e motivações, de modo a criar condições de crescimento, emancipação e 

auto-realização. 

Colocando em causa a avaliação da inteligência com base na medição do QI (Quociente 

de Inteligência) Gardner (idem) apresenta a Teoria das Inteligências Múltiplas, segundo a qual 

todo o ser humano nasce com um potencial para desenvolver Múltiplas Inteligências que são 

o reflexo de inúmeras diferenças individuais, baseadas em fatores genéticos e ambientais, 

sendo a inteligência considerada um potencial biopsicológico.  

Gardner começou por acreditar que a pontuação obtida em testes de QI bastaria para 

medir a inteligência, uma vez que se trataria de uma qualidade única. No entanto, depois de 

realizar algumas experiências concluiu que “a inteligência é a capacidade que o homem tem 

de resolver problemas ou criar produtos num ou em vários contextos” (Gardner cit. por 

Falcão, 1992, p.68). Sugere, então, a possibilidade de existirem distintas maneiras de perceber 

e conhecer o mundo, que funcionarão de forma independente, embora se possam combinar. 

Defendendo inicialmente a existência de pelo menos sete inteligências introduziu mais 

recentemente uma oitava: 

 Inteligência linguística e verbal: relativa à capacidade de usar palavras de forma efetiva, 

quer de forma oral, quer escrita; 

 Inteligência lógico-matemática: relativa à capacidade de usar os números de forma 

efetiva e para correto raciocínio; 

 Inteligência espacial: relativa à capacidade de perceber com precisão o mundo visuo-

espacial e de realizar transformações sobre essas perceções (de que necessitam os 

escultores e os topógrafos, por exemplo); 

 Inteligência corporal e cinestésica: relativa à perícia no uso de todo o corpo para 

expressar ideias e sentimentos, bem como à facilidade no uso das mãos para produzir ou 

expressar coisas (aparece nas artes, na dança, no atletismo, etc.); 

 Inteligência musical: relativa à capacidade de perceber, discriminar, transformar e 

expressar formas musicais (evidente nos compositores, nos cantores, nos músicos); 
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Imagem 1 – Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner 

 

 

 Inteligência interpessoal: relativa à capacidade para perceber e distinguir o humor, 

intenções, motivações e sentimentos de outras pessoas, servindo para detetar outros 

aspetos de caráter, como motivação e liderança; 

 Inteligência intrapessoal: relativa à capacidade de se conhecer a si próprio e agir 

adaptativamente, de modo útil e produtivo, com base nesse conhecimento; 

 Inteligência naturalista: relativa à perícia no reconhecimento e classificação das 

numerosas espécies de meio ambiente do indivíduo (cf. Armstrong, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardner sugere ainda uma nona inteligência que, embora não esteja incluída na Teoria 

das Inteligências Múltiplas, se reveste de algum significado pois está relacionada com a 

preocupação relativa às questões básicas da vida: a inteligência existencial.  

Analisando o gráfico da imagem 1 compreende-se a importância da diversificação de 

estratégias educativas e da oferta de uma variedade de atividades que contemplem os 

diferentes estilos de aprendizagem, pois o elo afetivo que se estabelece com o conhecimento 

promove a motivação e a aquisição mais sólida de conhecimentos. Importa ainda salientar 

que, dada a heterogeneidade das turmas, será mais realista e justo que se encare a diversidade 

com a intenção unificadora do sucesso, ao invés de forçar a eliminação das diferenças, 

centrando o processo de ensino-aprendizagem no docente, uma vez que, o que se pretende é a 

construção do conhecimento pelo próprio aluno, sendo a diversidade proporcionadora de 

maior riqueza de experiências e uma aprendizagem mais global e abrangente. Acrescento 

ainda que a escola não deve desenvolver nas crianças apenas competências intelectuais, mas 
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antes promover o crescimento equilibrado de todas as suas capacidades que passarão 

necessariamente pelo desenvolvimento das competências físicas, emotivas e sociais.  

No contexto da educação do século XXI, os docentes estão conscientes de que a 

heterogeneidade das suas turmas proporciona o conhecimento de perspetivas alternativas 

relativamente aos assuntos em estudo e favorece a opinião crítica, a discussão e o diálogo que 

são essenciais à aquisição das ferramentas necessárias ao exercício da cidadania na era global. 

Além disso, mais do que conhecimentos teóricos, que são a base de qualquer comunicação, os 

alunos deverão ser capazes de gerir as ferramentas linguísticas que os definem e ajudam à 

organização do seu próprio conhecimento e gestão das experiências vividas.  

Segundo Davidson (2009, p.43) “Toda a experiência de interpretação/ compreensão do 

mundo é uma experiência incontornavelmente linguística, na medida em que não há um lugar 

neutro para onde o sujeito se possa deslocar e a partir do qual olhe o mundo. O que existe é 

um mundo-linguagem. Podemos então dizer que todo o objeto de interpretação/ compreensão 

é linguagem e que todo o encontro com o mundo é um encontro linguístico.”. 

O ensino de línguas é, portanto, importante pois permite abordagens alternativas de 

compreensão do mundo inerente a todos os seres humanos e por isso, é desejável que se 

conciliem as capacidades requeridas para o sucesso dos alunos do século XXI com os 

recursos dos Media, informáticos e tecnológicos, de forma a motivar os alunos para 

aprendizagens significativas. Neste sentido, Bateson (1994, p.169-170), defende que o que é 

importante na escola e na sala de aula é incentivar a produção de discursos linguísticos 

alternativos (escritos, gestuais, simbólicos, artísticos, etc) ou a recriação dos já existentes, 

introduzindo novas prioridades, novas metáforas, novas possibilidades de significação 

capazes de alterar os vocabulários e significações existentes(...).  

Assim, a linguagem da inclusão representa o acesso aos direitos de cidadania e à 

participação social. Cabe assim à escola possuir no seu seio os meios para atender às 

necessidades e direitos de cada criança. É ainda com base nesta perspetiva que a escola passa 

a ser vista como um lugar onde todas as crianças têm o direito de aprender, ou seja " uma 

escola para todos", onde cabe a cada aluno encontrar e/ou desfrutar dos recursos materiais e 

humanos necessários a esta finalidade. A escola " é responsável pela criação das condições 

necessárias à viabilização do processo de aprendizagem de cada um deles" (Sanches, 2003, 

p.90). Para tal, os professores desempenham um papel fundamental na abordagem criativa dos 

conteúdos e na motivação dos alunos pois, segundo Weschler (2001), um professor criativo é 

aquele que está aberto a novas experiências, é ousado, curioso, tem confiança em si próprio, 
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além de ser apaixonado pelo que faz. Trabalha com idealismo e prazer, adotando uma postura 

de facilitador.  

A didática atual compreende, não só os conteúdos a lecionar, mas também a maneira de 

o fazer, as necessidades dos alunos e os problemas que enfrentarão no decurso das suas 

aprendizagens. O ensino do século XXI procurará dotar os alunos de conhecimentos 

específicos que implicam o desenvolvimento de “um conjunto de instrumentos diversificados, 

necessários quer aos práticos para ajudar os ensinandos na construção do saber, quer aos 

decisores a fim de permitir decisões justificadas e ponderadas nos diversos planos do 

processo educativo” (Giordan e outros, 1989). 

Para além de um ensino atualizado, motivador e interativo, deve atentar-se não apenas 

na matéria e nas caraterísticas dos alunos, mas também são fatores importantes a considerar as 

caraterísticas do professor e o meio em que ele trabalha. Segundo Bertrand citado por Tedesco 

(2004), as novas destrezas englobam a adaptação às Novas Tecnologias da Informação, a 

abstração dos conceitos, a autonomia e a responsabilidade e a comunicação eficiente. Na 

prática docente é comum repartir o conhecimento em pedaços digeríveis, devendo 

reestruturar-se os conteúdos e simplificá-los de forma a estimular o interesse e facilitar a 

compreensão. As estratégias referidas no capítulo 1.1 consistem na divulgação de algumas 

técnicas e métodos de ensino e aprendizagem e pretendo mais à frente, numa perspetiva de 

ensino criativo e motivador, reflectir acerca do seu interesse e eficácia na motivação de alunos 

“difíceis” cujos interesses são divergentes dos escolares. 

Requer-se que as estratégias utilizadas pelos docentes desenvolvam nos alunos as 

capacidades do século XXI que são o conjunto de aptidões que os alunos deverão desenvolver 

no sentido de obterem sucesso e de gerirem os seus conhecimentos na era da informação e da 

comunicação sob pena das expectativas de mudança sairem frustradas e de se constatar o 

alheamento entre as políticas educativas e as reais necessidades profissionais do mundo atual. 

Estas compreendem quatro capacidades de aprendizagem que são o pensamento crítico, 

o pensamento criativo, a partilha de ideias e a comunicação, a que se aliam capacidades para a 

vida, tais como a flexibilidade, iniciativa, capacidades sociais, produtividade e a liderança. 

Todas estas capacidades exigem o contacto com uma Literacia da Informação, dos Media e da 

Tecnologia, sendo que a escola desempenha um papel fundamental em proporcionar aos 

alunos novas oportunidades nesta área.  

As empresas procuram trabalhadores com conhecimentos técnicos específicos, capazes 

de seguirem instruções, com fortes capacidades de socialização e de colaboração, com 

elevadas capacidades de trabalho e eficiência, honestidade e espírito de iniciativa. Exige-se 



28 

 

ainda que os alunos sejam capazes de resolver problemas de forma criativa e de comunicar 

utilizando os Media e as novas tecnologias e deverão ainda saber lidar com um elevado fluxo 

de informação proveniente de diversos suportes.  

As citações que se seguem retiradas do Up to the Challenge (2001, p.21), um relatório 

da Associação para as Carreiras e Educação Técnica, denotam um real desfasamento ainda 

existente entre os ensinamentos ministrados nas escolas e as reais necessidades dos 

empregadores: 

 Manpower reports that despite the recession, 31 percent of employers throughout the world 

struggle to find qualified workers because of a talent mismatch between workers’ qualifications 

and the specific skill sets and combinations of skills employers want. 

  The American Management Corporation reports that employers want workers who can think 

critically, solve problems creatively, innovate, collaborate, and communicate. 

 The National Association of Manufacturers reports, Today’s skill shortages are extremely broad 

and deep, cutting across industry sectors and impacting more than 80 percent of companies 

surveyed. This human capital performance gap threatens our nation’s ability to compete ( . . .) 

[and] is emerging as our nation’s most critical business issue. 

 The National Academies indicate that The danger exists that Americans may not know enough 

about science, technology, or mathematics to contribute significantly to, or fully benefit from, the 

knowledge-based economy that is already taking shape around us. 

 The New York Times reports that low-skilled workers are being laid off and turned away at the 

factory door and increasingly becoming the long-term unemployed ... This issue results from a 

disparity between the skills that worker have and those that employers need. 
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Daqui se depreende que as metas para o ensino do século XXI sejam: 

 Desenvolvimento das capacidades requeridas para o século XXI (flexibilidade e 

capacidade de adaptação, capacidade de iniciativa, capacidades interculturais, 

produtividade, liderança e responsabilidade) e conhecimentos técnicos e específicos 

das diversas áreas de especialização; 

 Produção de conhecimentos intra e interdisciplinares; 

 Ênfase num conhecimento mais aprofundado, significativo e de utilidade imediata e 

pragmática; 

 Motivação dos alunos com informações do mundo real, ferramentas e desafios que 

eles encontrarão não só na escola, mas no mundo do trabalho e com ensinamentos com 

utilidade para toda a vida.  

 

2.1.1. O papel dos recursos audiovisuais no ensino  

 

Os recursos audiovisuais estão umbilicalmente ligados a uma atmosfera de lazer, ao 

entretenimento e a toda uma oferta multimédia que apresenta a realidade numa óptica distinta 

e dinâmica. Para além disso, com o mundo audiovisual é possível sentir, exprimir sensações e 

vivenciar novas experiências.  

Os desafios da nossa era tecnológica prendem-se com o facto de tornar a quantidade de 

informação de que dispomos acessível a todos e de poder levar os alunos a gerir os seus 

processos de aprendizagem, de forma a que adotem uma autonomia crescente no seu percurso 

académico e disponham de ferramentas que os auxiliem ao longo da sua vida, com vista ao 

suprimento das suas necessidades básicas, que se prendem com a comunicação, autonomia e 

socialização. A este respeito, Delors et al. (2008) relembram que se devem acautelar os 

desafios que a tecnologia trouxe para a educação, nomeadamente manter o princípio da 

igualdade de oportunidades e fazer com que os que mais necessitam das tecnologias delas 

possam beneficiar. 

A evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação foi gradual e fez-se 

acompanhar por uma evolução nos saberes e nas mentalidades. Só a partir do século XX é que 

se começou a assistir a um movimento crescente das tecnologias, resultante das evoluções no 

conhecimento científico e técnico. A tecnologia tem e sempre teve como objetivos essenciais 

facilitar a vida dos seres humanos e proporcionar-lhes melhor qualidade de vida. A longa 

caminhada das “novas tecnologias” culminou, portanto, numa sociedade fortemente marcada 
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pela generalização do computador, bem como da comunicação à distância, através dos 

telemóveis e da internet, e pelo fácil acesso à informação e ao conhecimento. 

Segundo Carvalho (2008, p.17), as tecnologias, mais especificamente, as mais recentes 

tecnologias digitais em rede, geram a energia necessária para proporcionar uma mudança 

dentro da própria escola e do ponto de vista pedagógico. As tecnologias deverão ser utilizadas 

para estimular e desenvolver competências de nível superior nos alunos e para oferecer 

oportunidades de comunicação e de interação. 

Para Santos (2006, p.79), a escola deve ser encarada como “um lugar de aprendizagem 

construída e não como um espaço onde o professor transmite saberes. A escola deve ser um 

local onde é possível utilizar os meios necessários para edificar o conhecimento, desenvolver 

atitudes e valores e adquirir competências”. 

Quando falamos de tecnologias educativas, encaramo-las como “o reforço das 

capacidades intelectuais do aluno na sua tarefa de aprender, fornecendo-lhe ferramentas 

intelectuais que o ajudem a pensar de forma estruturada, autónoma e, assim, conseguir 

melhores resultados em termos de aprendizagem escolar” (Costa, 2007, p.16). Assim sendo, 

as tecnologias pressupõem que se incutam nos alunos o papel de produtores ativos do próprio 

conhecimento. 

De acordo com esta perspetiva construtivista da aprendizagem, urge proceder à 

flexibilização de um sistema rígido, centralizado e controlador, com vista a que se possa falar 

de uma tecnologia educativa que se adeque aos fins pedagógicos. 

O desafio que a escola terá de enfrentar, e que as tecnologias evidenciaram, prende-se 

com a utilização que se dá a estas mesmas tecnologias. 

Importa distinguir duas conceções de Tecnologia Educativa, nomeadamente a 

“Tecnologia da Educação” que pode definir-se como “la teoria y la prática del diseño, 

aplicación y control de sistemas instructivos objectivados para el logro de metas de 

aprendizaje bien definidas” (La Orden, 1988, p.481), englobando uma preocupação com o 

processo de ensino e aprendizagem e a outra que diz respeito à aplicação propriamente dita de 

meios audiovisuais nos processos didáticos, comparando-os para aferição da sua eficácia, 

descurando, no entanto, o contexto em que seriam utilizados e os operadores. 

Relativamente ao quarto momento (1958-1970), este corresponde ao período de 

expansão das tecnologias, expansão esta resultante das evoluções nas ciências astrofísicas. 

Nos EUA surgem iniciativas para reformular os conteúdos curriculares e para equipar as 

escolas e universidades com os materiais mais modernos, que permitissem melhorar o ensino. 

Acreditava-se em duas ideias principais que se relacionam com a utilização do audiovisual 
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para fins educativos. Por um lado, defendia-se que a atenção e a motivação dos alunos para 

aprender resultavam da variedade e riqueza de estímulos que lhes eram fornecidos; por outro 

lado, considerava-se que os alunos precisavam de despender uma quantidade de tempo 

significativa em contacto com o mundo real ou com representações reais desse mundo, de 

modo a contornar as limitações do ensino que se prendiam com o elevado número de 

abstrações que as aprendizagens comportam na asssimilação dos conteúdos. Os estudos na 

área da Comunicação e da Psicologia demonstraram, no entanto, que a quantidade de 

informação que pode ser recebida e processada num dado momento é limitada, sendo que não 

se tornam evidentes as vantagens da comunicação multicanal. Ultrapassam-se, nesta fase, as 

questões relacionadas com as caraterísticas técnicas das máquinas, emergindo as 

preocupações com a participação ativa dos estudantes, com os conteúdos e a organização do 

ensino. As limitações na utilização das tecnologias prendiam-se, nesta fase, essencialmente 

com o facto de se avaliar a eficácia das mesmas em função do sucesso dos alunos, sem se ter 

em conta a natureza das próprias aprendizagens. 

O momento seguinte (1971-1982) define Tecnologia educativa como “a field involved 

in the facilitation of human learning through the systematic identification, development, 

organization and utilization of a full range of learning resources and through the management 

of these processes” (AECT, 2001, p.36). Para além de se encarar a tecnologia sob o ponto de 

vista económico e técnico e como facilitadora do processo de ensino (Tecnologia da 

Educação), vislumbra-se, neste período, a influência que a tecnologia tem nas modalidades de 

aprendizagem (Tecnologia em educação). 

O impacto determinante do computador ocorreu entre 1983 e 1999. Os computadores, o 

vídeo, o áudio, as telecomunicações e a robótica revolucionaram a forma como vivemos, 

trabalhamos, como nos relacionamos com os outros e com o mundo e como encaramos o 

próprio conhecimento (Castells, 2002). Assiste-se a uma aplicação mais sistemática da 

informática no ensino, tendo ficado conhecida como Ensino Assistido por Computador (EAO 

- Enseignement Assisté par Ordinateur). O EAO privilegia uma perspetiva de 

individualização da aprendizagem, favorecendo a construção ativa do conhecimento pelo 

próprio aluno. Assim sendo, ultrapassou-se a ideia tradicional de que os computadores eram 

vistos como máquinas de ensinar e que substituíam o papel do professor, perspetivando-se 

agora como máquinas passíveis de ser comandadas pelos alunos, implicando-os na atividade 

cognitiva subjacente à aquisição de conhecimento através do planeamento das tarefas e da 

seleção de estratégias e funcionando como instrumentos auxiliares e complementares dos 

processos de ensino e aprendizagem. A generalização do acesso à Internet despoletou o 
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desenvolvimento de formas de representação da informação mais interativas e flexíveis. O 

desenvolvimento das tecnologias influenciou os processos psicológicos de processamento da 

informação, de estruturação cognitiva, de interação homem-máquina, agindo também sobre as 

estratégias metacognitivas.  

 

As tecnologias modificaram os padrões de aprendizagem mediante: 

- O reconhecimento da importância da ação de quem aprende, por oposição ao papel do 

professor enquanto controlador de todo o processo; 

- O reconhecimento da importância da comunicação e interação na aprendizagem, em 

detrimento de uma aprendizagem individualista e solitária; 

- O currículo centrado no aluno e nas suas necessidades específicas, em vez de se 

destacarem os saberes e os conteúdos fixados a priori; 

- A criação de ambientes impulsionadores de aprendizagens significativas e não a 

transmissão do conhecimento centrada no professor; 

- A preferência por um conhecimento mais dinâmico e pertinente, por oposição ao 

conhecimento mecânico e imposto; 

- A compreensão dos mecanismos envolvidos nas aprendizagens e da organização do 

processo cognitivo, favorecendo a continuidade e a interrelação das matérias e não a sua 

fragmentação (Costa, 2007). 

Os meios audiovisuais apresentam-se, assim, como recursos muito completos por 

englobarem mensagens sensoriais e visuais e linguagem falada, musical e escrita. Neste 

sentido, os recursos audiovisuais podem ser utilizados na sala de aula de diferentes formas, 

segundo Moran (1995): 

- Como motivação, podendo ser utilizado para introduzir um novo tema e para recuperar os 

conhecimentos já existentes sobre essa temática, atribuindo-lhe um foco afetivo, por o 

novo conhecimento partir de um anteriormente já consolidado. Este recurso pode utilizar-

se como previsão das temáticas a abordar e com o intuito de aguçar ainda a curiosidade 

dos alunos sobre o tema abordado, levando-os a desenvolver métodos de pesquisa, a 

autonomia e o espírito crítico; 

- Como ilustração, podendo ser utilizado para mostrar aspetos culturais e linguísticos de 

outros povos ou concretizando conceitos através de situações reais, situando-os num 

tempo e espaço concretos e aproximando-os, desta forma, dos alunos; 

- Como simulação, proporcionando momentos de quase realidade que fazem com que os 

alunos “se coloquem na pele” do Outro para que compreendam melhor os conceitos e 
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desenvolvam as suas aprendizagens. É ainda uma forma de trazer para dentro da sala de 

aula situações, pessoas e momentos de comunicação em contexto que, de outra forma, se 

revelariam incomportáveis; 

- Como contexto de ensino, podendo indicar uma interpretação diretamente, ou, ao invés, 

permitir uma discussão múltipla e interdisciplinar; 

- Como produção de um vídeo, documentário, guião, manipulando uma câmara para retratar 

pessoas e situações ou então criar um vídeo sobre uma determinada temática.  

 

No entanto, a apresentação do audiovisual só por si não é suficiente. É necessária uma 

exploração adequada ao público-alvo e às necessidades dos discentes. Moran (1995) revela 

algumas formas de exploração do audiovisual: 

- Análise em conjunto, em que se parte do mais relevante para o aluno no sentido de se 

proceder à discussão; 

- Análise globalizante, focando os aspetos positivos, os negativos, as ideias principais e o 

que mudariam no recurso audiovisual; 

- Leitura concentrada, que consiste em escolher as cenas mais marcantes e exploração 

através da formulação de algumas questões sobre as imagens, sons, palavras, significados, 

consequências e aplicações; 

- Análise funcional, sendo que antes da apresentação do recurso, os alunos escolhem 

algumas tarefas e, em grupo, obterão as respostas para as suas dificuldades e problemas, 

ficando, portanto, mais atentos ao audiovisual, pois têm a sua atenção direcionada para 

objetivos específicos claros (personagens, imagem, som, narrador, palavras-chave e 

sumário). Haverá lugar para o questionamento e para a relação entre os dados obtidos; 

- Análise da linguagem, através da reconstrução da história, atribuindo-se relevância a 

aspetos determinantes da linguagem, dos diálogos, da música, das personagens e da 

ideologia do programa; 

- Completar o audiovisual, em que os alunos criam um final para o início da história 

visualizada e o professor procederá à comparação dos resultados; 

- Modificar o audiovisual através da adptação, edição e sonorização diferentes, de acordo 

com os seus gostos e interesses; 

- Videoprodução, mediante um trabalho de pesquisa em jornais, revistas, inquéritos e 

posterior gravação audiovisual; 

- Video-espelho, através da gravação do seu próprio desempenho e da emissão de 

comentários sobre a realidade observada; 



34 

 

- Videodramatização, onde se adapta o observado no audiovisual através do teatro, 

procedendo-se a uma apropriação da realidade pelos alunos; 

- Comparar versões, método com resultados interessantes na disciplina de Língua 

Portuguesa, que possibilita a comparação entre representações diferentes de uma obra. 

 

2.1.2. A música e o ensino 

A música favorece a motivação, interação, autenticidade e significação. A música é 

fundamental para alfabetizar, resgatar a cultura e ajudar na construção do conhecimento 

pela criança. A música não só atrai a criança como a motiva, tornando-a mais atenta ao que 

o professor pretende (Silva, 2012, p.36).  A utilização de música em sala de aula, para a 

aprendizagem de línguas, favorece o desenvolvimento linguístico, o conhecimento do 

contexto cultural, da gramática, da pronúncia e desperta o interesse e a motivação pelo 

conhecimento, do qual advêm as vantagens enunciadas, mas também contribui para a criação 

de ambientes de aprendizagem agradáveis e que focam o prazer e o despertar de sentimentos 

nos alunos (Papalia, Olds & Feldman, 20011, citados por Silva, 2012, p.27).  

No entanto, McBeath (1986) referiu que a utilização de músicas feitas especialmente 

para o ensino da língua não é tão eficaz como as músicas autênticas, visto que concentram 

fonemas sem significado, cuja finalidade seria satisfazer os objetivos pedagógicos. Houve 

algum confronto entre a utilização de músicas tradicionais e as populares, argumentando-se a 

disponibilidade e a familiaridade dos aprendentes de língua face às músicas populares (Kanel, 

1996), enquanto a atemporalidade da melodia e da letra se referiam às músicas tradicionais.  

 O ensino por meio da introdução de material áudio não só quebra a rotina da sala de 

aula que apresenta um ambiente muito restrito e controlado, como também proporciona 

momentos de contacto com a língua em situações de interação oral e favorece a aquisição de 

vocabulário e a melhoria da pronúncia. A música é uma das formas de discurso presente no 

nosso dia-a-dia, é universal, uma fonte inesgotável de recursos e facilita ainda a criação de um 

ambiente descontraído, motivando grandemente os alunos para as aprendizagens e para a 

repetição de modelos, visto transportar mensagens simples, mas que facilitam o rapport entre 

os conhecimentos, as suas vivências e a escola.  

Perante o exposto anteriormente, podemos considerar a música como uma estratégia de 

memória, cognitiva e afetiva no ensino das línguas. Debatemo-nos diariamente com alunos 

que têm muitas dificuldades em adquirirem as estruturas linguísticas que lhes permitam 

comunicar eficazmente e, enquanto professores, questionamo-nos sobre as estratégias mais 
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adequadas para motivar cada grupo de alunos, sendo que poderão passar com bastantes 

benefícios pela música, visto que esta representa um elo comunicativo e é a linguagem do 

som e letra que chega até nós em forma de comunicação. A música proporciona, assim, 

momentos de aprendizagem significativos, relacionando a realidade e o conhecimento do 

mundo.  

A aprendizagem de uma língua engloba estratégias de produção (uso da língua de forma 

clara e eficiente), de comunicação (resolução de problemas que surgem da interação) e de 

aprendizagem da língua (desenvolvimento da competência linguística e sócio-linguística). 

Com Ellis (1994) aprendemos que a música poderá funcionar como um recurso de ensino e 

explorado através de estratégias de comportamento linguístico (pedir o nome de um objeto) e 

não linguístico (apontar para um objeto quando ouvir o seu nome). 

A música na sala de aula foca essencialmente estratégias de compreensão oral, 

pronúncia e desenvolvimento de vocabulário, que levam à repetição de modelos e à produção. 

Neste sentido, a autora Richard-Amato (1996) apresenta como estratégias de compreensão 

auditiva: 

- relaxamento; 

- persistência; 

- relacionamento do que se ouve com conhecimentos já assimilados; 

- focalização em palavras-chave e ideias; 

- procurar o significado geral; 

- fazer suposições; 

- atentar na pronúncia. 

As estratégias de pronúncia sugerem que se preste atenção à entoação e ritmo dos 

falantes fluentes, podendo criar-se uma canção. Relativamente à estratégia de 

desenvolvimento de vocabulário, o aluno deverá focalizar a sua atenção em unidades de 

significado (language chunks). 

Segundo Ellis (1994), a música é uma estratégia mental e comportamental no processo 

de utilização da língua, pois permite explorar as habilidades de aprendizagem (a leitura, a 

escrita, a fala e a compreensão do oral) e, enquanto tal decorre, estão a desenvolver-se 

processos mentais de mobilização de conhecimentos, de relacionação e de inferência. Todos 

estes processos levam a alterações de comportamento, despoletando a motivação para a 

aprendizagem.  
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Destacamos a componente afetiva proporcionada pela utilização da música na sala de 

aula, visto que esta está subjacente a todas as áreas de ensino de uma língua: compreensão do 

oral, produção oral, leitura e escrita.  
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Segundo Kanel (1996), a música auxilia na aprendizagem de um novo idioma através da 

concentração em alguns indicadores determinantes, que passamos a referir: 

 Compreensão auditiva discriminatória que envolve a distinção de sons, formas 

reduzidas de palavras, inferências a partir do contexto; 

 Compreensão auditiva através de questões de compreensão; 

 Vocabulário através de exercícios de substituição de palavras, associação de 

sinónimos e antónimos, tradução; 

 Gramática através de atividades de substituição gramatical e observação de formas 

gramaticais; 

 Pronúncia e fonologia através da repetição das músicas; 

 Escrita através da substituição de palavras e escrita de sumários e artigos sobre a 

música; 

 Enfoque em tópicos culturais e sociais; 

 Literatura através do estudo da rima, metáfora, aliteração e leitura poética da letra. 

 

2.1.3. A BD no ensino 

A banda desenhada só passou a ser utilizada como recurso válido no ensino-

aprendizagem a partir dos anos 70, tendo até então estado interdita por se considerar que o seu 

caráter lúdico era pernicioso e distraía os alunos dos objetivos do ensino. A partir da década 

de 80, uma série de reformas pedagógicas reconheceram as potencialidades da BD no ensino e 

de outros recursos provenientes dos meios de comunicação (Villanueva, 2000). 

A exploração da banda desenhada no ensino depende da criatividade do professor que 

pode utilizá-la para cumprir diversos objetivos. Através da BD é possível desenvolver as 

competências de produção e de compreensão e ainda as habilidades linguísticas, gramaticais, 

funcionais, léxico-semânticas e culturais (Ruppl, 2006). 

Nas aulas de línguas, a BD proporciona atividades de leitura e facilita a aquisição de 

vocabulário, podendo servir de trampolim para atividades de expressão escrita. A combinação 

da linguagem das imagens com a linguagem do texto (Santos, 2002) amplia a capacidade de 

memorização e de retenção da informação (Pan & Pan, 2009).  

Num universo atual em que a aprendizagem visual assume um lugar de destaque, a BD 

representa efetivamente um instrumento pedagógico viável que leva a uma melhor 

compreensão dos conteúdos das disciplinas. Este recurso ativa os mecanismos da memória e 
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da atenção e motiva, portanto, para as aprendizagens através do poder atrativo das imagens e 

do despertar da curiosidade para captação das ideias veiculadas pelos efeitos visuais. Na 

realidade, o valor motivacional da BD reside no caráter lúdico que este recurso apresenta e 

que serve os objetivos da educação (Fuentes, 2008).  

Oscar Díaz (citado em Barrero, 2002) enumera as vantagens resultantes do uso da BD 

no ensino das línguas, das quais se destacam a estimulação da criatividade e o favorecimento 

da aprendizagem, facilitando também a alfabetização e a compreensão do mundo que nos 

rodeia.  

Atentando no ensino de línguas estrangeiras, a BD permite o aperfeiçoamento da leitura, 

a aquisição de vocabulário, o desenvolvimento da expressão oral e escrita, a retenção de 

palavras por associação, a fixação da atenção, a melhoria da ortografia e da capacidade de 

síntese. 

 

2.1.4. O teatro no ensino 

O teatro é uma atividade pluridisciplinar cujos objetivos vão para além do puro 

divertimento, contém em si intencionalidades diversas e pode proporcionar o conhecimento 

de obras literárias ou de excertos de textos literários através do envolvimento que o recurso 

exige dos participantes. Por outro lado, o jogo teatral ajuda na compreensão do Outro, 

indispensável para a aprendizagem de uma língua e de uma cultura. 

Através do teatro, a aprendizagem de línguas, sejam elas estrangeiras, ou a língua 

portuguesa, é feita através de situações reais de interação. A leitura e a interpretação dos 

textos dramáticos proporcionam uma motivação acrescida para o desenvolvimento das 

competências de comunicação. Os exercícios de linguagem teatral melhoram a oralidade e 

desinibem perante o erro, proporcionando novos desafios e situações de aprendizagem, 

proporcionando uma forma divertida de aprender os idiomas.  

Segundo Payet (2010), o teatro permite que, a partir do jogo, os alunos conheçam o 

prazer de se exprimirem numa língua estrangeira. O estímulo da oralidade e a vida que se dá 

ao texto e à língua, permitem a criação de situações de comunicação significativas.  

A atividade teatral permite a comunicação global e engloba a expressão corporal, a voz 

e as emoções, o que permite aos alunos descobrirem-se através da representação em língua 

estrangeira. Através do jogo teatral, os alunos aprendem gestos favoráveis à comunicação e a 

memória corporal permite a retenção das palavras, dos sons e das frases em contexto. O teatro 
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ajuda também ao desenvolvimento de aptidões sociais, instaurando noções de confiança e de 

entreajuda no grupo.  

A vivência de uma obra literária através do teatro proporciona aos alunos um 

conhecimento aprofundado e global indispensável à compreensão da obra. Consideramos que 

o recurso ao drama é enriquecedor e complementa o ensino e a aprendizagem.  

O teatro permite ainda a expressão das preocupações quotidianas dos alunos, integrando 

o mundo real no jogo, decifrando-o e integrando-o nas tarefas escolares.  

Por fim, a expressão artística favorece a formação global do ser humano (Santos, 2008, 

p.19-33, 83). Com o teatro os alunos aprendem através da ação. Para o autor, o teatro será um 

pré-requisito para desenvolver competências sociais, emocionais, físicas, cognitivas e 

criativas, uma vez que a carga simbólica envolvida nas experiências dramáticas permite um 

espaço para o exercício e domínio de nova informação, em processo de assimilação. Falar, 

ouvir, ler e escrever são as competências essenciais que um falante de uma língua deverá 

possuir e, portanto, as línguas e o seu ensino têm como objetivos comuns ao teatro a fala, a 

audição, a leitura e a escrita. 
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2.2. Abordagem comunicativa e acional no ensino das línguas 
 

No que diz respeito ao ensino das línguas, o maior objetivo a realizar é o de suscitar o 

enriquecimento da capacidade de compreensão e de comunicação, de forma a assegurar a 

igualdade de oportunidades. Segundo Oliveira (2002, p.160) “ao brincar, afeto, motricidade, 

linguagem, perceção, representação, memória e outras funções cognitivas estão 

profundamente interligadas”. As realizações linguísticas serão tanto mais eficazes quanto 

mais agradáveis forem para os aprendentes. O ensino das línguas proporciona o 

desenvolvimento intelectual, afetivo e social, contribui para o enriquecimento interior do 

aluno através do contacto com opiniões diferentes e ainda para desenvolver o espírito de 

tolerância perante o Outro e a sensibilidade literária.  

Segue-se uma tendência no ensino das línguas para a criação de ambientes e situações 

de comunicação reais e naturais que colmatem as necessidades e interesses dos alunos. Estes 

exercícios ajudam a ultrapassar dificuldades e visam um ensino linguístico mais funcional e 

que foque a comunicação e a resolução de problemas. Salienta-se ainda, nesta estratégia, a 

espontaneidade das reações dos alunos às imagens e aos múltiplos documentos utilizados que 

satisfazem as necessidades dos millenials que gerem informações múltiplas provenientes de 

diversos suportes e cujo multitasking é uma rotina. Os alunos são constantemente 

bombardeados com informações dos meios audiovisuais, sem os quais se sentem 

desatualizados e incompletos. Salientam-se, neste último método, a competência de 

comunicação em situação e a personalidade dos interlocutores, assim como os seus valores.  

Em suma, Segundo Landsheere (1994) ter a mestria de uma língua não significa 

prioritariamente poder analisar, compreender, até mesmo memorizar o seu funcionamento, 

mas ser capaz de utilizar, efetiva e eficazmente, os seus recursos para falar ou escrever, 

escutar ou ler e vários são os recursos que se utilizam atualmente para motivar os alunos e 

levá-los a superar as suas dificuldades, sendo que, neste estudo, se dará especial destaque ao 

audiovisual, ao teatro, à música e à banda desenhada, que são de grande interesse para os 

alunos por fazerem parte do seu quotidiano, ou por lhes serem aprazíveis, tanto pela forma 

que transportam, como pelas mensagens por eles veiculadas. 

A utilização dos recursos audiovisuais no ensino da Língua Portuguesa e da Língua 

inglesa proporciona oportunidades únicas de desenvolvimento linguístico, procurando-se, 

com este trabalho, salientar o objetivo comum e específico do ensino das línguas que é a 

comunicação em ambientes reais para apropriação de técnicas e de conceitos. De seguida 

propõem-se alguns exemplos de atividades e estratégias experimentadas com sucesso com 
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alunos com comportamentos disruptivos no ensino das línguas com uso de recursos 

audiovisuais. Lecionei o conteúdo da caraterização física e psicológica a alunos do 8º ano de 

escolaridade e o plano teve a duração de 180 minutos. Apresentam-se ainda outras sugestões 

de extensão do plano e a exemplificação de outros recursos audiovisuais que poderão ser 

utilizados na lecionação de outros conteúdos disciplinares. 

 

Nome da 

Atividade Objetivos No Português No Inglês Outras sugestões 

Caraterização 

física e 

psicológica 

com uso de 

meios 

audiovisuais 

-Sensibilização 

para a 

aprendizagem 

contextualizada 

e inesperada; 

 

- Motivação 

para a utilização 

dos mass media 

como 

ferramenta que 

auxilia os 

processos de 

ensino e de 

aprendizagem 

(inventar um 

final diferente 

para a história, 

colocar-se no 

papel do Outro, 

mobilizar 

conhecimentos 

linguísticos e 

culturais); 

 

- Mobilização 

do lúdico com 

fins didáticos 

(caraterização 

das 

personagens, 

descrição dos 

seus 

sentimentos, 

identificação e 

resumo dos fios 

condutores da 

ação). 

 

- Visualização 

do filme 

“Human”: 

1. 

Caracterização 

física e 

psicológica 

das 

personagens; 

2. Inferir 

acerca das 

nacionalidades 

e profissões 

dos rostos 

retratados; 

3. Escolher 

uma pessoa e 

imaginar um 

dia na vida 

dela; 

4. Inventar um 

final diferente 

para a vida de 

cada uma das 

pessoas 

entrevistadas; 

5. Contar as 

suas histórias 

inventadas e 

proceder à 

gravação do 

seu trabalho. 

- 

Visualização 

do mesmo 

filme 

“Human”: 

1. Describing 

people 

(learning 

adjectives); 

 

1. What 

do they 

do for a 

living? 

2. Choose 

a 

person 

and 

guess 

about 

his/her 

life 

story; 

3. Check 

your 

version 

with the 

real 

testimo

nials. 

4.  

-Entrevistar as personagens e fazer-lhes questões pessoais e profissionais; 

 

- Partir de notícias do telejornal e fazer entrevistas aos intervenientes; 

 

- Visualização de outros filmes (The Notebook; Paperman; We’ve all been there; 

When I grow up; The Mirror; Symmetry; Words; Educate the heart) e prever ações 

e conteúdos didáticos a partir de imagens em movimento: 

 

Example (filme “Moments”): 

Step 1 

Show your students the photo below. Put them into pairs and ask them to discuss 

the following questions: 

What does the woman look like? 

What kind of person do you think she is? 

What has she done in her life? 

How is she feeling right now? 

What’s she looking at? 

  

 

  

Step 2 

Now show your students the other photo below and ask them to discuss the 

following questions: 

What does the man look like? 

What kind of person do you think he is? 

What has he done in his life? 

How is he feeling now? 

What’s he looking at? 

  

http://film-english.com/wp-content/uploads/2013/03/moment-woman.jpg
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Step 3 

Tell your students that the two photos are taken from a short film. Put them into 

small groups of 3 or 4 and ask them to create a story in which the man and woman 

are characters. Give them 10 minutes to write their stories and help them with any 

vocabulary. When they have finished their stories ask one student from each group 

to read out their story. Discuss the different stories. 

  

Step 4 

Now tell students they are going to watch the film and should compare their stories 

with the story they see in the film. 

  

Step 5 

Ask students the following questions: 

How does the man feel when he sees images of his daughter on the TV screen? 

How does the wife feel when she sees her daughter? 

How does the daughter feel when she sees her father? 

How does the father feel when he sees his daughter and wife? 

How does the film make you feel? 

  

Step 6 

Keep students in the same small groups and ask them to discuss the following 

question: 

What do you think happens after the film finishes? 

 

Step 7 

Put students into pairs, give them the homelessness discussion questions, go 

through the questions and check they understand all the vocabulary and then ask 

them to discuss the questions for 10 minutes. 

- Obter imagens em suportes vários e colocá-las em cartazes e gravar 

um filme pictográfico em que os alunos escondem as suas caras e histórias atrás de 

cartazes com caras de atores ou figuras emblemáticas. 

 

Tabela 1 – Caraterização física e psicológica com uso de recursos audiovisuais no ensino das 

Línguas 

Apresentam-se de seguida algumas atividades de ensino e aprendizagem de vocabulário 

em que se verificou o recurso à música na sala de aula como atividade introdutória à 

exploração das unidades temáticas e/ou textos. Aplicou-se esta estratégia em turmas do 7º, 8º 

e 9º anos com a duração de 30 minutos. 

 

 

http://film-english.com/wp-content/uploads/2013/03/Moment-large.jpg
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Nome da 

Atividade 

Objetivos No Português No Inglês Outras sugestões 

Antonímia 

e 

sinonímia 

- 

exercícios

de 

audição e 

compreen

são 

(prática 

do 

listening) 

- Promover 

momentos de 

aprendizagem lúdica 

e de descontração 

(significado das 

palavras e sua 

utilização, inferência 

de conceitos e 

desenvolvimento da 

criatividade); 

 

- Percecionar o 

mundo dos alunos; 

 

- Criar mundos de 

sonho com um pouco 

de humor e num 

ambiente dinâmico 

(simulação de 

situações reais de 

comunicação); 

 

- Práticas das noções 

de antonímia e de 

sinonímia.  

- Audição de “Carta” 

de Tiago Bettencourt; 

 

- Jogo de sentido 

prevendo o conteúdo da 

canção a partir do título 

e elaboração de uma 

lista de palavras do 

mesmo campo 

semântico de “carta”; 

 

- Anotação das últimas 

palavras de cada verso; 

 

- Corrigir os erros 

lacunares através da 

substituição de palavras 

sinónimas e antónimas; 

 

- Jogar bingo com os 

sinónimos ou 

antónimos das palavras 

lacunares corrigidas. 

- Pede-se aos alunos que 

sugiram os seus cantores 

preferidos (destacaram-se 

Shawn Mendes, Adele, Selena 

Gomez, Rihanna e Zayn Malik); 

 

- Alguns títulos por conteúdo 

para exploração do tema e do 

vocabulário (a partir do título 

sugerir palavras que prevêm 

ouvir na música e jogar o jogo 

do bingo com as mesmas): 

 

HEALTH 

-“Basketcase” by the Green 

Day; 

- “Move your Body” by 

Beyoncé; 

- “Hospital” by Counting 

Crows. 

 

TECHNOLOGY 

- “Selfies” by Nina Nesbitt; 

- “Twitter Song” by Simple 

Plan; 

- “The Technology song for 

kids”. 

 

WORK 

- “You gotta be” by Des’ree; 

- “Caught up” by Usher; 

- “Work from home” by Fifth 

Harmony. 

 

LEISURE 

- “Happy” by Pharrell; 

- “Shut up and Dance” by Walk 

the Moon; 

- “Cheap Thrills” by Sia. 

- Audição de outras canções 

(“Cinderela” de Carlos Paião, “Anda 

comigo ver os aviões” dos Azeitonas (e 

perguntar aos alunos o que fariam se 

ganhassem a lotaria?)) e redação do 

resumo da letra e posterior rescrita do 

mesmo utilizando palavras antónimas. 

 

 

- Concurso “The Voice” em que alguns 

alunos terão de cantar e outros 

opinarão, tanto em Português, como 

em Inglês, sobre as atuações a que 

assistiram. 

 
Tabela 2 – Antonímia e sinonímia – exercícios de prática vocabular e de compreensão do oral 

através da utilização de recursos musicais no ensino das Línguas 
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O recurso à banda desenhada para o ensino das línguas traz igualmente imensas 

possibilidades de desenvolvimento da leitura, da escrita e da criatividade para a resolução de 

problemas. A combinação das imagens e das palavras favorece ainda o desenvolvimento do 

raciocínio e do espírito crítico e aumenta a motivação dos alunos, pois o aspeto gráfico é mais 

apelativo. O plano de atividades sugeridas utilizando a banda desenhada no ensino das línguas 

foi operacionalizado numa aula de 7º ano de língua portuguesa e teve a duração de 90 

minutos: 

Nome da 

Atividade 

Objetivos No Português No Inglês Outras sugestões 

Histórias 

através da BD 

- Promoção da leitura e 

estimulação da aprendizagem 

de estruturas linguísticas 

contextualizadas; 

 

- Divulgação da BD e da 

ilustração e cartoon; 

 

- Proporcionar interpretações 

alternativas do mundo. 

- Completar balões de 

fala de uma BD e 

confronto posterior da 

sua versão com a 

original; 

 

- Audição e/ou leitura de 

uma história e sua 

compreensão e 

interpretação através de 

uma BD; 

 

- Fazer um desenho que 

retrate a história ouvida 

e/ou lida e descrevê-lo. 

- Completar balões de 

fala de uma BD e 

confronto posterior da 

sua versão com a 

original; 

 

- Audição e/ou leitura de 

uma história e sua 

compreensão e 

interpretação através de 

uma BD; 

 

- Fazer um desenho que 

retrate a história ouvida 

e/ou lida e descrevê-lo. 

- Participar no festival de BD da 

Amadora com os trabalhos 

realizados e onde apareçam 

retratadas as obras literárias 

estudadas. 

 

- Criação de histórias a partir de 

vinhetas com representações 

gráficas apenas. 

 
Tabela 3 – Leitura e compreensão de histórias através da utilização da Banda Desenhada no 

ensino das Línguas 

 
Sugerem-se agora algumas atividades teatrais transversais ao ensino da Língua 

Portuguesa e da Língua inglesa. O plano que a seguir se apresenta foi sendo realizado ao 

longo de todo o ano letivo (2016/2017) no Agrupamento de Escolas Miguel Torga, na 

Amadora, no clube de teatro de Inglês e com alunos com comportamentos disruptivos de 

diversos anos de escolaridade. A motivação e as aprendizagens inesperadas despoletaram o 

interesse pela escola e pelos conteúdos didatizados. 

 
Nome da 

Atividade 

Objetivos No Português No Inglês Outras sugestões 

Encenações 

teatrais 

- Desenvolver 

competências no 

domínio da Língua 

Portuguesa e da Língua 

inglesa; 

- Adquirir técnicas 

expressão oral e 

corporal; 

- Dominar diferentes 

formas de linguagem; 

- Escolher um objeto e simular 

situações em que este pode aparecer, 

sugerir utilizações diferentes para os 

objetos do quotidiano e proferir 

palavras e frases sugeridas pelos 

mesmos. 

 

- Dramatização de peças de teatro 

originais e/ou escritas pelos alunos. 

- Puppets e simulação 

de diálogos; 

 

- Dramatização de 

peças de teatro 

originais e/ou escritas 

pelos alunos. 

- Mostra do trabalho 

desenvolvido através da 

promoção de um espetáculo 

para toda a comunidade 

escolar. 
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- Desenvolver a 

capacidade de 

memorização; 

- Criar à-vontade e saber 

comunicar com o 

público; 

- Promover a aquisição 

de competências no 

âmbito da cidadania; 

- Desenvolver a 

autonomia, o saber ser e 

o saber estar. 

 
Tabela 4 – Aprendizagens linguísticas e literárias através de encenações teatrais 

No ensino das línguas, a adequação das estratégias e dos recursos é indispensável pois 

tal como Vygotsky teorizou a emergência da linguagem verbal, de um agir comunicacional, 

vai regular a atividade da criança pelo estabelecimento, por parte dos parceiros, de um 

acordo sobre os objetivos e as formas de ação, que podem ser então planejadas e avaliadas, 

tornando-se mais complexos. A aquisição de um sistema lingüístico dá forma ao pensamento 

e reorganiza as funções psicológicas da criança, sua atenção, memória e imaginação (apud 

Oliveira, 2008, p.129). Lendo Pinto (2001, p.17-54) aferimos que a significação e a 

afetividade são fulcrais na motivação para a aquisição de conhecimentos. A recordação das 

informações armazenadas na memória a longo prazo é facilitada pela sua relação mais ou 

menos profunda com a experiência de vida do indivíduo, o grau em que os acontecimentos, as 

ideias lhe convêm e a frequência de utilização.  

Partindo destas propostas de ação, criarei posteriormente dois planos de aula de 90 

minutos para lecionação de conteúdos de português e de inglês a duas turmas (do 

Agrupamento de Escolas Miguel Torga, na Amadora) com alunos que apresentam 

comportamentos disruptivos e falta de interesse e motivação pela escola e aplicá-los-ei para 

aferir in loco acerca da eficácia do audiovisual, da música, da BD e do teatro conjugados 

intencionalmente para levar os alunos a estarem receptivos para ouvirem o/a professor/ a. 

Passarei ainda um inquérito por questionário aos docentes do Agrupamento para concluir 

acerca da sua motivação e predisposição para trabalhar com os alunos referidos acima. 

O objetivo deste trabalho é favorecer a criação de suspense e de novidade no ensino das 

línguas em particular através de atividades, estratégias e recursos inesperados e/ou aprazíveis, 

para motivar os alunos com comportamentos disruptivos. 
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2.3. O papel da motivação e das aprendizagens significativas para o 

sucesso profissional 
 

Entende-se por motivação a força anímica capaz de levar à ação e segundo Gonçalves 

(2010, p.20), os alunos motivados exprimem afetos positivos face à aprendizagem, como entusiasmo, 

curiosidade e interesse. Estes são os alunos que farão um percurso escolar mais longo, aprenderão mais e 

sentir-se-ão melhor consigo mesmos. Neste sentido, as aprendizagens com carga afetiva e 

significativas conduzem ao sucesso profissional, mas também pessoal, pelo que cabe aos 

educadores proporcionar aos seus alunos novas oportunidades de aprendizagem através da 

diferenciação de estratégias e da captação da sua atenção. 

Segundo Dõrnyei, citado por Michelon (2002,p.2), para o sucesso e interesse e/ ou 

motivação nas aprendizagens conjugam-se uma série de fatores hereditários, 

desenvolvimentais e contextuais. Os estímulos e o reconhecimento da importância dos 

conhecimentos é condição necessária para a motivação para o estudo. Em JL(2007) pode ler-  

-se que a teoria associacionista ou conexionista de Thorndike, se inspira no condicionamento 

pavloviano e descreve a aprendizagem como um processo de conexão e associação entre um 

estímulo e uma resposta. Skinner refere que aprendemos que as consequências que encorajam 

a aprendizagem são as que chamam a atenção e que o sucesso e a realização pessoal e/ou 

profissional, assim como a interação e a compreensão do mundo que os rodeia são 

consequências que motivam para as aprendizagens significativas, não obstante as estratégias e 

mecanismos que deverão ser constantemente adaptados para captar o interesse dos alunos e, 

simultaneamente, ajudá-los no seu processo de aquisição do conhecimento e de construção 

das suas identidades em interação com os seus próprios mundos e desejos. Bandura indicou 

que a imitação por observação e, neste aspeto, os professores e recursos utilizados em sala de 

aula são muito relevantes. Gómez (1999, p.65) refere que o conteúdo e o procedimento constituem os 

focos ou centros motivadores em torno dos quais se aglutinam os traços motivadores. Sanchez (1993, apud 

Gomes, 1999), citado por Michelon, estabelece uma série de caraterísticas inerentes a esses 

traços: interesse e novidade do conteúdo, forma como a tarefa é proposta, tipo de problema proposto, 

preenchimento de um vazio de saber, criatividade propiciada, participação de outros sentidos, existência de um 

prémio, caráter lúdico, caráter social - colaboração e participação em grupo-, possibilidade de sucesso na 

tarefa, reforço da personalidade na tarefa, estratégia de trabalho, percepção de utilidade na tarefa, sucesso em 

tarefas similares, curiosidade suscitada pela atividade, além de novidade e mudança com relação ao que é 

habitual. Segundo Dõrnyei, citado por Michelon (p.11), são três as qualidades básicas do 

professor que favorecem as aprendizagens dos seus alunos: empatia, congruência e aceitação. A 

empatia se refere à habilidade de colocar-se no lugar do aluno e, assim, ser sensível a suas necessidades, 
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sentimentos e perspectivas; a congruência implica ser coerente e autêntico; a aceitação diz respeito à 

habilidade no trato das diversidades e diferenças, próprias do ser humano. 

Assim sendo, a motivação exerce uma influência determinante sobre as atividades 

intelectuais. Os comportamentos de desinteresse e de falta de motivação representam 

produções divergentes do comportamento intelectual e denotam uma forte desadequação entre 

as expectativas e necessidades dos aprendentes e aquilo que se lhe quer incutir, pelo que 

iniciativas criativas de abordagens significativas serão o caminho para o despoletar das 

aprendizagens nos alunos mais “desafiadores”, não esquecendo nunca os laços afetivos que 

estes necessitam de estabelecer com as representações do mundo, que se pretende que não 

lhes seja indiferente, sob pena de os oprimir e provocar ações repulsivas.  

A este respeito, importa que os alunos sintam que a escola os compreende e está sempre 

disposta a ajudá-los a construir os seus percursos de vida pessoal e não desiste deles. Cooper 

(1981, apud Freeman e Long, 1991, p.175) enfatiza a importância do contexto de 

aprendizagem ao referir que "se a maioria dos estudantes tivessem que conhecer uma 

determinada língua estrangeira para atingir algum objetivo para si próprios, a maioria a 

aprenderia". A motivação está na base de todo o conhecimento e prende-se com a procura de 

realização dos objetivos a que os aprendentes se propõem.  

A motivação determina a intensidade do esforço que se coloca nas aprendizagens e a 

realização de ações direcionadas à realização desse fim. Para além disso, as motivações 

englobam o cognitivo e o afetivo que se interligam, sendo, portanto, pertinente referir que o 

mesmo objetivo pode ser atingido por diferentes vias, o que viabiliza a utilização de 

estratégias de ensino distintas de acordo com o nosso público-alvo, sem que se comprometa o 

currículo, antes apelando ao despertar da curiosidade e de relações afetivas com o 

conhecimento.  

Focando as necessidades dominantes no ser humano, McClelland (1961) referiu as 

necessidades de realização, de pertença e de influência que determinam ações-resposta 

perante objetivos específicos. A primeira, de realização, pressupõe que o indivíduo se esforce 

e vença desafios, para satisfação dos objetivos intrínsecos à própria pessoa. No entanto, no 

ensino, importa reforçar que o sucesso deve advir da compreensão, assimilação e aplicação 

dos conteúdos das aprendizagens e não deverão ser-lhe alheios. A segunda necessidade 

enunciada refere-se à de ser aceite pelos outros e para tal, o estudo é parte integrante de “estar 

bem com os outros”. Por fim, a última necessidade, de influência, procura despoletar a 

atenção dos outros sobre si e prende-se com ser um modelo a seguir e é aqui que o ensino tem 

a missão de moldar, informar e influenciar.  
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Maslow (1943), na sua teoria das necessidades, refere que só há motivação para as 

aprendizagens quando há predisposição para as mesmas, e esta só surge depois das 

necessidades básicas do ser humano estarem satisfeitas. Esta teoria reveste-se de particular 

interesse por o grupo-alvo em estudo serem os alunos com comportamentos disruptivos que 

necessitam de ver satisfeitas as suas necessidades básicas de sobrevivência para que se 

predisponham a aprender os conteúdos disciplinares e para que reconheçam a escola como 

uma janela aberta de oportunidades. Por exemplo, as necessidades de afeto, que muitos dos 

nossos alunos procuram na escola, através da tentativa de chamada de atenção com 

comportamentos desviantes não encontram, muitas vezes, solução. O autor definiu 

hierarquicamente cinco necessidades do ser humano e que deveriam ser escaladas 

sequencialmente com vista à obtenção da auto-realização que, segundo ele, é o objetivo 

máximo de vida das pessoas. Destacou como necessidades primárias as fisiológicas e as de 

segurança que servem de alicerce para as secundárias, que são as sociais, de estima e de auto-

realização: 

 

 

Imagem 2 – Teoria das Necessidades de Maslow, retirada de 
http://www.sobreadministracao.com/a-piramide-hierarquia-de-necessidades-de-maslow/ de 

 Gustavo Periard, 30 de maio, 2011 

 

1 - Necessidades fisiológicas:  relacionam-se com o ser humano como ser biológico. São as 

mais importantes: necessidades de manter-se vivo, de respirar, de comer, de descansar, 

beber ou dormir. 

2 - Necessidades de segurança: ausência de perigo. 

http://www.sobreadministracao.com/a-piramide-hierarquia-de-necessidades-de-maslow/
http://www.sobreadministracao.com/author/sobreadm/
http://www.sobreadministracao.com/wp-content/uploads/2011/05/hierarquia-de-necessidades-de-Maslow.jpg
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3 - Necessidades sociais:  sentir-se parte de um grupo, ser membro de um clube, receber 

carinho. 

4 - Necessidades de estima: o reconhecimento das nossas capacidades por nós mesmos e o 

reconhecimento dos outros da nossa capacidade de adequação. Em geral é a 

necessidade de sentir-se digno, respeitado por si e pelos outros, com prestígio e 

reconhecimento, poder e orgulho. Incluem-se também as necessidades de auto-estima. 

5 - Necessidades de auto-realização: relaciona-se com as necessidades de estima: a 

autonomia, a independência e o auto-controlo. 

Importa desenvolver na escola estratégias que proporcionem a satisfação das 

necessidades básicas dos alunos para que eles se sintam motivados para satisfazerem as 

necessidades secundárias de auto-estima e de realização pessoal e profissional. O indivíduo 

estará sempre motivado para as necessidades que se apresentarem mais importantes para ele e, 

por isso, é importante praticar um ensino diferenciado, flexível e significativo para cada um 

dos nossos alunos. 

O sucesso no século XXI prende-se com o lançamento de desafios exequíveis de acordo 

com o nível de aprendizagens que os alunos conseguem realizar, sendo que o estudo que o 

proporciona deve favorecer uma verdadeira aprendizagem, não recorrendo à mera emulação, 

por se saber responder às questões que normalmente o professor coloca. O mundo atual requer 

não só a compreensão de conceitos, mas a sua interligação e extensão, partindo-se sempre dos 

anteriormente assimilados para, em crescendo, aumentar e estimular as estruturas cognitivas. 

Tal pressupõe a transferência das aprendizagens a novas situações, aplicando conhecimentos e 

resolvendo diferentes problemas. Quanto mais ampla e útil for uma aprendizagem, mais 

interesse ela apresentará.   

A energia e as atividades influenciam também determinantemente o sucesso e a 

realização dos objetivos, assim como o interesse, que é uma concentração da atenção, e de 

toda a energia pessoal, sobre um determinado objeto, num preciso momento e está em estreita 

relação com as necessidades, os valores e as atitudes. 

Por fim na área do ensino, Gage e Berliner (1975, p.143) aconselham a: 

- escolher situações de aprendizagem tão próximas quanto possível da vida real; 

- velar por que uma dada aprendizagem seja bem dominada antes de propor tarefas de transferência; 

- variar abundantemente a apresentação, os exemplos e os exercícios; 

- velar por instalar solidamente as aprendizagens que servirão de base a outras; 
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- ilustrar os conceitos e os princípios através de numerosos exemplos; 

- convidar os alunos a aplicar o que aprenderam, de forma tão variável quanto possível (...). 

A ligação dos conceitos ao mundo, e deste à escola, são condições necessárias para 

motivar os alunos a adquirirem aprendizagens significativas, que os tornarão mais 

competentes na prossecução dos objetivos que traçam para a sua vida pessoal, escolar e, 

posteriormente, profissional. 

Passarei de seguida à apresentação dos planos de aula e análise do trabalho interventivo 

realizados para motivar os alunos de duas turmas do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, 

na Amadora com comportamentos disruptivos para a aprendizagem das línguas. Foram 

delineadas atividades para lecionação do texto narrativo (português) e do Present Continuous 

(inglês) com recurso ao audiovisual, à música, à BD e ao teatro. 
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Capítulo III - Metodologia de Investigação adoptada 

 

Com este projeto procurarei responder ao seguinte problema – Será que existe 

perceção no Agrupamento de Escolas Miguel Torga de que o recurso ao audiovisual, à 

música, à banda desenhada e ao teatro melhora as respostas educativas e diferenciadas 

que se oferecem aos alunos menos interessados, funcionando como estratégias de 

motivação e facilitando a sua inclusão na escola e na comunidade através de 

aprendizagens significativas? - e dar um contributo para responder às questões centrais que 

giram à sua volta: 

- Será que todas as escolas dispõem de espaços adequados para que a planificação das aulas e 

das atividades letivas se possa fazer através dos recursos mencionados? 

- Será que existe um trabalho diferenciado e colaborativo por parte dos agentes intervenientes 

no processo de ensino-aprendizagem? 

- Será que a escola está a ser realmente um espaço de oportunidades e de abertura para o 

mundo e de aquisição de competências para resolver problemas? 

- Em que medida o recurso ao audiovisual, à música, à banda desenhada e ao teatro motivam 

os alunos e contribuem para o seu desenvolvimento global? 

Somente após uma investigação cuidada, com o objetivo de obter algumas respostas a 

estas perguntas, se poderá falar de iniciativas coerentes e articuladas de intervenção 

associadas ao meu contexto particular de ensino. 

Neste trabalho de investigação-ação foi seguida uma metodologia do tipo quantitativo, 

numa primeira fase e qualitativo, numa segunda fase. Denomina-se este tipo de metodologia 

de Novo Paradigma de Investigação (Reason e Reason, cit. por Pereira in Oliveira et al. 

(org.), 2004, p.49) e contempla uma análise epistemológica, empírica e fenomenológica das 

variantes a analisar. 

A metodologia de investigação quantitativa está associada a métodos experimentais 

mais objetivos, permitindo a generalização dos resultados. Por outro lado, com a metodologia 

qualitativa pretende-se a globalidade da compreensão dos fenómenos, ou seja, tem-se como 

objetivo estudar a realidade sem a fragmentar ou descontextualizar (Almeida e Freire, 2003). 

A primeira fase da investigação diz respeito à análise das atitudes dos sujeitos quanto à 

importância de se recorrer a estratégias específicas individualizadas, com o objetivo de 

facilitar a inclusão dos alunos mais desmotivados na escola e na comunidade. Analisámos 

ainda a eficácia das estratégias resultantes do recurso ao audiovisual, à música, à banda 

desenhada e ao teatro na inclusão educativa destes alunos e na realização de aprendizagens 
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significativas. Este primeiro estudo é de natureza quantitativa, visto que se procedeu ao estudo 

estatístico dos resultados obtidos através da aplicação de questionários, estudando a relação 

entre as diferentes variáveis para confirmar ou anular as hipóteses estabelecidas (Quivy, 

2008, p.189). 

Numa segunda fase, recorri ao estudo de caso para, através da operacionalização de 

práticas letivas diferenciadas e contemplativas dos diferentes estilos de aprendizagem do 

público-alvo (duas das turmas mais problemáticas, em termos de motivação e de 

comportamento, no Agrupamento de Escolas Miguel Torga), verificar em que medida a sua 

relação com a escola se altera consoante a resposta educativa dada, em função dos recursos 

materiais e humanos, e da sua articulação com os conteúdos programáticos das disciplinas 

estudadas. Este trabalho de campo foi um recurso que utilizei para complementar as respostas 

dos docentes do Agrupamento, obtidas através do inquérito por questionário, em relação à 

existência da perceção da validade do audiovisual, da música, da banda desenhada e do teatro 

como ferramentas com um contributo importante para o desenvolvimento de atividades 

diferenciadas e pedagogicamente contextualizadas e significativas. Foram lecionadas duas 

aulas, uma de Língua Portuguesa e outra de Inglês, de noventa minutos em turmas de 

Percursos Curriculares Alternativos do 7º e 6º anos de escolaridade respetivamente. As aulas 

foram planificadas atentando nas caraterísticas e interesses específicos do público-alvo e 

respeitando a planificação semanal para cada uma das áreas curriculares, sendo que não houve 

qualquer manipulação dos conteúdos programados, o que demonstra que os recursos 

mencionados acima podem ser utilizados independentemente do currículo e das competências 

a desenvolver, visto apresentarem uma vasta gama de opções em termos de desenvolvimento 

de estratégias. Procurei interligar as atividades planificadas numa sequência gradual de 

complexidade e causar surpresa nos alunos através de desafios constantes, de forma a captar a 

sua atenção e a levá-los a refletir sobre os conteúdos lecionados, com a preocupação de que 

eles surgissem de forma natural e contextualizada. Foram desenvolvidas as seguintes 

estratégias: criar ambientes naturais de interação e de produção de discurso na sala de aula 

partindo dos conhecimentos adquiridos anteriormente e das suas experiências de vida, 

desenvolver atividades motivadoras decorrentes do recurso ao audiovisual, à música, à banda 

desenhada e ao teatro, proporcionar aos alunos a oportunidade de verem a importância do 

Inglês nas suas vidas, encorajá-los a verem programas de televisão ou de rádio e transportar as 

estratégias de aprendizagem utilizadas na sala de aula aos diversos contextos fora da escola, 

numa perspetiva de diálogo entre a escola e a comunidade, incitando-os a manterem-se 

atualizados e curiosos intelectualmente. 
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As colegas titulares das turmas onde foi feita a intervenção/ demonstração de pedagogia 

diferenciada com uso dos recursos audiovisual, da música, da BD e do teatro, mostraram-se 

muito recetivos e colaboraram perante a proposta de me disponibilizarem uma aula para 

lecionar as suas disciplinas utilizando atividades elaboradas a partir do suporte audiovisual, da 

música, da banda desenhada e do teatro. Desta forma, foi-me possível intervir sobre a 

desmotivação patente nestes alunos e averiguar acerca da pertinência deste estudo, 

observando, in loco, a influência que os recursos, estratégias e atividades têm na relação 

destes alunos com a escola. 

Exemplificando, encontro-me a lecionar Inglês aos alunos do primeiro ciclo nas escolas 

do Agrupamento e deparei-me, logo no início do ano letivo, com atitudes de repulsa perante a 

aprendizagem da língua inglesa que consideravam ser muito difícil por não perceberem o que 

era dito. Lancei-lhes o desafio de participarem num clube de teatro que criei e, decorridos 

cinco meses, estes mesmos alunos não só pesquisam o significado de palavras que encontram 

nos textos teatrais, como procuram parafrasear as suas falas e as alteram, utilizando a língua 

inglesa. Melhoraram os seus comportamentos disruptivos, sob pena de não poderem 

frequentar o clube.  

Para a análise da qualidade das respostas foram utilizados métodos qualitativos de 

natureza mais descritiva, recorrendo-se à observação para recolha de dados. Através do 

cruzamento dos dados recolhidos nas duas fases de investigação, poderei concluir acerca da 

maior ou menor motivação para as aprendizagens segundo as atividades e recursos utilizados. 

Assim sendo, os métodos foram escolhidos em função do tipo de dados a recolher e não 

independentemente das referências teóricas da investigação, como tão bem salientou 

Albarello et al (2005).  

 

3.1 Observação, Diagnóstico e Área de Intervenção 
 

Uma parte dos alunos que frequenta o Agrupamento provém de famílias de um estrato 

social desfavorecido, com baixo nível de escolarização e reduzidas expectativas sociais. A 

escola apresenta-se mais como um recurso de apoio social do que como um espaço de 

crescimento humano, cívico e cultural. Ademais, algumas destas famílias constituem núcleos 

familiares desagregados e disfuncionais, que manifestam notórias dificuldades no 

acompanhamento efetivo dos seus educandos, designadamente em aspetos básicos, como a 

higiene, a alimentação, o vestuário, o material didático, entre outros. Estes alunos evidenciam, 

assim, carências ao nível da socialização primária, fator que dificulta a sua integração na 
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escola e no seu percurso escolar, tantas vezes marcado pelo insucesso, pelo desinteresse e pela 

indisciplina.  

Para estes jovens, a que faltam muitas vezes referências parentais e sociais modelares, a 

escola funciona como o elemento estabilizador e socializador privilegiado. Consciente deste 

seu papel, o Agrupamento tem procurado inverter esta tendência de insucesso, implementando 

atividades e projetos que visam promover a responsabilidade, o empenho e uma integração 

harmoniosa e bem-sucedida dos alunos no espaço escolar. Porém, os indicadores internos e 

externos têm vindo a revelar elevadas taxas de insucesso, sendo como tal premente convocar 

novas estratégias e recursos que permitam ao Agrupamento responder às necessidades destes 

alunos.  

É neste sentido que me proponho desenvolver este projeto de investigação e ação, 

promovendo estratégias diferenciadoras que vão ao encontro dos interesses dos alunos mais 

problemáticos e com índice de aproveitamento escolar baixo, sem negligenciar as 

competências básicas que terão de adquirir. Utilizarei o audiovisual, a música, a banda 

desenhada e o teatro para construir uma escola paralela e para proporcionar a todos os alunos, 

independentemente dos seus estilos de aprendizagem, momentos de aprendizagem 

significativa que lhes possa ser útil nas suas vidas e de forma a permitir que criem laços 

afetivos com a escola, ao invés de a repudiarem.  

A área de intervenção será no âmbito das Línguas, visto que a essência do ser humano 

reside na comunicação, sem a qual não seria possível a construção do conhecimento, nem da 

identidade de cada pessoa. A questão que se coloca é se utilizando estratégias diferenciadas, 

dado o público-alvo ser tão específico e ao mesmo tempo comum nas escolas atualmente, com 

recursos motivadores e conciliáveis com o mundo dos alunos, não será possível não só 

melhorar o seu comportamento, como a sua predisposição para as aprendizagens.  

No ensino, urge dar novas roupagens aos exercícios propostos e definir objetivos que se 

coadunem com as necessidades dos cidadãos do século XXI, que vivem numa era global onde 

mais importante do que adquirir aprendizagens, é vivenciá-las. 

 

3.2 Contexto de Investigação – O Agrupamento de Escolas Miguel Torga 
 

Com a aplicação do inquérito por questionário focarei a minha atenção nas perceções 

dos docentes do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, na Amadora, em relação à utilização 

de atividades e estratégias diferenciadas por meio da utilização do audiovisual, da música, da 

banda desenhada e do teatro como forma de motivar os alunos e de erradicar comportamentos 
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disruptivos e a aversão perante a escola, que, muitas vezes, os leva a negligenciar o seu 

processo de ensino e aprendizagem.  

As quatro escolas do Agrupamento Miguel Torga situam-se no concelho da Amadora. O 

território abrangido pelo município da Amadora localiza-se na Área Metropolitana de Lisboa 

Norte. O concelho da Amadora faz fronteira com os municípios de Odivelas, a nordeste, de 

Sintra, a noroeste e a oeste, de Lisboa, a sudoeste, e a sudeste tem os limites com o seu antigo 

concelho, Oeiras. São seis as freguesias do concelho, entre elas, a de Mina d’Água (antigas S. 

Brás e Mina) onde se situam as escolas do agrupamento. 

O concelho da Amadora atualmente recebe imigrantes, sobretudo vindos dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), os quais correspondem a 76% da 

população imigrante do concelho. O fenómeno migratório contribui, de forma significativa, 

para uma heterogeneidade sociocultural da população do concelho 

(http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/2014-2015/Documentos/TEIP/Projeto%20TEIP%20-

%202009.pdf, p.8). 

A Escola sede tem 19 salas de aula gerais e 19 salas de aula específicas: uma sala de 

EMRC (11), duas salas de EV (19A, 23), três salas de EVT (1,2 e 3), uma sala de 

audiovisuais (EVT5), uma sala de Educação Tecnológica (EVT4), três Laboratórios (1 de 

Físico-Química e 2 de Ciências Naturais), uma sala de Geografia (21), duas salas de Educação 

Musical (3 e 4), duas salas de Informática (8 e 28), uma sala Gímnica, uma sala de Educação 

Física, um salão de cabeleireiro. Tem ainda 12 Gabinetes sendo uma sala de Vídeo e 

fotografia, um gabinete de diretores de turma, um espaço de atendimento aos encarregados de 

educação, um gabinete do Serviço de Psicologia e Orientação / Núcleo de Apoio Educativo, 

um gabinete de direção, uma sala de reuniões, um gabinete médico, um gabinete de 

atendimento do GAAF (24), um gabinete de Gestão, um gabinete de trabalho, um gabinete de 

Educação Visual e Tecnológica, um Núcleo de rádio. 

A prioridade do Agrupamento tem sido a de prevenir o abandono escolar dos alunos em 

risco, pelo efeito disruptivo que provoca na comunidade escolar: insucesso próprio, 

perturbação na aprendizagem dos outros alunos e da harmonia e convivência escolar. Por isso, 

tem existido um processo de sinalização desses alunos (várias retenções, muitas faltas 

injustificadas, encarregados de educação difíceis de contactar, desestruturação familiar e/ou 

alunos tutelados pela CPCJ e Tribunal de menores) para encaminhamento para outros 

percursos educativos.  

No ano letivo 2008-2009 foram identificados cerca de 24 alunos nesta situação. Por sua 

vez o número de crianças efetivamente tuteladas foi de 38 (2,9% do total dos alunos do 

http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/2014-2015/Documentos/TEIP/Projeto%20TEIP%20-%202009.pdf
http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/2014-2015/Documentos/TEIP/Projeto%20TEIP%20-%202009.pdf
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agrupamento) sendo 31 pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) 7 Tribunal 

de Menores (http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/2014-

2015/Documentos/TEIP/Projeto%20TEIP%20-%202009.pdf, p.19). 

Segundo o relatório de autoavaliação da escola do ano letivo 2015/2016 

(http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/Documentos/Relatorios/15_16_Relatorio_autoavaliac

ao.pdf, p.14) verificou-se um aumento das medidas disciplinares por aluno. Ainda segundo o 

mesmo relatório, a taxa de abandono subiu no 3.º período, nos três ciclos de ensino no ano 

letivo de 2015/2016. A tal não será alheio o número de alunos que não realizaram ou não 

realizaram com sucesso as medidas de recuperação, assim como, os que reiteraram em 

comportamentos absentistas. 

Um outro aspeto perturbador do sucesso educativo é a indisciplina. No biénio 2011-      

-2013 

(http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/Documentos/Relatorios/13_14_Relatorio_autoavaliac

ao_resultados_escolares_FINAL_-_2.pdf, p.10) verificou-se uma diminuição bastante 

significativa dos atos de indisciplina conducentes a medidas previstas no Estatuto do Aluno, 

sobretudo devido às medidas corretivas que foram implementadas no agrupamento. No 

entanto, esta tendência de diminuição da indisciplina regrediu nos anos subsequentes, pelo 

que considero que é indispensável a continuidade de uma intervenção pedagógica combinada 

com medidas disciplinares preventivas. 20,4% dos alunos que frequentou a escola no ano de 

2008/2009 não transitou de ano (foi 15,2% em 2007-2008) 

(http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/2014-2015/Documentos/TEIP/Projeto%20TEIP%20-

%202009.pdf, p.14).  

Analisando ainda os resultados apresentados no documento acima referido, relativos ao 

aproveitamento médio de 3 anos letivos (2006-2009), por disciplina e ano (p.15), verifica-se 

que são as disciplinas de Matemática (32,6%), Português (28,8%), Inglês (26,9%) e Físico-

Química (24%) que apresentam resultados mais negativos. 

Neste projeto, questionamos os docentes para aferir sobre as suas perceções e práticas 

de utilização dos quatro recursos que marcam o quotidiano dos nossos alunos e, no sentido de 

melhor perceber a pertinência e relevância do trabalho, será feito um estudo de caso, a que 

recorro para apresentação de caminhos diferenciados de lecionação dos conteúdos. 

Procederei, de seguida, à apresentação das caraterísticas específicas do meu público-alvo, 

neste caso em particular, e que justificam a elaboração do presente estudo, a escolha do tema 

e a definição das linhas de intervenção apresentadas anteriormente: 

 
  

http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/2014-2015/Documentos/TEIP/Projeto%20TEIP%20-%202009.pdf
http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/2014-2015/Documentos/TEIP/Projeto%20TEIP%20-%202009.pdf
http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/Documentos/Relatorios/15_16_Relatorio_autoavaliacao.pdf
http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/Documentos/Relatorios/15_16_Relatorio_autoavaliacao.pdf
http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/Documentos/Relatorios/13_14_Relatorio_autoavaliacao_resultados_escolares_FINAL_-_2.pdf
http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/Documentos/Relatorios/13_14_Relatorio_autoavaliacao_resultados_escolares_FINAL_-_2.pdf
http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/2014-2015/Documentos/TEIP/Projeto%20TEIP%20-%202009.pdf
http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/2014-2015/Documentos/TEIP/Projeto%20TEIP%20-%202009.pdf
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A turma de Português 

 

 



59 

 

 



60 

 

 



61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



62 

 

A turma de Inglês 
1. Caracterização da Turma – PCA  
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Trata-se de uma turma de PCA (Percurso Curricular Alternativo) devido às 

caraterísticas e necessidades específicas dos alunos que a integram (ver Apêndice A, p.123  

para consultar o projeto de constituição de turma com Percurso Curricular Alternativo 

realizado no ano letivo de 2015/2016). 

 

3.3 Definição do problema e levantamento de hipóteses 
 

O presente estudo debruça-se sobre a temática da motivação para aprendizagens 

significativas para fazer face às exigências do século XXI que requer produtividade, eficácia, 

criatividade e espírito crítico na resolução de problemas. 

 

 

Neste contexto, o problema a que nos propomos responder é: 

Será que existe perceção no Agrupamento de Escolas Miguel Torga de que o 

recurso ao audiovisual, à música, à banda desenhada e ao teatro melhora as respostas 

educativas e diferenciadas que se oferecem aos alunos menos interessados, funcionando 

como estratégias de motivação e facilitando a sua inclusão na escola e na comunidade 

através de aprendizagens significativas? 

Perante o problema de investigação e tendo em consideração os marcos teóricos 

apresentados é possível identificar os seguintes objetivos, sobre os quais gravitará todo o 

projeto: 

 Analisar as atitudes dos sujeitos face à importância das estratégias diferenciadas 

provenientes de fontes de informação diversificadas, do quotidiano e focadas nas 

necessidades do grupo-alvo; 

 Compreender a importância das Artes e do audiovisual na motivação dos alunos 

para a aprendizagem da Língua Portuguesa e do Inglês; 

 Analisar as atitudes dos discentes perante a criação de ambientes naturais e 

significativos de aprendizagem que satisfaçam as necessidades prementes de 

comunicação do século XXI. 

Após a definição do problema e dos objetivos da investigação, importa agora 

estabelecer as hipóteses e as suas variáveis. A hipótese consiste numa previsão experimental 

dos resultados esperados aquando do processo de investigação e poderá conduzir a uma 

teoria. Entende-se ainda por hipótese a “explicação da relação entre duas ou mais variáveis” 

(Polit & Hungler, 1995, p.26). 
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A variável dependente corresponde ao fenómeno que se pretende explicar no estudo e 

que é influenciável pela variável independente, que, por sua vez, corresponde à causa, crença 

ou conhecimento que determina a variável dependente. 

Assim, numa primeira fase procedeu-se a uma análise quantitativa das atitudes dos 

sujeitos face à compreensão do recurso ao audiovisual, à música, à banda desenhada e ao 

teatro como proporcionadores de atividades motivadoras que representam respostas 

educativas diferenciadas e significativas para os alunos menos interessados e o problema 

testou-se segundo variáveis independentes, tais como o Género, Anos de Experiência no 

Ensino, o conhecimento das potencialidades dos recursos educativos, a qualidade da resposta 

educativa e o reconhecimento da utilidade da convergência de estratégias no ensino de 

competências significativas nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Língua inglesa.  

Relativamente à variável dependente estudada, esta relacionou-se com as Atitudes dos 

professores do Agrupamento de Escolas Miguel Torga. 

Foram formuladas hipóteses não direcionais, pois pretendeu-se analisar as 

possibilidades disponíveis. 

Apresentarei, de seguida, as hipóteses para cada uma das variáveis em análise. A este 

respeito, foram formuladas as hipóteses nulas (H0), não havendo qualquer relação entre as 

variáveis e as hipóteses alternativas (H1), o que permite o estudo da relação entre as variáveis. 

 

Variável Género 

 

H0 – Não existe relação entre o género dos sujeitos e a sua atitude face à utilização dos 

recursos audiovisuais, do teatro, da música e da banda desenhada para o desenvolvimento de 

estratégias motivadoras para os alunos. 

 

H1 – Existe relação entre o género dos sujeitos e as suas atitudes face à utilização dos 

recursos audiovisuais, do teatro, da música e da banda desenhada para o desenvolvimento de 

estratégias motivadoras para os alunos. 

 

Variável dependente – As atitudes dos sujeitos face à utilização dos recursos audiovisuais, do 

teatro, da música e da banda desenhada para o desenvolvimento de estratégias motivadoras 

para os alunos; 

 

Variável independente – Género da amostra. 
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Variável Anos de Experiência no Ensino 

 

 

H0 – Não existe relação entre os Anos de Experiência dos sujeitos e as suas atitudes face à 

utilização dos recursos audiovisuais, do teatro, da música e da banda desenhada para o 

desenvolvimento de estratégias motivadoras para os alunos. 

 

H1 – Existe relação entre os Anos de Experiência dos sujeitos e as suas atitudes face à 

utilização dos recursos audiovisuais, do teatro, da música e da banda desenhada para o 

desenvolvimento de estratégias motivadoras para os alunos. 

 

Variável dependente – As atitudes face à utilização dos recursos audiovisuais, do teatro, da 

música e da banda desenhada para o desenvolvimento de estratégias motivadoras para os 

alunos; 

 

Variável independente – Anos de Experiência no ensino dos sujeitos. 

 

Variável conhecimento das potencialidades dos recursos educativos 

 

H0 – Não existe relação entre o conhecimento das potencialidades dos recursos educativos e a 

importância atribuída à utilização dos recursos audiovisuais, do teatro, da música e da banda 

desenhada para o desenvolvimento de estratégias motivadoras para os alunos. 

 

H1 - Existe relação entre o conhecimento das potencialidades dos recursos educativos e a 

importância atribuída à utilização dos recursos audiovisuais, do teatro, da música e da banda 

desenhada para o desenvolvimento de estratégias motivadoras para os alunos. 

 

Variável dependente - A importância atribuída à utilização dos recursos audiovisuais, do 

teatro, da música e da banda desenhada para o desenvolvimento de estratégias motivadoras 

para os alunos; 

 

Variável independente – O conhecimento das potencialidades dos recursos educativos. 

 

Variável Qualidade da resposta Educativa 
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H0 – Não existe relação entre a qualidade da resposta educativa e as atitudes face à 

importância atribuída à utilização dos recursos audiovisuais, do teatro, da música e da banda 

desenhada para o desenvolvimento de estratégias motivadoras para os alunos; 

 

H1 - Existe relação entre a qualidade da resposta educativa e as atitudes face à importância 

atribuída à utilização dos recursos audiovisuais, do teatro, da música e da banda desenhada 

para o desenvolvimento de estratégias motivadoras para os alunos. 

 

Variável dependente - A qualidade da resposta educativa; 

 

Variável independente – As atitudes face à importância atribuída à utilização dos recursos 

audiovisuais, do teatro, da música e da banda desenhada para o desenvolvimento de 

estratégias motivadoras para os alunos. 

 

 

Variável Reconhecimento da validade pedagógica do audiovisual, da música, da banda 

desenhada e do teatro no ensino das línguas e a extensão da sua utilização noutras áreas 

do saber. 

 

H0 – Não existe relação entre o Reconhecimento da validade pedagógica do audiovisual, da 

música, da banda desenhada e do teatro no ensino das línguas e a extensão da sua utilização a 

outras áreas do saber. 

 

H1 - Existe relação entre o Reconhecimento da validade pedagógica do audiovisual, da 

música, da banda desenhada e do teatro no ensino das línguas e a extensão da sua utilização a 

outras áreas do saber. 

 

Variável dependente – A extensão da sua utilização a outras áreas do saber; 

 

Variável independente - O Reconhecimento da validade pedagógica do audiovisual, da 

música, da banda desenhada e do teatro no ensino das línguas. 
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Numa segunda fase, proceder-se-à ao estudo do caso específico da desmotivação em 

alunos do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, na Amadora, que apresentam percursos 

atribulados que culminam em casos de insucesso, abandono escolar e marginalização.  

Far-se-á, portanto, uma análise qualitativa das opiniões dos professores do 

Agrupamento em relação à importância atribuída ao desenvolvimento de atividades 

resultantes da utilização do audiovisual, da música, da banda desenhada e do teatro e a 

influência que estas têm na motivação dos alunos, e uma outra descritiva que se traduzirá 

numa intervenção esporádica em duas turmas, para testar a validade dos recursos utilizados.  

Pretendo com este trabalho relacionar os resultados obtidos através da análise 

quantitativa com os da análise qualitativa, contribuindo para um maior esforço interdisciplinar 

e colaborativo que favoreça o sucesso dos alunos. 

É neste contexto que realizarei um estudo de caso nesta área, verificando se a 

delineação de estratégias, a partir dos recursos acima mencionados, surte efeito e é viável em 

turmas com alunos desmotivados e com comportamentos disruptivos. 

Parti da compreensão do lugar onde a escola está situada, analisei as abordagens dos 

docentes às suas turmas e até que ponto estas contribuem para o desenvolvimento de 

competências, promovendo a autoestima e a integração dos alunos que se encontram em risco 

de abandono escolar.  

Este estudo de caso tem ainda como propósito promover mudanças no modo como é 

percecionado o ensino ministrado a turmas diferentes, a quem não se pode ensinar como se 

fossem peças de uma linha em série, pois apresentam contextos, interesses e necessidades 

divergentes. Pretendo, neste sentido, levar os professores a refletir sobre as suas práticas, o 

que poderá proporcionar aos alunos aprendizagens mais significativas e contribuir para o seu 

desenvolvimento mais harmonioso e integral. 

 

3.4 Objetivo geral do estudo de caso 
 

Analisar o contributo do audiovisual, da música, da banda desenhada e do teatro 

enquanto recursos de motivação dos alunos com Percursos Curriculares Alternativos no 

Agrupamento de Escolas Miguel Torga, na Amadora, numa perspetiva de interrelação com os 

conhecimentos que os docentes detêm sobre esta matéria e a aplicação de estratégias 

específicas de intervenção educativa. 

 

 Objetivos específicos do estudo de caso 
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 Analisar de que forma os recursos mencionados anteriormente promovem o 

desenvolvimento de atividades motivadores e susceptíveis de proporcionarem 

aprendizagens significativas; 

 Aferir se os professores do Agrupamento de Escolas Miguel Torga conhecem 

estratégias/metodologias adequadas ao desenvolvimento de dinâmicas de 

ensino/aprendizagem com estes alunos; 

 Averiguar em que medida a autoestima, a criatividade, a concentração e a 

capacidade de resolução de problemas são estimuladas através do lúdico e de 

atividades decorrentes destes recursos. 

Partindo destes objetivos, pretendeu-se chegar a uma proposta coerente e articulada de 

intervenção. 

3.5 Escolha do grupo de trabalho 

 
Segundo Hill & Hill (2009), do ponto de vista estatístico, uma População ou Universo é 

um conjunto de valores de uma variável sobre a qual pretendemos tirar conclusões. 

A amostra selecionada aquando do estudo de caso engloba sujeitos de diferentes idades, 

géneros, mas cujo denominador comum é apresentarem percursos escolares irregulares e 

controversos, visto que se procura responder à problemática da motivação dos alunos 

“desafiadores” através do recurso a materiais que fazem parte do seu quotidiano e com os 

quais eles de identificam, procurando utilizar estes materiais como ferramentas didáticas. 

Compreende alunos repetentes e ditos “difíceis” por não estarem motivados para as atividades 

escolares, não obstante o esforço dos docentes das duas turmas onde se realizou o estudo e de 

estes estarem conscientes da necessidade de desenvolverem atividades diversificadas e 

imprevistas, com vista à modelação dos comportamentos, para que estes alunos estejam 

recetivos à aprendizagem.  

Foi possível observar que o resultado da aplicação de determinadas estratégias e 

atividades diverge consoante o contexto. No entanto, perante o aparato audiovisual colocado 

na sala, os alunos mostraram-se imediatamente colaborantes e interessados em descobrir o 

que se iria passar, visto a utilização destes recursos não ser ainda recorrente.  

Os sujeitos foram selecionados de forma não aleatória, sendo, portanto, realizada uma 

amostragem do tipo não probabilístico por conveniência. Para além das duas turmas onde a 

investigadora teve oportunidade de lecionar os conteúdos programáticos expectáveis para 

determinado momento de aprendizagem fazendo uso do recurso audiovisual, da música, da 

banda desenhada e do teatro, é ainda importante referir que, no primeiro ciclo, estes recursos 
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oferecem também imensas possibilidades de exploração dos conteúdos, sendo que a tarefa de 

motivação é mais facilitada pela curiosidade natural das crianças perante o desconhecido, pelo 

que este estudo foi alargado também a este nível de ensino.  

Criei nas escolas de 1º Ciclo, onde leciono, um clube de teatro de Inglês onde são 

desenvolvidos jogos teatrais de concentração e onde podem treinar a expressão linguística e 

corporal e é ainda neste espaço que treinamos a representação de peças de teatro em Inglês 

para a comunidade, projeto que está a surtir efeito tanto na modelação dos comportamentos 

dos alunos mais irreverentes, na sua inclusão nas tarefas da escola e ainda na aprendizagem da 

língua inglesa. Os alunos têm orgulho de fazer parte deste projeto e, neste momento (início do 

segundo período) sugerem já atividades e encontram-se muito mais autónomos no 

manuseamento da língua, não tendo já medo de errar e de perguntar como se pronunciam as 

palavras ou como se diz algo em Inglês. Em anexo (Apêndice B, p.127), pode ver-se a 

apresentação do trabalho do primeiro período feito nas duas escolas do primeiro ciclo do 

agrupamento.  

Os intervenientes neste estudo são, portanto, os alunos mais “problemáticos” do 

agrupamento por motivos vários, tendo a investigadora feito uma extensão dos recursos 

utilizados nestas turmas, às turmas de terceiro e quarto anos das escolas do primeiro ciclo 

onde leciono (Escola EB1 Artur Martinho Simões e Escola EB1 Ricardo Alberty, ambas 

situadas no bairro da Boba, que pertence ao Casal de S. Brás). Nestas escolas, existe uma 

predominância de alunos cujos interesses são também divergentes dos escolares, sendo que os 

resultados foram satisfatoriamente surpreendentes. No entanto, o estudo de caso focar-se-à 

nas turmas do sexto e do sétimo ano, onde foi possível observar a transformação dos 

comportamentos e da motivação nestes alunos e por permitirem maior imparcialidade nos 

resultados, visto serem turmas nas quais não leciono regularmente e isto possibilita ainda a 

aferição de linhas constantes aquando da aplicação de estratégias decorrentes da utilização do 

audiovisual, da música, da banda desenhada e do teatro. 

Tratando-se de uma investigação atual, centrada numa unidade de análise específica, 

que decorre num “ambiente natural” (Yin, 1994, p.13), este projeto de investigação apresenta 

como recurso um estudo de caso com um caráter descritivo (Yin, 1994), uma vez que se 

pretende apresentar uma descrição detalhada da unidade de análise de forma holística.  

No caso em questão, o grupo perfaz um conjunto de 42 alunos que estão inseridos em 

duas turmas, pretendendo-se recolher dados e entender comportamentos que viabilizam a 

flexibilização curricular, enquanto um todo articulado, na perspetiva de um trabalho 

cooperativo.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Vera/Desktop/Outros/a%20tese%20da%20lai%20final.doc%23_ENREF_39
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Vera/Desktop/Outros/a%20tese%20da%20lai%20final.doc%23_ENREF_39
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Intrinsicamente ligados a este estudo de caso encontram-se os professores que lecionam 

a estas turmas, pelo que é pertinente analisar as atitudes dos professores face à utilização dos 

recursos audiovisuais, do teatro, da música e da banda desenhada para o desenvolvimento de 

estratégias motivadoras para os alunos. 

 

3.6 Linhas orientadoras para a intervenção 
 

A intervenção processou-se mediante a aferição das opiniões dos professores do 

Agrupamento relativamente à utilização de estratégias que reforcem a motivação de alunos 

“difíceis” e também através da lecionação, por parte da investigadora, de duas aulas de 45 

minutos das disciplinas de Inglês e de Língua Portuguesa, cujo objetivo se centrou na 

aplicação de estratégias motivadoras para alunos com interesses alheios aos conteúdos 

escolares e na utilização de recursos alternativos, mais apelativos e coincidentes com os 

interesses dos alunos, para a lecionação dos conteúdos das duas disciplinas. Estas duas linhas 

orientadoras estão relacionadas dado que muitos dos professores do Agrupamento lecionam 

ao público-alvo mencionado anteriormente. 

Pretendeu-se ver in loco a colaboração e interesse dos alunos e surpreendê-los com 

informações e estratégias inesperadas, favorecendo a criação de laços afetivos perante a 

construção do conhecimento.  

Há quatro princípios que são essenciais na planificação das aulas, devendo incluir 

content, communication, cognition e culture. Mais do que os conteúdos específicos de cada 

área disciplinar, importa que os alunos adquiram competências. Content compreende os temas 

a lecionar e importa selecionar as capacidades que queremos que os alunos desenvolvam 

através deles e não apenas os conhecimentos que deverão adquirir.  Communication refere-se 

à utilização da língua para comunciar ideias, pensamentos, opiniões, atitudes e descobertas 

relacionadas com os conteúdos das aulas. A interação e a criação de ambientes de 

comunicação autênticos permitem que os alunos “learn to use language and use language to 

learn” (Coyle, 2010, p.29). Cognition reporta-se ao pensamento crítico utilizado para 

descodificar os conteúdos das disciplinas, para resolver problemas e para refletir sobre as 

aprendizagens. Culture refere-se ao poder das línguas como propocionadores de entendimento 

e compreensão da sua própria cultura e da dos outros, desenvolvendo o respeito e a tolerância. 
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3.7 Os instrumentos de recolha de informação 
 

Para a análise das atitudes dos sujeitos face à utilização de estratégias e atividades 

resultantes da utilização do audiovisual, da música, da banda desenhada e do teatro em 

contexto escolar e a sua eventual relação com o desenvolvimento da motivação em alunos 

com comportamentos disruptivos, recorreu-se ao inquérito por questionário como método de 

recolha de dados, por se adequar aos objetivos a que pretendemos obedecer, pois tal como 

Quivy (2008) referiu, o questionário é uma técnica de recolha de informações adequada ao 

conhecimento de uma população (valores e opiniões), com vista à análise de fenómenos 

sociais (de natureza educacional e políticas educativas) numa tentativa de representatividade e 

de generalização de dados. O questionário permite, portanto, quantificar uma multiplicidade 

de dados e estabelecer variáveis de correlação. O questionário apresentado no Apêndice C, 

p.129 é constituído por uma primeira parte, com questões relativas à identificação pessoal e 

profissional, uma segunda parte em que se pretendeu averiguar os conhecimentos sobre as 

estratégias educativas e ainda uma terceira parte relativa à planificação das estratégias, 

recursos e espaços. Existe ainda como objetivo, averiguar, através deste inquérito, de que 

forma a motivação e os recursos existentes contribuem para a qualidade da educação 

ministrada. 

A cada um dos itens corresponde um valor da escala de atitudes de Likert, que consiste 

numa escala quantitativa discreta, que apresenta uma série de cinco categorias, das quais o 

inquirido seleciona a que melhor traduz os seus pontos de vista e atitudes. Optou-se por 

considerar apenas quatro categorias desta escala com o objetivo de que os inquiridos 

manifestassem a sua opinião concreta sobre a temática das motivações através de estratégias 

diferenciadas, omitindo-se, portanto, a categoria do “Nem Concordo, Nem Discordo”. 

Utilizou-se ao longo de todo o questionário uma linguagem simples e coerente, com 

uma interpretação única, de forma a não influenciar os resultados. Na formulação dos itens 

utilizaram-se as formas afirmativa e negativa, com vista à obtenção de resultados claros. O 

questionário é constituído ainda por questões relativas à formação frequentada, às funções 

desempenhadas pelos sujeitos, aos seus conhecimentos relativamente às estratégias para 

captar a atenção de um público-alvo difícil e à caraterização de estratégias e recursos. O 

questionário é importante para alertar para a necessidade de uma intervenção pedagógico-       

-didática coerente com a exploração de estratégias “alternativas” com alunos “difíceis” para 

melhorar a sua motivação e todo este processo gira em torno dos docentes. 
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3.7.1 Grelha de observação 
 

Para analisar mais especificamente o resultado da aplicação de estratégias por recurso 

ao audiovisual, à música, à banda desenhada e ao teatro para a motivação de alunos “difíceis” 

para a aprendizagem do Português e do Inglês, optei por uma observação direta. Este 

instrumento é de natureza qualitativa, mais descritivo e subjetivo, pelo que é muito importante 

a definição dos objetivos e uma cuidadosa planificação da observação. 

Para garantir maior fidelidade na recolha de informações, procedi à observação direta e 

estruturada dos fenómenos através de uma grelha de observação para registo dos dados 

(Apêndice D, p.135). 

Como objetivos desta observação posso destacar a alteração dos comportamentos 

disruptivos e a redução da falta de motivação para as aprendizagens, o conhecimento dos 

recursos materiais existentes nas salas de aula, identificar as áreas onde os alunos apresentam 

mais dificuldades para as colmatar através do desenvolvimento de estratégias diferenciadas, 

averiguar acerca dos recursos mais apelativos para os alunos e caraterização das estratégias 

mais eficazes para o público-alvo desta investigação. É ainda meu objetivo fazer uma análise 

da resposta educativa dada a estes alunos e mobilizar para um trabalho colaborativo e 

diferenciado para o sucesso de todos. 

 

3.8 Apresentação e descrição dos resultados obtidos 

 
Após a implementação dos procedimentos metodológicos referenciados, apresento os 

resultados obtidos na análise quantitativa das atitudes dos sujeitos e na análise qualitativa da 

intervenção realizada no estudo de caso. 

Utilizou-se uma técnica não probabilística de amostragem e, por conveniência, optou-se 

por se fazer um estudo de caso, mediante a intervenção junto de duas turmas “difíceis”, sendo 

que numa foi lecionada a disciplina de Língua Portuguesa e, noutra, a de Inglês, tendo-se 

aplicado as mesmas estratégias, das quais se desenvolveram, no entanto, atividades 

diversificadas e adequadas aos objetivos específicos de cada disciplina. 

Inicialmente procedemos à caraterização da amostra (Parte I do Questionário), 

prosseguindo-se com a descrição dos resultados da segunda parte relativos à avaliação dos 

conhecimentos sobre estratégias educativas e os da terceira que concernem à caraterização das 

estratégias, recursos e espaços. Segue-se a análise inferencial para a verificação das hipóteses 

definidas. 
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3.8.1 Caraterização da amostra 
 

A amostra é constituída por um total de 60 sujeitos. Procederei, de seguida, à 

caraterização da amostra relativamente às variáveis Idade, Género, Área disciplinar, Ciclo e 

Anos de experiência no ensino, como se pode verificar através dos gráficos que se seguem: 

Tabela 5. Idade dos sujeitos da amostra 

N.º Total Mínimo Máximo Média 

60 20-30 >61 51-60 

 

 

 

A maioria da população inquirida é do sexo feminino com 79% e os restantes 21% são 

do sexo masculino. A média de idades está compreendida entre os 51 e os 60 anos de idade, 

sendo que o máximo está compreendido entre os 51 e os 60 anos e o mínimo situa-se entre os 

41 e os 50 anos de idade. 

Tabela 6. Área Disciplinar 

  Frequência Percentagem 

Professor 1º Ciclo 9 14% 

Português 4 7% 

História 21 36% 

Inglês 4 7% 

Educação Física 4 7% 

Educação Especial 4 7% 

Matemática 4 7% 

Ciências da Natureza 9 14% 

Total 60 100% 

21% 

79% 

Gráfico 1 - Género dos sujeitos da amostra 

Masculino 

Feminino 
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A totalidade dos inquiridos é de uma área disciplinar que implica ou implicou em algum 

momento do seu percurso profissional o trabalho com população com comportamentos 

disruptivos. Quando comparadas as percentagens, observa-se que os grupos dos Professores 

de História, do 1º Ciclo e de Ciências da Natureza evidenciam a maior percentagem, apesar 

das taxas de sucesso serem menos elevadas nas disciplinas de Matemática e de Inglês, neste 

Agrupamento, segundo o relatório de autoavaliação monitorizada de 2015/2016 que se 

encontra na página do Agrupamento 

(http://agmigueltorga.edu.pt/files/jocha/Documentos/Relatorios/15_16_Relatorio_autoavaliac

ao.pdf, p.6). A problemática da motivação é transversal a todas as áreas disciplinares, sendo 

que o desenvolvimento de estratégias inovadoras e significativas para os alunos é relevante e 

aumenta o seu interesse pela escola e pelos conteúdos e conceitos por ela veiculados. As 

línguas são, portanto, os veículos transmissores de conhecimentos e fornecem ferramentas 

para a formação de um cidadão ativo e independente num mundo global que não se encontra 

espartilhado pelas fronteiras disciplinares dos currículos vigentes.  

 

Relativamente ao ciclo que lecionam, verificámos a predominância do 3º ciclo, não 

havendo, nesta escola, o ensino Secundário. Podemos constatar que temos profissionais de 

todos os graus de ensino, que vão desde o 1º Ciclo até ao 3º Ciclo, como se pode verificar 

através do Gráfico 2. Os professores de Educação Especial apresentam como habilitações 

profissionais um leque muito variado, sendo a sua maioria do Curso de Educação de Infância, 

do 1º Ciclo, do Curso de Português/Inglês e de Francês. Importa ainda referir que 21% dos 

inquiridos leciona a mais do que um ciclo, tendo uma perspetiva mais abrangente da 

profissionalidade. 
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Gráfico 2. Qual o ciclo a que leciona? 
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No gráfico 3, vê-se que a população inquirida é experiente na profissão, não obstante a 

preocupação em motivar constantemente os alunos que apresentam cada vez mais 

comportamentos disruptivos e falta de interesse pelas matérias escolares. 

 

No gráfico 4, averiguamos que 50% dos inquiridos não tem formação específica na área 

da motivação e no desenvolvimento de estratégias para alunos com comportamentos 

disruptivos. Os gráficos 3 e 4 dão-nos uma perspetiva da situação dos professores quanto à 

sua formação, verificando-se que apenas metade da amostra é especializada, ou seja, apesar 

de se tratar de profissionais muito experientes dotados de elevados conhecimentos científicos, 

carecem de formação específica para o desenvolvimento de estratégias no sentido de motivar 

os alunos com comportamentos disruptivos que são uma constante preocupante no 

Agrupamento. 
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Segundo o gráfico 5, a grande maioria dos inquiridos considera que todos os recursos 

são ferramentas indispensáveis para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem, apesar de 

reconhecerem que nem sempre podem desenvolver atividades por meio destes recursos 

devido às limitações materiais, temporais ou programáticas. Ora, a proposta deste trabalho de 

investigação é desenvolver atividades significativas e contextualizadas que contenham 

conteúdos difíceis de assimilar para os alunos e de lecionar para os docentes por recurso ao 

audiovisual, ao teatro, à BD e à música, sendo que estes deixarão de ter a dimensão 

meramente lúdica ou complementar, mas deverão ser integrados no ensino das competências 

essenciais e nucleares das mais variadas áreas disciplinares. O teatro ocupa o segundo lugar 

nos recursos considerados com maiores potencialidades educativas, por ser completo e 

contemplar os diversos estilos de aprendizagem, mas essencialmente por estar direcionado aos 

alunos mais sinestésicos, ativos e pragamáticos, cujas expectativas saem frustradas num 

ensino convencional e que, por esse motivo, desenvolvem atitudes irreverentes e 

comportamentos disruptivos. Todos os outros recursos apresentam um reconhecimento de 7% 

relativamente às suas potencialidades educativas, sendo que a nenhum deles se recusou o seu 

caráter educativo. Temos disponíveis no nosso quotidiano, materiais (revistas, jornais, filmes, 

músicas que ouvimos) muito versáteis e potenciadoras de despoletar o interesse dos alunos 

pelas matérias escolares. 

Conhecimentos sobre estratégias educativas 
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Gráfico 5. Quais têm mais potencialidades 
educativas? 
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Existe uma coincidência nos resultados entre o número de profissionais que detêm 

formação na área da motivação e do desenvolvimento de estratégias diferenciadas para este 

tipo de alunos e o número daqueles que concordam plenamente e concordam com a afirmação 

de que os alunos com comportamentos disruptivos também são inteligentes. Conclui-se que 

os professores apresentam atitudes favoráveis relativamente ao conceito da Motivação de 

alunos com comportamentos desadequados para a sala de aula. Para além disso, alguns dos 

inquiridos concordaram apenas com a afirmação, compreendendo que o desempenho escolar 

dos alunos está severamente comprometido pela falta de motivação patente nas nossas 

escolas, que se repercute por comportamentos desajustados e pelo insucesso escolar.  

 

A maioria da população inquirida não se sente incomodada com a presença de alunos 

“difíceis” nas suas aulas, sendo que 20% se sente totalmente à-vontade com a presença destes 

alunos. Podemos, no entanto, concluir que os professores com menor tempo de serviço 

apresentam menor afinidade com a expressão, enquanto a grande maioria dos professores do 

ensino regular concordaram com a mesma, o que revela um real desfasamento entre as 

expectativas de professores e de alunos no seu processo de ensino e de aprendizagem. A 

heterogeneidade é um fator a valorizar neste Agrupamento para a aquisição de modelos e 

reformulação de comportamentos e de atitudes e para tal, não é frutífero que se remetem os 
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alunos mais problemáticos a turmas diferenciadas, com currículos mais acessíveis e 

desfasados das suas realidades. A partilha e troca entre pares é salutar e desejável. 

 

  

Através do gráfico 8, percebemos que a maioria da população inquirida acredita que o 

desenvolvimento de estratégias diferenciadas com alunos com comportamentos disruptivos é 

benéfico, pois aumentam-se as possibilidades de aprendizagem significativa e proporcionam-

se assim aprendizagens mais personalizadas. Outras justificações apresentadas para a a 

diferenciação pedagógica prendem-se com a prosecução de objetivos comuns entre alunos e 

professores que visem o sucesso e a utilidade prática dos conhecimentos transmitidos. 

No entanto, 13% concorda que as estratégias diferenciadas não surtem efeito em alunos 

com comportamentos disruptivos, por estes não estarem receptivos ao trabalho e ao esforço. 

Igualmente, 13% discorda totalmente da afirmação, reconhecendo que a motivação é essencial 

para a modelação dos comportamentos e para proporcionar o sucesso de todos os alunos. 

 

 

Segundo o gráfico 9, 53% da população discorda que os alunos com comportamentos 

disruptivos não estejam motivados para as aprendizagens por considerarem que a curiosidade 

e o gosto pelo saber fazem parte da natureza humana, no entanto, cada um desenvolve gostos 

específicos de acordo com as suas aptidões e necessidades. No entanto, 27% dos inquiridos 
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concorda com a afirmação, defendendo que apesar de apresentarem comportamentos 

impróprios e que prejudicam a assimilação e aquisição de conhecimentos, os alunos estão 

motivados para as aprendizagens. É curioso verificar que os professores que anteriormente 

referiram terem formação na motivação destes alunos contraria a afirmação, por considerarem 

que detêm as ferramentas imprescindíveis a uma prática de sucesso com estes alunos, de 

forma a superar as adversidades. Verifica-se claramente, neste gráfico, uma tendência para o 

preenchimento dos critérios médios, o que denota a consciência e alguma insegurança 

relativamente às potencialidades dos alunos “difíceis” e às estratégias a adotar. 20% da 

população inquirida discorda totalmente da afirmação, concluindo-se que o facto da maioria 

da população apresentar mais de 20 anos de tempo de serviço, proporciona aprendizagens e 

troca de estratégias entre os pares, alterando-se a prática letiva, vislumbrando-se a motivação 

para a aprendizagem presente também nos alunos com comportamentos disrutivos. 

 

Analisando o gráfico 10, averiguamos que 60% da amostra concorda que os filmes, 

música, BD e o teatro desempenham papéis importantes na motivação dos alunos menos 

interessados para o estudo. No entanto, 13% dos professores do Agrupamento tem uma 

atitude diferente, discordando da frase, por considerarem que o facto das estratégias 

decorrentes da utilização destes recursos não surtiu os efeitos desejáveis, concluindo que estes 

alunos não têm interesse pela área cultural e académica. A maioria (27%) concorda 

plenamente com a afirmação por considerarem que os recursos que são escolhidos em função 

das necessidades e interesses dos alunos, surtem melhorias acentuadas nos seus processos de 

ensino e de aprendizagem.  

É curioso verificar que a mesma percentagem de 27% da população que valorizou a 

utilização dos filmes, da BD, da música e do teatro em contexto didático, coincide com os 

inquiridos que concordam que os alunos “difíceis” não estão motivados para as 

aprendizagens, como se pode ler no gráfico 9, por não lhes serem fornecidas as oportunidades 

de aprendizagens em contexto e significativas. 
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Observando o gráfico 11, verificamos que 53% da amostra concorda totalmente em 

relação ao papel dos recursos enunciados na motivação dos alunos em geral e 47% concorda 

com a afirmação. Não se verificaram discordâncias relativamente ao facto dos recursos 

audiovisuais, da música, da BD e do teatro serem importantes na motivação dos alunos. A 

renitência, por parte de alguns profissionais, em trabalhar com jovens “difíceis” deve-se 

também à falta de infra-estruturas adequadas, como se pode verificar pela elevada 

percentagem de pessoas que consideram não haver nas escolas recursos materiais adequados à 

promoção de um ensino diferenciado a estes alunos. Na verdade, quando se trata de jovens em 

risco de abandono escolar, a utilização destes recursos deverá ser feita de forma 

contextualizada, diferenciada e adequada às suas expectativas e necessidades. A totalidade da 

população apresentou uma opinião favorável à inclusão destas ferramentas no ensino por 

proporcionarem momentos de aprendizagem mais dinâmica e significativa por recuperar as 

fontes de informações com as quais os alunos contactam no seu dia a dia e por lhes serem 

aprazíveis, visto estarmos a lecionar a uma geração “Y” onde reinam as novas tecnologias de 

informação e os recursos audiovisuais como formas de contacto com e de aquisição de 

conhecimento. 
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No gráfico 12, 60% dos inquiridos concorda e concorda plenamente que a inércia dos 

alunos com comportamentos disruptivos impossibilita a captação da sua atenção para os fins 

escolares. A inércia justifica os 40% apresentados no gráfico 11 que discordavam que os 

recursos audiovisuais, a BD e o teatro fossem ferramentas importantes na motivação dos 

alunos “difíceis”. Segundo este gráfico, mais de metade da amostra considera ser impossível 

captar a atenção destes alunos para os fins escolares. No entanto, estamos numa era global em 

que o conhecimento espartilhado em módulos ou disciplinas curriculares deixa de fazer 

sentido, pois num contexto exterior à escola é importante mobilizar conhecimentos e 

habilidades globais para a satisfação das necessidades e para a expressão de opiniões, 

compreendendo o que os rodeia e interpretando linguagens várias em suportes diversificados. 

40% dos inquiridos discorda da afirmação, visto que através das suas experiências e do 

trabalho desenvolvido com estas crianças comprovam as vantagens de uma articulação entre 

os recursos, para que a escola seja verdadeiramente inclusiva. Em articulação com os gráficos 

7 e 8 verifica-se que 44 dos inquiridos reconhecem a importância da inclusão destes alunos 

em turmas regulares e o desenvolvimento de estratégias diferenciadas, com o objetivo de os 

motivar para as aprendizagens, proporcionando-lhes oportunidades de sucesso. 

 

Fazendo uma leitura do gráfico 13, percebemos que 28 dos inquiridos concorda e 

concorda plenamente que a escola está dotada dos recursos materiais necessários para se 
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trabalhar com a população “difícil”, enquanto 32 dos inquiridos discordam da afirmação. A 

este respeito, apenas 16 elementos concordam plenamente e consideram que dispõem dos 

materiais necessários e indispensáveis ao exercício das suas funções, sendo que 4 discordam 

totalmente. 

 

Através do gráfico 14, verificamos que 27% da amostra discorda de que a resposta 

educativa dada a estes alunos se deva desenvolver de acordo com os seus interesses e 

necessidades, valorizando o currículo norma unificador e onde perpassam os conhecimentos 

básicos necessários à sua vida. A pergunta que se impõe é se não será possível alcançar o 

objetivo final de dotá-los de conhecimentos para a vida por meio de outras estratégias e 

ferramentas que foquem o modelo de ensino centrado no aluno? 67% dos inquiridos concorda 

e concorda plenamente com a afirmação. Muitos têm sido os progressos no âmbito da 

formação fornecida ou procurada pelos agentes aducativos, tal como podemos constatar 

através dos resultados obtidos. No entanto e dada a complexidade e especificidade das 

caraterísticas e necessidades destas crianças e jovens, observamos ainda que alguns dos 

inquiridos consideram que as práticas educativas se devem desenvolver independentemente 

dos interesses e/ou necessidades do público-alvo. 
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Através do gráfico 15, observamos que 93% da população concorda e concorda 

plenamente que no Agrupamento são desenvolvidos métodos e estratégias funcionais e 

flexíveis, com vista à preparação dos alunos para a vida pós-escolar e dadas as caraterísticas 

específicas do público-alvo que representa a norma na escola em estudo. 7% discorda da 

afirmação e 0% discorda totalmente. Após contestação da ineficácia das estratégias mais 

expositivas e indiferenciadas e dos comportamentos disruptivos que se sucedem, os 

professores do Agrupamento repensaram as suas estratégias, praticando-se, pela maioria dos 

docentes, um ensino mais flexível e diferenciado. 

 

Observando o gráfico 16, podemos concluir que a quase totalidade da amostra considera 

que as competências linguísticas desempenham uma importância fulcral na formação da 

identidade pessoal e social, pelo que se deve dar especial destaque ao ensino das línguas e ao 

seu papel de formação e modelação de comportamentos aquando do desenvolvimento das 

práticas educativas realizadas neste Agrupamento com caraterísticas tão específicas em 

termos e aproveitamento e de comportamento. 7% discorda da afirmação, vislumbrando a 

língua como um veículo de transmissão de conhecimentos e cujas regras os alunos terão de 

adquirir. Ora, se o ensino das línguas ou de outra área científica permanecer afetivamente 

conectado às necessidades, interesses e identidades dos sujeitos aprendentes, este tornar-se-á 

mais eficaz e a escala de motivação destes alunos “desafiadores” aumentará 

proporcionalmente. 
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Em concordância com o que se verificou no gráfico 15 em que 93% dos inquiridos 

concordou que no Agrupamento de Escolas Miguel Torga os alunos beneficiavam de métodos 

e de estratégias diferenciadas e funcionais, no gráfico 17, verifica-se que 53% dos inquiridos 

acredita que as estratégias decorrentes do recurso ao audiovisual, à música, à BD e ao teatro 

são sempre eficazes, por serem meios transversais de aquisição de conhecimentos e por 

integrarem conceitos e ferramentas disponíveis no quotidiano dos alunos e que lhes são 

aprazíveis. No entanto, 47% dos inquiridos discorda da total eficácia da utilização destes 

recursos cuja eficácia depende de fatores subjetivos que se prendem com as caraterísticas 

específicas dos docentes e dos discentes. 

 

No gráfico 18, a totalidade da população considera que as estratégias desenvolvidas 

deverão contemplar os diferentes estilos de aprendizagem e a heterogeneidade das turmas, 

estando os docentes do Agrupamento conscientes de que o esforço da planificação e do 

desenvolvimento de atividades deverá contemplar todos os discentes, quer estes tenham mais 

facilidade de aprendizagem através do método cinestésico, visual ou auditivo. Estas 

estratégias diferenciadas para além de despertarem a curiosidade por parte de todos os 

elementos da turma por trazerem novidade e despertarem a curiosidade, aguçam o desejo de 
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descodificação e funcionam como meios de motivar os alunos que, imperceptivelmente, 

estarão a aprender e a adquirir as competências essenciais. 

 

A partir do gráfico 19, podemos concluir que a totalidade dos inquiridos reconhece que 

os laços afetivos estabelecidos com o ensino e o reconhecimento da importância das 

competências adquiridas na escola na satisfação das suas necessidades, são fatores de 

motivação, pelo que o recurso ao audiovisual, à música, à BD e ao teatro resulta em 

estratégias que cumprem os objetivos enunciados no gráfico acima. 

 

É importante verificar, através do gráfico 20, que os professores do Agrupamento 

reconhecem que os alunos “difíceis” se sentem felizes quando integrados na escola e quando 

lhes são proporcionadas oportunidades de sucesso. Na verdade, na escola inclusiva eles 

sentem-se mais realizados e motivados, pois têm oportunidade de realizarem aprendizagens 

mais significativas, de acordo com as suas necessidades específicas. A este respeito, os 

centros recreativos e as associações culturais de ocupação de tempos livres desempeha um 

papel essencial no reencaminhamento dos jovens em risco. 
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Fazendo uma leitura do gráfico 21, observamos que 93% da amostra concorda e 

concorda plenamente que a motivação para trabalhar com os alunos “difíceis” influencia a 

quantidade e a qualidade das possibilidades educativas oferecidas a estas pessoas, sendo que 

40% concorda plenamente que a motivação é o conceito-chave para se proporcionarem 

aprendizagens significativas a estes alunos. 7% dos inquiridos não reconhece o fator subjetivo 

da motivação para se trabalhar com estes alunos como determinante para a quantidade e 

qualidade do ensino que se ministra. 

 

Uma das estratégias utilizadas para alargar as potencialidades das pessoas com mais 

limitações é o recurso às TIC e, segundo o gráfico 22, 87% da população concorda e concorda 

plenamente com esta medida e apenas 13% discorda. 
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Fazendo uma leitura do gráfico 23, percebemos que a totalidade da população inquirida 

concorda e concorda plenamente que cada disciplina representa uma área específica do saber 

e que requer a utilização de estratégias diversificadas. Ora, o desafio aqui presente prende-se 

com o alargamento da transversalidade de estratégias utilizadas no ensino das línguas às 

diversas áreas curriculares da escola e com a adaptação das utilizadas noutras disciplinas ao 

ensino das línguas, esperando que a partilha de modus operandi resultem em maior motivação 

e sucesso dos alunos “difíceis”.  

 

Da análise do gráfico 24, concluimos que 13% dos inquiridos detem conhecimentos 

insuficientes sobre o ensino a alunos com comportamentos disruptivos, o que dificulta 

necessariamente o trabalho com estes alunos. No entanto, têm sido feitos alguns progressos a 

nível da formação e da capacitação dos profissionais para trabalhar com estes alunos, pelo que 

60% dos inquiridos afirma ter conhecimentos suficientes sobre esta problemática e 27% 

considera possuir conhecimentos muito satisfatórios sobre os processos de ensino e 

aprendizagem operacionalizáveis com estes alunos para uma optimização das suas 

competências e aprendizagens. Para além da formação, o sucesso destes alunos depende 
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igualmente da sensibilidade em escolher materiais e estratégias adequadas e da motivação 

para marcar a diferença, por parte dos profissionais da educação. 

As estratégias, os recursos e os espaços 

Tabela 7. Utilização de estratégias específicas com os alunos com 

comportamentos disruptivos 

Sim Não 

73% 27% 

 

Da análise da tabela 3, concluimos que 73% dos inquiridos contempla, nas suas 

planificações, estratégias específicas para o desenvolvimento dos alunos com 

comportamentos disruptivos e falta de motivação pelas matérias escolares, sendo que 27% 

não o faz. Estes resultados denotam uma preocupação crescente em proporcionar uma 

equidade de oportunidades a todos os alunos, com vista ao reforço do caráter inclusivo da 

escola e revelam que a população inquirida está fortemente comprometida em favorecer o 

sucesso de todos os alunos. Atendendo às razões apresentadas pelos inquiridos para a não 

contemplação de estratégias específicas para estes alunos, 40% respondeu ter falta de 

formação na área, 40% referiu a falta de recursos materiais e 20% respondeu terem pouco 

tempo para planificarem blocos pedagogicamente adequados a estes alunos. 

 

Observando o gráfico 25, observamos que 93% da amostra referiu ter conhecimento das 

realidades contextuais dos alunos com que trabalha, o que facilita a adequação das estratégias 

e o desenvolvimento de atividades motivadoras e comparando os resultados com os da tabela 

3, posso concluir que a grande maioria da população inquirida que aplica estratégias 

específicas de acordo com a individualidade dos alunos reconhece a importância da 

motivação para a aquisição de competências e para a integração na cultura escolar e denota 

preocupação em agir em conformidade com o que foi planificado para cada aluno em 

particular, operacionalizando-se, a este nível, um ensino individualizado. 
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Segundo o gráfico 26, 80% dos inquiridos considera que a sua intervenção junto da 

população-alvo é ou foi anteriormente eficiente e 20% referiu “Pouco eficiente”, talvez por 

não possuirem formação na lecionação a crianças ou jovens multidesafiadores. Os resultados 

são nulos no que concerne ao critério “Muito eficiente”. Quanto a este aspecto, as estratégias 

por recurso ao audiovisual, a música, à BD e ao teatro motivarão os alunos para o processo de 

ensino e aprendizagem e, consequentemente a prática letiva tornar-se-á mais eficiente. 

 

Observando o gráfico 27, verificamos que 47% dos inquiridos considera que educar 

estes alunos é “Uma arte”, 20% refere tratar-se de um trabalho que é “Gratificante” e os 

restantes 35% refere “Outra”, nomeadamente “Desafio profissional”, “Difícil”, “Vocação” e 

“Gratificante quando bem sucedido”. Sendo uma “Arte”, o ensino lecionado a alunos 

“difíceis” requer originalidade e criatividade. 
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No gráfico 28, verificamos que 53% considera que nas suas escolas não existem os 

recursos materiais necessários à lecionação diferenciada desta população, sendo que os 

docentes superam as dificuldades reinventando e adaptando os recursos personalizando-os 

(88%), elaboram novos materiais através de um esforço colaborativo (38%) e 13% utiliza 

apenas os materiais disponíveis na escola. 47% dos inquiridos referiu que a sua escola está 

equipada com os materiais necessários a um ensino eficaz e eficiente a esta população-alvo. 

 

Através do gráfico 29, verificamos que 87% da população inquirida considera que a 

introdução na educação dos materiais e recursos disponíveis e aprazíveis do quotidiano dos 

alunos é profícua, proporcionando um desenvolvimento mais completo de diversas 

competências e failitando a compreensão do mundo que os rodeia. 

Após a auscultação das opiniões dos docentes do Agrupamento em relação à questão da 

motivação dos alunos com comportamentos disruptivos e aos procedimentos que 

consideraram mais eficazes, nomeadamente o recurso ao audiovisual, à música, à BD e ao 

teatro e o desenvolvimento de estratégias diferenciadas e de recursos alternativos, impôs-se a 

construção de uma grelha de observação que foi preenchida pela investigadora após ter 

leccionado um bloco de 90 minutos de Português e um outro igualmente de 90 minutos de 

Inglês em duas turmas distintas, mas com comportamentos disruptivos e com falta de 

motivação, no sentido de aferir acerca da validade e eficácia da aplicação das estratégias 
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decorrentes do recurso do audiovisual, da música, da BD e do teatro. Este instrumento de 

registo da observação foi elaborado tendo em atenção as caraterísticas específicas do público-

alvo, seguindo-se a proposta de um plano de intervenção. Posteriormente recolheram-se e 

relataram-se os resultados da aplicação de estratégias decorrentes dos recursos acima 

mencionados. Simultaneamente à aplicação dos planos de aula (apêndice D, p.127) urgiu a 

necessidade do preenchimento de grelhas de observação, de forma a permitir uma reflexão 

mais ponderada sobre a ação desenvolvida, concluindo-se, desde já, pelo entusiasmo e 

trabalho realizado pelos alunos em sala de aula que as estratégias cumpriram os objetivos 

delineados da motivação e da aprendizagem significativa. No entanto, houve ainda a 

possibilidade de agir de novo em sala de aula com o grupo de alunos especificado, tendo em 

consideração as observações constantes das grelhas.  

Na primeira aula lecionada observou-se que os alunos mostraram grande curiosidade e 

interesse pela utilização do audiovisual, o que não é frequente nas suas aulas e o manual 

escolar adoptado não se enquadra nos seus contextos. Foram seguidamente identificadas as 

estratégias mais eficazes e observou-se o comportamento dos alunos, como constam na tabela 

abaixo: 

Estratégias Observações 

Visualização de um excerto de um filme 

para contextualização dos conteúdos a 

lecionar e para ativar conhecimentos 

previamente adquiridos. 

Os alunos estiveram atentos e 

realizaram as tarefas de mobilização de 

conhecimentos solicitadas com 

empenho. 

Audição de uma música e sua exploração 

vocabular. 

Muito interesse, empenho e curiosidade 

demonstrados. 

Leitura de uma Banda Desenhada para 

comunicar ideias e mensagens implícitas. 

Participaram embora com mais 

dificuldades por revelarem dificuldades 

de compreensão e de leitura de 

enunciados escritos. 

Recurso à mímica para comunicar e para 

expansão vocabular. 

Aspecto muito positivo!!! 

Mobilização e utilização de cohecimentos 

prévios. 

Verificou-se grande empenho em 

seguirem as tarefas e participarem. 

Troca de ideias e utilização das 

participações dos alunos. 

Constatou-se. 

Utilização do lúdico. Foi uma constante embora com 

objetivos didáticos muito específicos. 

Questionamento para desenvolvimento do 

espírito crítico e da resolução de problemas. 

Sim. 

 Tabela 8 – Comportamentos observados na primeira aula lecionada 

Resumindo, as estratégias adoptadas e as atividades desenvolvidas foram 

manifestamente do agrado dos discentes que colaboraram e mantiveram-se atentos e a 

trabalhar, chamando mesmo a atenção de elementos perturbadores para que rectificassem as 
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suas atitudes, pois eles queriam estar atentos para saberem responder às perguntas da 

professora. Constatou-se que o recurso ao audiovisual, à música, à BD e ao teatro não é 

frequente, tendo o elemento surpresa e inesperado resultado na captação da sua atenção e 

motivação. No entanto, estes recursos proporcionaram a criação de laços afetivos com o que 

estava a ser lecionado, tendo alguns alunos deixado escapar os comentários “Gosto tanto desta 

música”, “Costumo ver estes videoclips em casa”. 

Na segunda aula lecionada, reiterou-se a utilização do audiovisual, da música, da BD e 

do teatro e os alunos responderam com sucesso às solicitações para trabalharem e 

participarem. Desta vez foram identificadas como estratégias mais eficazes as que se seguem, 

a que correspondem igualmente observações: 

Estratégias Observações 

Visualização de um excerto de um filme 

para contextualização dos conteúdos a 

lecionar e para ativar conhecimentos 

previamente adquiridos. 

Os alunos estiveram atentos e 

realizaram as tarefas de mobilização de 

conhecimentos solicitadas com 

empenho, embora tenham havido 

algumas chamadas de atenção pontuais. 

Audição de uma música e sua exploração 

vocabular. 

Muito interesse, empenho e curiosidade 

demonstrados. 

Leitura de uma Banda Desenhada para 

comunicar ideias e mensagens implícitas. 

Participaram embora com mais 

dificuldades por revelarem dificuldades 

de compreensão e de leitura de 

enunciados escritos. 

Recurso à mímica para comunicar e para 

expansão vocabular. 

Os alunos intervieram adequadamente. 

Mobilização e utilização de cohecimentos 

prévios. 

Verificou-se grande empenho em 

seguirem as tarefas e participarem. 

Troca de ideias e utilização das 

participações dos alunos. 

Constatou-se. 

Utilização do lúdico. Foi uma constante embora com 

objetivos didáticos muito específicos. 

Questionamento para desenvolvimento do 

espírito crítico e da resolução de problemas. 

Sim. 

Tabela 9 – Comportamentos observados na segunda aula lecionada 

 

As estratégias adoptadas e as atividades desenvolvidas foram aprazíveis para os discentes 

que souberem autoregular os seus comportamentos e atitudes, adequando-os ao espaço de sala 

de aula. Colaboraram e mantiveram-se atentos e a trabalhar, tendo apreendido o fio condutor 

da aula e os conceitos lecionados, ainda que de forma subtil, por descoberta. Constatou-se que 

o recurso ao audiovisual, à música, à BD e ao teatro não é frequente, tendo o elemento 

surpresa e inesperado resultado na captação da sua atenção e motivação. No entanto, estes 

recursos proporcionaram a criação de laços afetivos com o que estava a ser lecionado, tendo 
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alguns alunos deixado escapar os comentários “Gostei tanto da aula!”, “Isto está tudo 

relacionado, professora!”. 

Deste modo, espera-se que estas intervenções sejam fortuitas na adoção de 

comportamentos mais adequados e socialmente aceites em contexto de sala de aula e no 

desenvolvimento, por parte dos docentes, de estratégias e atividades por recurso ao 

audiovisual, à música, à BD e ao teatro, que determinaram o sucesso da intervenção e da 

captação do interesse e da motivação dos alunos. 

Aquando da construção da grelha de observações, selecionaram-se as atitudes e 

comportamentos mais frequentes e evidentes nos alunos com comportamentos disruptivos, 

tendo como fundamento a caraterização dos alunos, e posterirmente as suas maiores 

dificuldades, as atividades desenvolvidas e as estratégias mais eficazes na motivação do 

público-alvo nas aulas de Português e de Inglês. As observações foram alvo de uma análise 

qualitativa das atitudes dos sujeitos envolvidos no estudo (docentes e discentes), baseada na 

observação informal da investigadora. 

Segundo Almeida e Freire (2003), estas observações são muito importantes na verificação 

de comportamentos disruptivos na aula e permitem uma melhor aferição das estratégias e 

desenvolver e dos procedimentos a adoptar para uma optimização dos processos de ensino e 

aprendizagem. A proposta para um plano de intervenção baseou-se nos seguintes 

pressupostos: 

- Os docentes deverão intentar na organização do espaço de sala de aula e focar o 

processo de ensino e aprendizagem no aluno; 

- Deverá ser feita uma monitorização das tarefas desenvolvidas para aferição da sua 

eficácia; 

- Reflexão sobre a adequação dos materiais lúdico-pedagógicos; 

- Enfâse na modificação de comportamentos; 

- Enfoque nos conceitos de automonitorização, o autorreforço/autoavaliação, a 

autoinstrução e a resolução de problemas. 

 

3.9 Procedimentos de Investigação 
 

Quanto ao plano de trabalho, o primeiro passo deste projeto de investigação consistiu na 

revisão bibliográfica das fontes mais pertinentes para a temática da motivação de alunos com 

comportamentos disruptivos e o desenvolvimento de estratégias para captar a sua atenção para 

a aprendizagem. Posteriormente foi definido o problema de investigação, as hipóteses e suas 
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variáveis e a amostra a estudar. Seguidamente, procedeu-se à elaboração dos instrumentos de 

recolha de dados. Quanto a estes, foi solicitada uma autorização prévia para a recolha de 

dados. Por fim, realizou-se o tratamento da informação recolhida com base numa metodologia 

quantitativa e qualitativa. A criação dos intrumentos baseou-se nos objetivos definidos para a 

investigação, assim como na bibliografia consultada. Após a recolha dos dados, procedeu-se 

ao tratamento dos mesmos através de uma metodologia quantitativa e qualitativa e através da 

utilização do Programa Excel 2007 e, por fim, a uma discussão dos resultados obtidos. 

 

3.10 Descrição e pertinências dos materiais utilizados 
 

A escolha das estratégias de ensino e aprendizagem deve contemplar o grau de 

consciência, estágio de desenvolvimento, estilo de aprendizagem preferido, idade, sexo, traços 

de personalidade e nível de motivação e o professor deverá assumir simultaneamente os 

papéis de facilitador, guia, conselheiro, coordenador, co-comunicador e de inspirador. 

Lightbown e Spada (2013) aconselham a que os professores utilizem todos os meios 

disponíveis e, neste caso em particular, no ensino de línguas tal é fulcral. 

Perante as grandes dificuldades manifestadas pelos professores em praticarem um ensino 

individualizado, que conduzisse todos os alunos ao sucesso e à autonomia na aquisição e 

aplicação dos conhecimentos, Brown (1994) apresentou abordagens interessantes, das quais 

destaco duas técnicas: 

1. Técnicas interativas: - cantar músicas e jogar para superar de problemas de inibição; - 

elogiar os alunos pelo esforço e aprendizagem, encorajando-os a arriscarem; - 

desenvolver a auto-confiança no aluno; - proporcionar momentos de aprendizagem 

cooperativa; - desenvolver a motivação intrínseca dos alunos; - ensiná-los a 

trabalharem por objetivos. 

2. Técnicas compensatórias: - recontar uma história, fazer uma dramatização, encontrar 

sinónimos; - fazer inferências, analisar; - técnicas de fluência; - exercícios de lacunas 

de informação, atividades de categorização e de aglomeração. 

 

Já a autora Richard-Amato (1996) destaca como técnica para aperfeiçoar a compreensão 

escrita, a audição, através de exercícios de procura de palavras e de ideias-chave, sendo que, 

para aperfeiçoar a habilidade de falar, o aluno deverá estar motivado para persistir, não 

temendo dar erros e não ser entendido. 
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No Apêndice E, p.138, apresentam-se as planificações das aulas lecionadas para a 

realização do estudo de caso, estando contempladas estratégias em que se utiliza o 

audiovisual, a música, a banda desenhada e o teatro, demonstrando a pertinência da utilização 

destes recursos no ensino e a praticabilidade de um ensino diferenciado. 

Optou-se por utilizar o audiovisual para efeitos de concentração da atenção e para treino 

da audição através da procura específica de informação, pelo que se solicitou aos alunos que 

assinalassem as frases/ ações que não apareciam no filme, que mobilizassem conhecimentos 

prévios sobre os filmes e que respondessem a questões relacionadas com o conteúdo dos 

filmes. A escolha dos filmes não foi ocasional nem aleatória, mas serviu o propósito de 

lecionar temas de unidades curriculares específicas (content). 

As atividades por recurso à música para além de proporcionarem ambientes agradáveis 

(como se pode observar com os alunos que cantavam baixinho) e de motivar para a aula, 

permitiu uma extensão vocabular com exercícios de substituição de palavras (language 

chunks) e a inferência se contextos alternativos de comunicação (por exemplo com a música, 

“Anda comigo ver os aviões” dos Azeitonas, pudemos aferir acerca das relações entre as 

pessoas e os possíveis locais que possivelmente gostariam de visitar). 

A BD demonstrou ser um recurso muito interessante para treino da leitura e da escrita e, 

nos planos de aula do apêndice D, que se pretende serem interventivos, desenvolveram-se 

estratégias de ordenação das vinhetas de acordo com os princípios da coesão e da coerência 

frásica e ainda foi solicitado aos alunos que preenchessem balões de fala de acordo com as 

imagens e depois que os comparassem com a versão original. O resultado cumpriu os 

objetivos da atividade e a motivação na realização das tarefas foi evidente. 

Por fim, pequenos jogos de mímica proporcionaram momentos de revisão e de 

consolidação dos conteúdos lecionados e favoreceram a participação de todos os alunos. 

Analisando as atividades desenvolvidas, posso concluir que foram ao encontro aos 

objetivos específicos delineados para este trabalho, na medida em que pude constatar que os 

professores titulares das turmas se mostraram muito recetivos à partilha de experiências e à 

troca de estratégias, visto que o público-alvo a que lecionam é desafiador e muito exigente, 

demandando um esforço contínuo que evite a rotina.  Quanto aos alunos, estes 

resolveram as atividades propostas com entusiasmo e alguma perplexidade perante a novidade 

e foram criativos na resolução dos problemas propostos.  
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Capítulo IV - Conclusão 

 

A escola é o lugar, por excelência, de transmissão de conhecimentos, de saberes, de 

competências, de normas, de valores e padrões comportamentais, desempenhando, por isso, 

um papel determinante no processo de socialização e aprendizagem dos alunos. No entanto, 

esta tarefa nem sempre tem sucesso. As mudanças ocorridas na sociedade trazem novas 

questões para dentro da comunidade escolar e tal facto traz boas práticas e dimensões 

diferentes de encarar a gestão das instituições e do ato educativo, assim como conduz a uma 

alteração ao nível dos possíveis agentes de socialização e ao nível dos modelos de 

aprendizagem. As crianças e jovens aprendem, agora, com o seu grupo de pares e em contato 

com outras realidades para além da família e da escola. As novas tecnologias permitem-lhes 

contactar com diversos saberes e diferentes culturas. A escola, enquanto sistema em 

permanente interação com o meio, não fica imune às tensões e desequilíbrios da sociedade e, 

por isso, tem de se adaptar esta nova realidade (Estrela, 1994). 

Começando por fazer uma análise global das informações recolhidas, verifica-se que, 

em geral, os professores possuem conhecimentos suficientes sobre a temática da Motivação 

dos alunos, o que traduz o investimento na formação na área da Educação, mais 

particularmente neste âmbito da modelação de comportamentos e no desenvolvimento de 

estratégias de ensino diversificadas.  

No entanto, os sujeitos inquiridos ainda estão divididos em relação a esta questão, pois 

apesar de 60% revelar ter conhecimentos suficientes e 27% muito satisfatórios sobre o Ensino 

a alunos com comportamentos disruptivos, 13%, apresenta ainda uma posição contrária. 

Importa ainda mencionar que os resultados podem estar influenciados pelo facto de que 50% 

dos inquiridos não possui formação na área da motivação e desenvolvimento de estratégias 

inclusivas, estando reticentes no desenvolvimento de estratégias decorrentes da utilização de 

recursos que não dominam.  

Sustentando o referido anteriormente, 52% dos inquiridos considera que os alunos com 

comportamentos disruptivos não são inteligentes, talvez por não atentarem na teoria das 

Inteligências Múltiplas de Gardner e por conservarem métodos de ensino tradicionais que não 

se coadunam com os interesses, expectativas e necessidades deste público-alvo que não 

reconhece no ensino normativo e teórico relevência para as suas vidas, alheando-se, tantas 

vezes, ao mesmo. A mesma percentagem de 8% que referiu que discorda da afirmação de que 

estes alunos com comportamentos inapropriados também são inteligentes, declarou sentir-se 

incomodado com a sua preseça em turmas regulares, pois para além de complexificarem as 
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estratégias de ensino, têm influência sobre o espaço sala de aula e o comportamento dos 

outros alunos.  

No entanto, depois de definidas as regras e de afinados os procedimentos dos docentes e 

dos discentes, considero que todos ganharão em responsabilidade, sociabilidade e 

conhecimentos com a troca e partilha de experiências. Os mesmos 52% dos inquiridos 

referidos anteriormente não considera que as estratégias diferenciadas operacionalizem 

diferenças no sucesso e na motivação dos alunos com comportamentos disruptivos, por não 

reconhecerem que estes alunos necessitam de um ensino diferenciado com vista ao sucesso 

das suas aprendizagens.  

O que se pretende é a inclusão e a integração dos backgrounds destes alunos na escola, 

reaproveitando-os para mobilizar novos saberes e maneiras de estar. 27% dos inquiridos 

considerou que os alunos “difíceis” não estão motivados para as aprendizagens. No entanto, a 

maioria dos inquiridos defende que todos conseguem aprender se estiverem motivados e 

reconhecerem afetividade entre a escola e o seu meio familiar e se vislumbrarem sucesso 

pessoal e profissional.  

Neste sentido, apenas 13% da amostra refere que os alunos “difíceis” não gostam de ver 

filmes, de ouvir música, de ler BD e/ou de manifestações teatrais, sendo que os restantes 

valorizam estes recursos como ferramentas que auxiliam na captação da atenção e no 

desenvolvimento da motivação destes alunos para as aprendizagens. A seleção do material e 

das estratégias deverá ser sempre realizada em função do público-alvo para se tornarem mais 

eficientes e cumprirem os seus objetivos. É certo que a inércia deste público-alvo dificulta os 

seus processos de ensino e de aprendizagem, tal como o referiu 60% dos docentes inquiridos, 

no entanto 40% discordou da afirmação, por considerar existirem muitos outros fatores 

envolvidos, que poderão passar pela própria atitude perante a escola, pela desadequação das 

estratégias adotadas, por apresentarem interesses e expectativas divergentes, entre outros, tão 

subjetivos como as especificidades humanas da motivação e do acionamento dos mecanismos 

cognitivos para a aquisição do conhecimento. 33% dos inquiridos não assume que a qualidade 

da resposta educativa se relacione com os interesses dos alunos e, por isso, vê frustrados os 

seus esforços de motivação destes alunos. Para que o recurso ao audiovisual, à música, à BD e 

ao teatro funcione, este terá de proporcionar experiências significativas. 

A divergência de metodologias e de estratégias adoptadas no ensino de alunos 

“desafiadores” está bem patente na classificação da ação dos docentes enquanto profissionais 

que trabalham com esta população, dado que 20% da amostra considera que tem desenvolvido 
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um trabalho pouco eficiente e o esforço rumo ao sucesso está bem notável na classificação do 

seu trabalho como “Muito eficiente” por parte de 80% dos inquiridos.  

Mais especificamente, fazendo, em primeiro lugar, uma análise das questões 

relacionadas com os conhecimentos sobre as estratégias educativas, verificámos que em 

termos da aceitação dos alunos com comportamentos disruptivos como seres inteligentes 

existe uma concordância de apenas 8%, no entanto, a frequência de ambientes de 

aprendizagem organizados e estruturados promove aprendizagens significativas que facilitam 

a aquisição de perfis de funcionalidade, sendo que, desde que estejam bem integrados, estes 

alunos atingirão o máximo das suas potencialidades. 

No que concerne às vantagens da escola inclusiva para os alunos com comportamentos 

disruptivos, os professores, na sua maioria, acreditam que o desenvolvimento de estratégias 

recorrendo ao audiovisual, à música, à BD e ao teatro sejam significativas e motivadoras, pois 

53% concorda plenamente com a introdução das ferramentas acima mencionadas no ensino 

para transmissão de conhecimentos globais e contextualizados, sendo que 47% concorda com 

esta posição e, na sua totalidade, a amostra valorizou o papel da motivação dos alunos para o 

sucesso dos seus processos de ensino e aprendizagem. 93% dos inquiridos refere que aplica 

já, ou pelo menos têm consciência de que os métodos e estratégias para se ensinar línguas ou 

qualquer outra área disciplinar a alunos “difíceis” devem ser flexíveis e funcionais. 87% dos 

docentes inquiridos concorda que as estratégias devenvolvidas deverão contemplar os 

diferentes estilos de aprendizagem e a heterogeneidade das turmas. Assim sendo, a maioria 

dos professores inquiridos concorda com Aquino (2003) que considera que a indisciplina 

pode traduzir-se “numa espécie de efeito de inconformidade, por parte do aluno, aos 

anacrónicos padrões de comportamento nos quais as escolas ainda parecem inspirar-se” e 

defendem a escola inclusiva como a solução para estes alunos, mediante a integração na 

escola.  

Relativamente aos procedimentos a adoptar perante situações de comportamentos 

inapropriados para a sala de aula, Amado (1998, 2000, 2001) identifica, a partir do critério da 

modalidade de correcção accionada pelos professores, procedimentos de 

integração/estimulação, procedimentos de dominação/imposição e procedimentos de 

dominação/ressocialização. Já Estrela (1994, 2002) sublinha a importância da dimensão 

relacional, na medida em que centra a sua leitura na relação pedagógica, elegendo o grupo-

turma como espaço relacional e unidade de comunicação. Também Domingues (1995) aborda 

esta dimensão de análise a partir do conceito de controlo disciplinar, partindo da asserção de 

que a disciplina e a indisciplina são fenómenos socio-organizacionais e psicossociais. 
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Consideramos que a inclusão educativa e social destes alunos será fulcral para a 

mudança de atitudes e para o conhecimento das suas necessidades e potencialidades 

educativas. 87% dos inquiridos concorda e concorda plenamente que o acesso às TIC, ao 

audiovisual e às artes performativas atenuam as limitações dos alunos mais “difíceis”, 

assumindo, portanto, a introdução na educação de materiais e recursos aprazíveis profícua. 

Deve promover-se a participação destes alunos mediante a criação de oportunidades de 

exploração e de comunicação. A este respeito, as opiniões dos profissionais inquiridos foram 

bastante claras, pois 93% concorda e concorda plenamente que as competências linguísticas 

são fundamentais na formação da identidade pessoal e social, como meio transmissor de 

conhecimentos, mas também como formação da própria personalidade, devendo dar-se 

especial destaque ao ensino das línguas, pois está no cerne da comunicação. Todos os 

recursos sugeridos como ferramentas muito úteis para o ensino das línguas apresentaram 

resultados muito satisfatórios na motivação de turmas difíceis de gerir pedagogicamente e, 

pretende-se com o presente estudo, alargar as estratégias decorrentes da utilização do 

audiovisual, da música, da BD e do teatro ao ensino de todas as disciplinas curriculares. 67% 

dos inquiridos considerou que todos apresentam potencialidades educativas, apesar de cada 

disciplina representar uma área específica que requer o recurso a estratégias diversificadas. 

No entanto, o fator motivação, interesse e trabalho são constantes desejáveis em todas e o 

objetivo central de todas as áreas científicas é proporcionar o sucesso de todos os alunos. Para 

que a escola alcance os seus objetivos, é necessário que se promova, entre os alunos, interesse 

genuíno e entusiasmo pela aprendizagem e desempenho escolar (Pajares & Schunk, 2001). 

Assim, o ensino com base no envolvimento parece construir o alicerce para o fortalecimento 

do envolvimento e o processo global da aprendizagem. 

Quanto aos factores cognitivo-sociais, estudos recentes sustentam que a indisciplina 

resulta de uma inadaptação devida a problemas na codificação da informação, o que dificulta 

a elaboração de respostas alternativas. Estes défices sóciocognitivos estão relacionados com 

os comportamentos agressivos e traduzem-se na dificuldade em agir e pensar face a situações 

adversas. A rejeição da parte do grupo social leva ao isolamento e à ausência da interacção 

social necessária ao desenvolvimento de competências sociais, gerando no indivíduo 

sentimentos de hostilidade, que desencadeiam condutas agressivas (Ramírez, 2001). 

Verifica-se uma percentagem muito reduzida de problemas de comportamento nos bons 

alunos, o que, para Lopes e outros (2006), está relacionado com a incompatibilidade entre 

esses comportamentos e os comportamentos orientados para as actividades escolares. Na 

verdade, um aluno com sucesso identifica os seus objectivos com os da escola e, porque 



100 

 

trabalha persistente e sistematicamente, não lhe resta muito tempo para comportamentos 

incompatíveis com o bom funcionamento da aula. Pelo contrário, os alunos com baixo 

rendimento escolar apresentam, com alguma frequência, problemas comportamentais e/ou 

emocionais, não só porque não identificam os seus objectivos com os da escola, mas também 

porque não esperam estudar durante muitos anos. A presença de problemas de aprendizagem 

conduz a um aumento da probabilidade de disrupção comportamental em sala de aula, o que 

prejudica as condições de aprendizagem (Lopes et al., 2006). Por outro lado, verifica-se que 

muitos alunos que perturbam sistematicamente as aulas apresentam também baixo rendimento 

escolar. Estes factos evidenciam que existe uma relação entre comportamentos perturbadores 

e capacidade de desempenho das tarefas académicas. 

Analisando os resultados e as opiniões dos inquiridos, podemos deduzir que a maioria 

concorda que a escola possui os recursos materiais necessários a uma boa intervenção e que a 

motivação para trabalhar com estes alunos influencia a quantidade e qualidade das 

possibilidades educativas oferecidas. 

A este respeito, os dados obtidos permitiram-nos concluir que, apesar dos sujeitos 

estarem conscientes da necessidade de motivar os alunos com comportamentos disruptivos 

para as aprendizagens, na prática surgem situações em que o ensino é ministrado de forma 

aleatória, não respeitando as caraterísticas específicas deste público-alvo. Uma articulação 

compreensiva acerca do envolvimento como um todo pode ser encontrada na revisão 

extensiva da literatura conduzida por Fredericks et al. (2004). Os autores defendem que o 

envolvimento na escola inclui uma dimensão comportamental, englobando a participação nas 

atividades sociais, académicas e extra-curriculares; uma emocional, que envolve atitudes face 

à escola, aos professores e disciplinas, e ligações para com a instituição; finalmente, uma 

dimensão cognitiva, que envolve a disposição dos alunos para investir na sua educação, 

compreender ideias complexas e habilidades difíceis. 

Em concordância com a citação de Augusto Cury de que “Educar é ser um artesão da 

personalidade, um poeta da inteligência, um semeador de ideias” (2003, p.12), 47% dos 

inquiridos refere que Educar alunos com comportamentos disruptivos é uma arte, 20% alega 

ser gratificante e os restantes 35% mencionou ser gratificante quando bem sucedido, uma 

vocação, um desafio profissional, difícil e impossível. 

Face às experiências vivenciadas na escola, Santos (2004) defende que os alunos 

desenvolvem estratégias de auto-defesa para lidar com o ambiente escolar que consideram 

hostil e agressivo, as quais podem passar pela distracção na sala de aula ou pela agressividade. 

No sentido de minimizar o desfasamento entre o enquadramento legal do sistema educativo e 
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a prática corrente, Abreu (1998) defende a implementação de medidas de mudança, tanto a 

nível quantitativo como a nível qualitativo, que teriam de passar, sobretudo, por estratégias 

inovadoras de motivação e por novos métodos de ensino, de aprendizagem e de avaliação. 

Por fim, no que diz respeito às hipóteses formuladas, pelos resultados obtidos podemos 

inferir que existem diferenças significativas entre o género dos sujeitos e as dimensões 

atitudinais em estudo. Desta forma, aceitamos a H1, visto que existe relação entre o género 

dos sujeitos e as suas atitudes face à utilização dos recursos audiovisuais, da música, da BD e 

do teatro para o desenvolvimento de estratégias motivadoras para os alunos. De facto, 21% 

dos inquiridos é do género masculino e igual percentagem, embora que segmentada em 7 

valores percentuais, confere maior potencial educativo ao audiovisual, à música e à BD, 

relacionando-se a opção “Todos” com a opinião dos elementos do género feminino. Apesar de 

reconhecerem valor educativo aos recursos mencionados, os inquiridos do género masculino 

consideram que os alunos não estão motivados para as aprendizagens (27%) e que a inércia 

deste público-alvo em estudo impossibilita a captação da sua atenção para fins educativos. 

Neste sentido, os inquiridos masculinos referem que a qualidade educativa não se relaciona 

com os interesses do público-alvo, mas com a capacidade de captação da sua atenção por 

parte dos docentes, visto que 20% concorda plenamente que o acesso às TIC, ao audiovisual, 

à BD e às artes performativas atenuam as limitações dos alunos com comportamentos 

disruptivos. No entanto, os inquiridos deixaram claro que a introdução dos materiais e 

recursos disponíveis no quotidiano dos alunos e aprazíveis nem sempre é profícua, dada a 

subjetividade subjacente aos docentes, aos discentes e às suas personalidades. 

Relativamente aos anos de experiência no ensino, observou-se que a experiência no 

ensino dos inquiridos determinou um padrão de resposta no que concerne aos recursos e 

estratégias adoptados no ensino a alunos com comportamentos disruptivos. Aceitamos 

portanto a H1, considerando que existe relação entre os anos de experiência no ensino e as 

suas atitudes face à utilização dos recursos audiovisuais, da música, da BD e do teatro para o 

desenvolvimento de estratégias motivadoras para os alunos. 7% dos inquiridos tem entre 10 e 

20 anos de experiência no ensino, 36% entre 20 e 30 anos e a maioria da população inquirida 

(57%) tem mais de 30 anos de serviço. No entanto, 50% dos profissionais mais experientes 

referiu não ter formação na área da motivação e desenvolvimento de estratégias inclusivas, 

apesar de reconhecerem que todos os recursos mencionados acima têm muitas potencialidades 

educativas (67%), de assumirem que os métodos e estratégias educativas devem ser flexíveis 

e funcionais (60%) e de percecionarem que os alunos “difíceis” não estão motivados para as 

aprendizagens (53%). Relativamente aos docentes mais inexperientes, salienta-se que 8% 
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referiu que a inclusão de alunos “difíceis” nas turmas os incomodava, talvez por 

reconhecerem que a instabilidade profissional e as diversas caraterísticas dos diferentes 

públicos-alvos lhes dificultam a tarefa de adoção das estratégias mais adequadas ao ensino 

destes alunos. Relativamente à faixa intermédia, 33% dos inquiridos afirmou que a inércia 

impossibilita a captação da atenção para os fins educativos, por verem fracassados alguns 

esforços de modelação de comportamentos e de motivação. Em resultado, 35% destes 

inquiridos considerou que educar alunos com comportamentos disruptivos e falta de 

motivação é impossível (7%), difícil (7%), um desafio profissional (7%), uma vocação (7%) e 

gratificante quando bem sucedido (7%). Importa então para a inclusão educativa destes jovens 

que se proceda à criação de programas de formação especializada e que se apetrechem as 

unidades com os recursos humanos e materiais necessários para que todos os agentes 

educativos proporcionem uma educação de maior qualidade e em maior quantidade, para que 

estes alunos não vejam frustradas as suas expectativas em relação à escola e para que os 

docentes vejam os seus objetivos cumpridos. 

Quanto à variável conhecimento das potencialidades dos recursos educativos 

apresentados, verificou-se que os professores inquiridos conhecem as potencialidades 

educativas do audiovisual, da música, da BD e do teatro e revelam atitudes favoráveis à 

utilização dos recursos mencionados acima para o desenvolvimento de estratégias 

motivadoras para os alunos. Rejeitou-se assim a H0 e conclui-se que existe relação entre o 

conhecimento das potencialidades educativas destes recursos e a importãncia atribuída à 

utilização dos mesmos em meio escolar como ferramentas de motivação. Na verdade, os 

resultados obtidos corroboram essa posição, pois 67% da amostra considerou que todos os 

recursos apresentados têm potencialidades educativas. Em estreita correlação com o referido, 

52% mencionou que as estratégias diferenciadas surtem efeito, 77% concordou que os alunos 

menos interessados gostam de filmes, música, BD e teatro e 87% é favorável à introdução de 

materiais e recursos disponíveis no quotidiano na sala de aula. Assim, a totalidade dos 

docentes inquiridos afirmou que as ferramentas enunciadas são importantes na motivação dos 

alunos e 87% experienciou o atenuar das limitações dos seus alunos utilizando atividades 

decorrentes da utilização dos mesmos. Os inquiridos conhecem as potencialidades dos 

recursos apresentados e consideram que são importantes na captação da atenção dos discentes 

com comportamentos disruptivos, aceitando que as estratégias desenvolvidas deverão 

contemplar os diferentes estilos de aprendizagem e a heterogeneidade das turmas e estes 

recursos tão variados e completos apresentam alternativas e suporte ao desenvolvimento de 

estratégias diferenciadas. 
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Relativamente à variável qualidade da resposta educativa, aceitamos a H1, considerando 

que existe relação entre a qualidade da resposta educativa e as atitudes face à importância 

dada à utilização dos recursos audiovisuais, da música, da BD e do teatro para o 

desenvolvimento de estratégias motivadoras para os alunos “difíceis”. Considerando a 

importância que os inquiridos aceitaram existir em todos os recursos apresentados, torna-se 

urgente que se ultrapasse o estigma de que os alunos com comportamentos disruptivos não 

são inteligentes (52%). Para tal, cabe aos docentes motivá-los, proporcionando-lhes uma 

resposta educativa de qualidade, que terá de ser diferenciada, flexível, funcional e deverá 

respeitar os interesses, expectativas e necessidades do público-alvo, para que estes 

estabeleçam laços afetivos com o ensino e lhe reconheçam importância. Por outro lado, 93% 

dos inquiridos referiu que a motivação para trabalhar com estes alunos influencia a quantidade 

e a qualidade das possibilidades educativas que lhes são oferecidas e apesar de 73% 

contemplar estratégias específicas para o ensino de alunos “difíceis” nas suas planificações, 

estas nem sempre se revelam adequadas e exequíveis, pois além de tudo o que foi referido 

anteriormente, é muito importante conhecer as realidades contextuais dos alunos com que se 

trabalha para se fazer uma individualização que nem sempre está ao alcance dos docentes. 

Relacionando os aspetos enunciados com a inclusão dos alunos com comportamentos 

disruptivos, podemos referir que se observa que a amostra é favorável à inclusão dos alunos 

com comportamentos disruptivos na escola, verificando-se assim uma convergência entre o 

número de indivíduos que compreende a problemática da Motivação e o daqueles que são 

favoráveis à inclusão destes alunos através do desenvolvimento de estratégias por recurso ao 

audiovisual, à música, à BD e ao teatro. 

Por fim, relativamente à variável reconhecimento da validade pedagógica do 

audiovisual, da música, da BD e do teatro no ensino das línguas e sua extensão a outras áreas 

do saber, rejeitamos H0, considerando que existe relação entre as duas variáveis, como 

podemos comprovar através dos resultados obtidos. Dado que as competências linguísticas 

são fundamentais na formação da identidade pessoal e social (93%), reconhece-se a validade 

pedagógica dos recursos enunciados para motivar os alunos para a aprendizagem das línguas 

que, a par dos conteúdos programáticos, transportam modelos e valores e proporcionam 

oportunidades de comunicação e de formação. Apesar de cada disciplina representar uma área 

curricular específica, é possível a extensão da utilização destas ferramentas no 

desenvolvimento das estratégias e atividades mais adequadas a cada área curricular. 

Em suma, atendendo aos dados recolhidos e respondendo ao problema anteriormente 

colocado, auferimos que o reconhecimento do audiovisual, da música, da BD e do teatro 
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como respostas educativas e o conhecimento de estratégias educativas adequadas às 

necessidades destes alunos facilitam a sua inclusão na escola e na comunidade e contribuem 

para uma melhoria nas respostas educativas diferenciadas que se oferecem aos alunos com 

comportamentos disruptivos, motivando-os para aprendizagens significativas. 

Relativamente às limitações do estudo, a falta de estratégias concretas já testadas nos 

alunos com comportamentos disruptivos que contemplassem as diversas competências a 

desenvolver dificultou a definição das mais pertinentes para o caso em estudo, no entanto 

todas as estratégias deverão ser sempre contextualizadas, pelo que nenhum estudo pode ser 

aplicado na íntegra no grupo com que trabalhei. Os resultados obtidos foram interessantes e 

permitiram a validação das hipóteses formuladas. Foi ainda possível comprovar no terreno os 

resultados obtidos com o que se pratica na sala de aula através de dois momentos de 

intervenção na realidade do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, na Amadora, conferindo 

uma dimensão mais extensiva e dinâmica aos dados recolhidos. 

Os intrumentos utilizados na recolha de dados foram concebidos pelo próprio 

investigador. 

A amostra estudada encontra-se limitada aos profissionais que, de alguma forma, 

intervieram e/ou intervêm direta ou indiretamente com a população “difícil” do Agrupamento.  

A seleção ocorreu de forma aleatória e de acordo com os critérios definidos pelo 

investigador, tendo participado 60 dos 110 docentes do Agrupamento. No entanto, e dada a 

especificidade do estudo, esta questão encontra-se limitada pela singularidade da temática 

abordada e pela experiência de trabalho com este público-alvo. Os resultados podem estar 

influenciados pelas caraterísticas culturais e sócio-profissionais dos sujeitos. 

Futuramente gostaríamos de aprofundar a análise qualitativa a outras escolas da área 

metropolitana de Lisboa, que ficou limitada por questões de tempo. Seria também interessante 

estudar as estratégias utilizadas na motivação destes alunos por profissionais de outros países 

e comparar os resultados com os obtidos no presente estudo. Gostaríamos também de 

implementar a metodologia de trabalho CLIL, procurando melhorar os desempenhos 

linguísticos dos alunos do Agrupamento. 

O presente trabalho focalizou-se na problemática da motivação de alunos com 

comportamentos disruptivos e no desenvolvimento de estratégias que lhes proporcionem 

novas oportunidades de aprendizagem e de inclusão. As estratégias apresentadas 

contempladas nos planos de aula que se encontram no apêndice E demonstram que são 

inúmeras as formas de operacionalizar os recursos disponíveis (neste caso o audiovisual, a 

música, a BD e o teatro) de acordo com as caraterísticas específicas do público-alvo que nos 
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encontremos a lecionar. Ficam aqui algumas pistas de trabalho que resultaram positivamente 

com os meus alunos ao longo da minha prática docente e que espero sinceramente que este 

esforço de as reunir neste trabalho possa ser proveitoso para alunos e professores. 

A este respeito, importa referir que “qualquer processo de melhoramento e inclusão 

requer ação social, e é a responsabilidade coletiva da sociedade que, em grande parte, pode 

empreender as mudanças de atitude do meio envolvente necessárias à plena participação em 

todas as áreas da vida.” (UMIC, 2003) 

Quando falamos de indivíduos com comportamentos disruptivos, importa utilizar todos 

os recursos disponíveis e desenvolver estratégias adequadas para optimizar os processos de 

ensino e aprendizagem. Salienta-se que o envolvimento do aluno na escola se operacionaliza 

em três tipos de dimensões, dinamicamente interrelacionadas: cognições, emoções e 

comportamentos (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004; Glanville & Wildhagen, 2007; 

Jimerson, Campos, & Greif, 2003). “Se algumas variáveis são de difícil mudança, sejam as 

variáveis pessoais, sejam as contextuais, outras são passíveis de modificação, como o estilo 

do professor ou as normas de gestão da sala de aula. Efetivamente, uma série de práticas 

docentes tem vindo a ser associada ao aumento de objetivos de mestria e à promoção da 

autoeficácia nas salas de aula, tais como: encorajar escolhas e participação nas decisões; 

promover a autonomia na aprendizagem; valorizar o reconhecimento através de 

recompensas; realizar incentivos e elogios focados no esforço; promover atividades de grupo 

e sentimentos de pertença; direcionar as avaliações para o aperfeiçoamento e a mestria; e 

permitir variação no tempo de tarefa em função da natureza da mesma e das necessidades 

dos alunos. Espera-se que os próprios professores, mercê do tipo de formação que recebem, 

tendam cada mais a valorizar diretrizes para a promoção do envolvimento na escola, como 

garantir que todos os alunos entendem o que se ensina na aula, usar diversos instrumentos de 

aprendizagem, promover a oportunidade de desenvolver competências adicionais, controlar 

a disrupção na sala de aula, permitir a expressão de opiniões e, em suma, ativar o interesse 

pelas matérias” (Veiga, 2012, p.40). 

Pensamos ter contribuído positivamente para um melhor conhecimento desta temática, 

procurando esclarecer as problemáticas e as necessidades destes alunos, com vista à sua 

inclusão educativa. A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que metade dos 

profissionais inquiridos não se sente preparada para desenvolver a sua prática pedagógica com 

alunos com comportamentos disruptivos, pois não possui especialização, nem experiência no 

desenvolvimento de estratégias utilizando o audiovisual, a música, a BD e o teatro como 

ferramentas auxiliares na captação da atenção e do envolvimento deste público-alvo na escola. 
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“Reclama-se, assim, que o professor diversifique as estratégias, proponha desafios, 

compare, dirija e esteja atento à diversidade dos alunos, o que significa estabelecer uma 

interacção directa com os mesmos. O professor é detentor de um conjunto de funções nessas 

relações interactivas: a planificação e a plasticidade na aplicação desse plano de acção, o 

que possibilita uma adequação às necessidades dos alunos; considerar as contribuições dos 

alunos no início e durante as tarefas; ajudá-los a dar significado e importância ao que fazem, 

comunicando objectivos, levando-os a compreender os processos e o que se espera deles; 

favorecer as ligações aquando da apresentação de novos conteúdos programáticos e solicitar 

aos alunos análise, síntese e avaliação do trabalho; criar um ambiente da sala de aula que 

facilite o autoconceito; estabelecer canais de comunicação entre professor/aluno e 

aluno/aluno; potenciar a autonomia, permitindo a metacognição; e avaliar o aluno tendo em 

consideração a sua capacidade e esforço” (Paiva e Lourenço, 2010, p.28). 

Em estilo de conclusão, podemos referir que a escola inclusiva é uma realidade que 

apenas necessita de boa vontade e, ainda mais, de ações pautadas pela perseguição de 

objetivos, de forma a proporcionar respostas educativas flexíveis, para que se vislumbre um 

futuro mais risonho para estes alunos. 

Defendemos ainda o desenvolvimento de estratégias educativas transversais ao ensino 

das línguas, mas capazes de proporcionarem momentos de aprendizagem contextualizada e 

significativa aos alunos com comportamentos disruptivos. Porém, acreditamos que as práticas 

educativas terão de ser repensadas, para que haja uma verdadeira mudança de atitudes que 

promova uma verdadeira igualdade de oportunidades.  

Apelamos a que se proceda à criação e à disponibilização dos recursos materiais e 

humanos necessários, pois estes são fundamentais para que a qualidade educativa seja uma 

realidade.  

Apesar de faltarem recursos humanos e materiais, a nossa pesquisa permitiu verificar 

que, de um modo geral, os docentes reinventam e personalizam os recursos e alguns 

desenvolvem já um trabalho colaborativo. 

Apesar de todos os desafios que se nos colocam enquanto profissionais, acreditamos 

que os alunos “difíceis” não estão limitados naquilo que aprendem, mas por aquilo que lhes 

ensinamos. Cabe, portanto, à escola proporcionar uma educação de qualidade, ajudando-os a 

desenvolverem as suas potencialidades, a serem mais independentes e a terem uma melhor 

qualidade de vida. 
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Em suma, segundo Vygotsky (1991), a Escola deve concentrar esforços na motivação 

dos alunos, que são responsáveis pela estimulação e activação dos recursos cognitivos. A 

motivação deverá ser tida como essencial no processo de aprendizagem. 
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Apêndice A 

 

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DE TURMA COM PERCURSO CURRICULAR 

ALTERNATIVO 

2015/2016 

1- IDENTIFICAÇÃO GERAL DO PROJETO 

1.1 Região Lisboa/Amadora 

1.2 Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Amadora 

1.3 Código DGEEC 1.4 Telefone 21 4922724 Fax 21 4939380 email 

c.scsbras@mail.telepac.pt 

1.5 Coordenador do projeto: Maria Isabel Elvas 

1.6 Turma PCA ciclo: 2º ano de escolaridade: 5º ano 

2- ORGANIZAÇÃO DO PERCURSO 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO: 

“O Agrupamento de Escolas Miguel Torga, situado no Concelho da Amadora, acolhe 

uma população de contexto económico-social e cultural bastante exigente que resulta da 

construção a partir de 2000/2001, em frente à então Escola B. 2,3 de Miguel Torga, do bairro 

social do Casal da Boba, para realojamento de famílias de três bairros degradados: 

Fontainhas, Bairro Azul e Alto dos Trigueiros, facto que acabou por modificar a composição 

sociocultural, quer da população da freguesia, quer das escolas. Metade do número de fogos 

foi atribuída a famílias de baixo estrato socioeconómico, muitas delas imigrantes das ex-

colónias portuguesas. Este bairro rapidamente passou a ser identificado e representado como 

um "gueto" onde vive uma população de baixos recursos económicos, "conotada" com 

exclusão social e económica. A maior parte da população ativa trabalha na construção civil, 

na indústria e nos serviços de limpeza doméstica. Um número significativo de agregados 

familiares encontra-se mesmo em situação de desemprego, vivendo do Rendimento Social de 

Inserção. 

Analisando os resultados do Observatório no final do 3º período do ano letivo em 

questão, constatamos que o insucesso nos exames nacionais de português e matemática na 

EB1 Ricardo Alberty é respetivamente de 67% e 84%, o que traduz as dificuldades dos alunos 

em disciplinas nucleares e estruturantes. Como organização educativa a escola desenvolve a 

sua ação tendo como referência valores e princípios orientadores. O Projeto Educativo, como 

instrumento capaz de modificar a realidade presente e projetar o futuro, incorpora 
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compromissos e pressupõe práticas que se pretendem e se assumem balizados pelos valores e 

princípios expressos: igualdade de oportunidades; tolerância e respeito pelo outro; cultura de 

autoavaliação; trabalho e responsabilidade; cultura de colaboração partilha e coesão. De 

forma a dar coerência a estes princípios, este Agrupamento tem desenvolvido diversas ações 

de melhoria de forma a ultrapassar os constrangimentos referidos, ações essas centradas, quer 

na melhoria das aprendizagens, quer na modificação de comportamentos dos alunos e 

professores. 

Esta candidatura é mais uma estratégia deste Agrupamento para reduzir o insucesso 

escolar e criar mais uma oportunidade diferenciadora e potenciadora de competências 

pessoais e sociais que são a base para uma cidadania ativa e a peça chave para a construção de 

projetos de vida enriquecedores. Este projeto destina-se à criação de uma turma de Percurso 

Curricular Alternativo com 18 alunos, cuja média de idades até setembro de 2015 é de 12 

anos e composta por 10 alunos do sexo masculino e 8 do sexo feminino. Estes alunos foram 

identificados pelos respetivos professores titulares e diretores de turma como sendo alunos 

que manifestam forte desmotivação face ao processo de ensino-aprendizagem, que se traduz 

numa baixa autoestima e fracas expetativas relativamente à aprendizagem e ao futuro. Estes 

fatores têm vindo a originar uma progressiva desvinculação e um irremediável afastamento 

dos alunos pelas tarefas escolares dado que raramente conseguem experienciar o sucesso, 

comprometendo assim a sua autoestima e aumentando a crença negativa que possuem face à 

escola. As dificuldades de aprendizagem aliadas a problemas de ordem emocional e outros 

estão na origem das retenções dos alunos. Assim: 

a) 2 alunos estão abrangidos pelas NEE com a problemática de défice cognitivo e abrangidos 

pelas alíneas a) b) e d) e 2 alunos são de LPNM; 

b) 61% dos alunos tem ASE, sendo que 50% é do Escalão A e 11%do Escalão B revelando 

carências socioeconómicas acentuadas; 

c) Quanto à formação académica dos encarregados de educação 5 têm o 1º ciclo, 8 o 2º ciclo e 

5 o 3º ciclo, revelando um nível de escolaridade básico; 

d) Relativamente à situação profissional dos encarregados de educação, 9 são trabalhadores 

por conta de outrem, 7 estão desempregados, 1 está reformado e 1 trabalha por conta própria, 

evidenciando que 44,4% dos encarregados de educação encontra-se numa situação inativa 

face ao mercado de trabalho. 

Este projeto tem como proposta desenvolver nos alunos uma predisposição para a tarefa 

de aprender, transformando as crenças negativas e a desmotivação que possuem em crenças 

positivas e oportunidades para o desenvolvimento de comportamentos sociais eficazes. 
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Através da área de desenvolvimento pessoal e social pretende-se trabalhar vetores-chave 

como responsabilidade, autonomia, proatividade, organização e trabalho em equipa. 

Serão implementadas diferentes metodologias de ensino/aprendizagem consoante se 

afigure o mais indicado. O enfoque será no variar as estratégias de ensino aprendizagem 

utilizando sempre que possível atividades experimentais, material audiovisual, trabalhos de 

pesquisa e relatórios ou ainda demonstrações e textos. Será privilegiado o trabalho em 

pequeno grupo com o recurso às novas tecnologias e, sempre que possível, sob a forma de 

trabalho de projeto transversal a todas as disciplinas. Pretende-se com esta metodologia captar 

o interesse dos alunos, mantendo níveis elevados de motivação e potenciando uma maior 

identificação com a escola. O Apoio ao Estudo focar-se-á nas disciplinas de Português e de 

Matemática onde os respectivos professores curriculares poderão desenvolver um trabalho 

adequado às características e estilos de aprendizagem dos alunos. 

Será disponibilizada uma estrutura de sala de aula que promova a participação em 

grupos cooperativos, os quais facilitam o desenvolvimento de comportamentos académicos e 

prossociais dos alunos. A sala de aula será organizada especificamente para este grupo de 

alunos bem como os recursos a utilizar. Serão criados e utilizados materiais específicos no 

âmbito de cada disciplina bem como na área de desenvolvimento pessoal e social. De uma 

forma conscienciosa, sincera e consistente, serão constantemente encorajadas as interações 

professor-aluno, a atenção informal do professor, o feedback/elogio e a aprovação como 

formas de reforço social. 

Os conteúdos a abordar serão gradualmente ajustados aos interesses, necessidades e 

motivação dos alunos sempre numa perspetiva de aplicação à vida ativa e garantir o seu 

envolvimento e sucesso escolar. 

Observações: A definição da Matriz Curricular tentou não se desviar muito da Matriz do 

5º ano regular, garantindo a igualdade de oportunidades destes alunos e consequentemente o 

seu acesso aos exames nacionais. Relativamente à atribuição de 3 tempos a Educação Musical 

justifica-se pelas características particulares desta disciplina através da qual o trabalho 

desenvolve-se em grande grupo/equipa. Visando ainda o potenciar dos conhecimentos 

musicais e de fomentar uma autoestima elevada nos alunos, haverá uma parceria ativa com a 

Orquestra Geração onde já dois alunos desta turma fazem parte. 

Propõe-se um aumento de dois tempos para a área de Desenvolvimento Pessoal e 

Social, entendendo-se assim que se estará a contribuir para a construção de projetos de vida 

sólidos e alicerçados em competências pessoais e sociais chave e dignificantes. Estas 

competências pessoais e sociais serão potenciadas transversalmente nas restantes disciplinas 
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do currículo, dado que se postula que só esta sintonia entre disciplinas e o treino promoverá a 

sua consolidação. Acrescenta-se que estas competências são a base para a construção de um 

ser humano emocionalmente inteligente, capaz de gerir as suas emoções e estabelecer relações 

ao longo da vida. Ao longo do ano letivo haverá uma estreita articulação entre o Conselho de 

Turma e o Gabinete Construindo Pontes, constituído ao momento por uma mediadora 

doutorada em Psicologia e uma Técnica Social licenciada em Educação Social. Desta forma 

pretende-se potenciar o desenvolvimento de um trabalho de equipa profícuo. Reconhecendo a 

importância da atividade física para um desenvolvimento global adequado, mas igualmente 

uma forma de gerir frustrações e tensões será mantida uma parceria entre esta turma e o 

Desporto Escolar”. 
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Apêndice B – Fotos clube de teatro 
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Apêndice C - QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

Exmo (a). Senhor (a) Professor (a), caro (a) colega 

Sou aluna de Mestrado em Ensino de Português e de Inglês da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto e este trabalho de investigação realiza-se no âmbito da unidade 

curricular de Projeto Final de Curso, sob a orientação da Professora Doutora Fátima 

Outeirinho e do Professor Doutor Nicolas Hurst. 

Tem em mãos um inquérito que se insere numa investigação com a seguinte temática 

“Estratégias decorrentes do recurso ao audiovisual, à música, à banda desenhada e ao teatro 

como ferramentas de motivação e de desenvolvimento das capacidades do século XXI nas 

aulas de Português e de Inglês em alunos com comportamentos disruptivos – O caso do 

Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Amadora”. 

Lembro que não existem nem boas nem más respostas, apenas a sua opinião é 

importante para mim. 

Para que a possa levar a bom termo, careço da sua prestimosa colaboração. Para o 

efeito basta que preencha com uma cruz (X) o quadrado que melhor corresponde à sua 

opinião. Depois de preenchido envie através de correio eletrónico, para o seguinte endereço: 

NOME Vera Lameiro 

ENDEREÇO vera_lameiro@hotmail.com 

Obrigada pela sua colaboração! 

Vera Lameiro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarde uma cópia desta página, pois a mesma atesta a sua participação num projecto de 
investigação em Educação. 

mailto:vera_lameiro@hotmail.com
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QUESTIONÁRIO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 INSTRUÇÕES:   
Solicitamos que responda às questões colocadas, assinalando com uma cruz (X) a 
sua resposta.  
 
PARTE I – Dados Pessoais e Profissionais 
1. Idade: 

20 a 30 _____  31 a 40 _____  41 a 50 _____  51 a 60 _____  >61 _____ 

 

2. Sexo: 

Masculino _____  Feminino _____ 

 

3. Qual é a sua área disciplinar? 

_________________________ 

 

4. Qual é o ciclo a que leciona? 

1º_____  2º_____  3º _____ 

 

 

 

 

Apresentação:   
 
Este questionário é parte integrante de um projecto de investigação, no âmbito do Mestrado em 

Ensino de Português e de Inglês no 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário. 

Destina-se aos professores do Agrupamento de Escolas Miguel Torga na Amadora, cuja área de 

intervenção decorre com crianças e jovens com comportamentos disruptivos.   

Tencionamos perceber o conhecimento que detêm sobre as respostas educativas direcionadas 

para a inclusão destes alunos, se consideram o recurso ao audiovisual, à música , à banda 

desenhada e ao teatro como ferramentas importantes para um ensino diferenciado e como as 

articulam e aplicam ao nível das estratégias e atividades, e em que medida os recursos materiais 

disponíveis condicionam a resposta educativa. Tencionamos ainda conhecer a sua opinião sobre a 

convergência de estratégias para o desenvolvimento de atividades específicas para um grupo-alvo 

e para o desenvolvimento da motivação nos alunos. 

As informações prestadas são anónimas e confidenciais.  

Gostariamos de esclarecer primeiramente os conceitos centrais do trabalho: 

Motivação: determina a intensidade do esforço que se coloca nas aprendizagens e a realização 

de ações direcionadas à realização desse fim. As motivações englobam o cognitivo e o afetivo que 

se interligam, o que viabiliza a utilização de estratégias de ensino distintas de acordo com o nosso 

público-alvo, sem que se comprometa o currículo, antes apelando ao despertar da curiosidade e 

de relações afetivas com o conhecimento (G. de Landsheere, 1982).  

 

Competências do século XXI: o título deste projeto prende-se com a sugestão de caminhos que 

favoreçam o desenvolvimento das competências necessárias ao sucesso dos discentes em pleno 

século XXI e que demandam o treino e expansão da criatividade, das habilidades de 

comunicação, da flexibilidade, da iniciativa, das capacidades sociais e da liderança, com 

vista à produtividade futura em contexto laboral. 

 

Desde já agradecemos o seu tempo e colaboração.  

Vera Lúcia Duarte Lameiro 

dezembro 2013  
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Solicitamos que responda às questões colocadas, assinalando com uma cruz (X) a 
sua resposta.  
 
PARTE I – Dados Pessoais e Profissionais 
1. Idade: 

20 a 30 _____  31 a 40 _____  41 a 50 _____  51 a 60 _____  >61 _____ 

 

2. Sexo: 

Masculino _____  Feminino _____ 

 

3. Qual é a sua área disciplinar? 

_________________________ 

 

4. Qual é o ciclo a que leciona? 

1º_____  2º_____  3º _____ 

 

5. Quantos anos tem de experiência no ensino? 

<10 _____ 10 a 20 _____ 20 a 30 _____ >30 _____ 

 

6. Frequentou formação na área da motivação e do desenvolvimento de estratégias 

para alunos com comportamentos disruptivos? 

Não: _____  Sim: _____ 

 

 

7. Quais considera terem mais potencialidades educativas?  

 

O audiovisual ______ 

A música ______ 

A banda desenhada ______ 

O teatro ______ 

Todos ______ 

Nenhum ______ 
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PARTE II – Conhecimentos sobre estratégias educativas 
1. Assinale apenas com uma cruz o grau de concordância relativamente às seguintes 

afirmações e de acordo com a escala: CP – Concordo Plenamente; C – Concordo; D 

– Discordo; DT – Discordo Totalmente. 

 CP C D DT 
1. Os alunos com comportamentos disruptivos também são 

inteligentes. 
    

2. A inclusão de alunos “difíceis” na escola e nas turmas regulares 
incomoda-me. 

    

3. As estratégias diferenciadas desenvolvidas não surtem efeito com 
alunos com comportamentos disruptivos. 

    

4. Os alunos “difíceis” não estão motivados para as aprendizagens.     
5. Os alunos menos interessados gostam de visualizar filmes, de 

ouvir música, de ler banda desenhada e de realizarem/ 
observarem pequenas representações teatrais. 

    

6. Os recursos audiovisuais, a BD e o teatro são ferramentas 
importantes na motivação dos alunos. 

    

7. A inércia caraterística deste público-alvo impossibilita a captação 
da sua atenção para os fins escolares. 

    

8. A escola possui os recursos materiais necessários a uma boa 
intervenção educativa junto destes alunos. 

    

9. A qualidade da resposta educativa relaciona-se com os interesses 
do público-alvo. 

    

10. Os métodos e estratégias utilizados requerem-se flexíveis e 
funcionais. 

    

11. As competências linguísticas são fundamentais na formação da 
identidade pessoal e social. 

    

12. As estratégias decorrentes da utilização do recurso audiovisual, da 
música, da BD e do teatro são sempre eficazes. 

    

13. As estratégias desenvolvidas deverão contemplar os estilos de 
aprendizagem e a heterogeneidade contidas nas turmas. 

    

14. Os laços afetivos estabelecidos com o ensino e o reconhecimento 
da importância deste na satisfação das necessidades básicas da 
vida são fatores de motivação. 

    

15. Os alunos “difíceis” devidamente integrados na escola sentem-se 
felizes. 

    

16. A motivação para trabalhar com estes alunos influencia a 
quantidade e a qualidade de possibilidades educativas que lhes 
são fornecidas. 

    

17. O acesso às TIC, ao audiovisual  e às artes performativas 
atenuam as limitações dos alunos mais desfavorecidos. 

    

18. Cada disciplina tem uma área curricular específica e que requer, 
portanto, o recurso a estratégias diferentes das aplicadas, por 
exemplo, no ensino das línguas. 

    

 
2. Classifique os seus conhecimentos face ao ensino a alunos “difíceis”:  

Excelentes ____ Muito Satisfatórios ____ Suficientes ____ Insuficientes ____ 
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PARTE III – As Estratégias, os Recursos e os Espaços 
1. Na eventualidade de lecionar ou já ter lecionado a alunos com comportamentos 

disruptivos, refira se a sua planificação contempla(va) estratégias específicas para 

estes alunos. 

       Não ____                                       Sim ____ 
       1.1. Se respondeu não, escolha apenas uma razão que o justifique:  

       Falta de recursos materiais ____  
Falta de tempo ____  
Falta de formação na área ____  
Outra ____ Qual? ____________________________ 
 

2. Tem conhecimento das realidades contextuais dos alunos com os quais trabalha? 

Não ____  Sim ____ 

 

3. Como classifica a sua ação enquanto profissional que trabalha com alunos 

“desafiadores”? 

Muito eficiente ____  Eficiente ____  Pouco eficiente ____ Não se aplica ____ 

 

4.  Educar alunos com comportamentos disruptivos e falta de motivação é: 

Impossível ____   Gratificante ____  Uma arte ____ Outro ____ Qual? ________________ 

 

5. Considera que tem os recursos materiais de que necessita na escola para dar uma 

resposta adequada às necessidades dos alunos “difíceis”? 

Não ____  Sim ____ 

 

5.1. Caso tenha respondido não indique como ultrapassa essa dificuldade? 

Reinventa e adapta os recursos personalizando-os ____ 

 

Elabora novos materiais através de um esforço colaborativo ____ 

 
Utiliza apenas os materiais disponíveis na escola ____ 
 
 

6. Considera a introdução, na educação, dos materiais e recursos disponíveis e 

aprazíveis do quotidiano dos alunos profícua? 

Não ____  Sim ____ 
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Apêndice D – GRELHA DE OBSERVAÇÃO 
 

 

 

Grelha de Observação 

 

Data: ___/___/___ 

 

Caraterização da Escola 
Nome do estabelecimento de ensino: 

Meio onde situa Rural□   Urbano□ 

Graus de ensino 1º Ciclo □    

2º Ciclo □    

3º Ciclo □   Outro □ 

Localiza-se na sede do Agrupamento Sim □   Não □ 

 

Recursos Materiais 
Materiais didáticos Materiais de apoio à leitura, escrita e 

cálculo □ 

Softwares educativos □ 

Rádio gravador □ 

Data Show □ 

Televisão □ 

Máquina fotográfica □ 

Há material necessário às atividades a 

realizar? Sim □   Não □ 

Os materiais existentes são apropriados 

para o ensino e para captar a atenção dos 

alunos mais desmotivados? 

Sim □   Não □ 

 

 

 

 

 

 

Caraterização dos alunos 
Áreas em que os alunos evidenciam 

dificuldades: 

Cognitiva ______ 

Afetiva______ 

Linguística ______ 

Comunicação ______ 

Comportamento ______ 

Outra ______ 

Recursos mais apelativos para os alunos: Audiovisual ______ 

Música ______ 

Banda Desenhada______ 

Teatro ______ 

Outro ______ 
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Identificação das estratégias mais eficazes 
Estratégias Observações 

Visualização de um excerto de um filme 

para contextualização dos conteúdos a 

lecionar e para ativar conhecimentos 

previamente adquiridos. 

 

Audição de uma música e sua exploração 

vocabular. 

 

Leitura de uma Banda Desenhada para 

comunicar ideias e mensagens implícitas. 

 

Recurso à mímica para comunicar e para 

expansão vocabular. 

 

Mobilização e utilização de cohecimentos 

prévios. 

 

Troca de ideias e utilização das 

participações dos alunos. 

 

Utilização do lúdico.  

Questionamento para desenvolvimento do 

espírito crítico e da resolução de problemas. 

 

Outra □ ___________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação das estratégias/atividades desenvolvidas 
Autonomia Treino da autonomia □ 

Ser capaz de pedir ajuda e de questionar □ 

Comunicar ideias e resolver problemas 

criativamente □ 

Outra □ _________________________ 

Socialização Atividades de grupo que promovam o 

contacto entre pares □ 

Promover atividades de integração do 

meio social envolvente, na escola □ 

Desenvolver atividades com a 

comunidade □ 

Outra □ _________________________ 

Comunicação Utilização de diferentes formas de 

comunicação □ 

Desenvolvimento de atividades de 

comunicação significativa □ 

Proporcionar uma variedade de parceiros 

e de contextos comunicativos □ 
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Outra □ _________________________ 

 

 

Caraterização geral da intervenção 
 Sim  Não 

Existem momentos estruturados de intervenção individual e de 

atividades em grupo. 

  

São desenvolvidas atividades consoante os estilos de aprendizagem 

preferenciais dos alunos. 

  

É promovido um ambiente de comunicação natural e de aprendizagem.   

São realizados registos contínuos de avaliação das competências dos 

alunos. 
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Apêndice E – PLANOS DE AULA 

 

Planos de aula  

Aula de Inglês 

Lesson Plan 

Content: Present Continuous Tense/ actions happening now. 

Communication: What are you doing? / What is she doing? / What am I doing? 

Cognition: Actions / Thinking about attitudes. 

Culture: Acceptable and unacceptable behaviours. 

Objectives: 
- Teach the Present Continuous tense in context; 

- Describe pictures; 

- Extend vocabulary; 

- Communicate ideas and purposes; 

- Motivate students to express their ideas and opinions and to express themselves using the 

English language. 

Exercises for the English lesson: 

1 – Watch the video “Symmetry” and tick  the sentences that don’t 

match. 
 They are eating jam; 

 He is playing baseball; 

 She is painting; 

 They are swimming; 

 They are playing basketball; 

 She is opening the door; 

 She is eating ice cream; 

 They are doing the washing 

up; 

 He is doing exercises; 

 They are studying; 

 He is having breakfast; 

 They are watching a film; 

 They are eating popcorn; 

 They are getting married; 

 He is cooking; 

 They are taking a photo; 

 He is hunting; 

 She is singing; 

 He is playing; 

 He is eating; 

 She is doing her make-up; 

 He is drinking water. 

 

2 – Listen to the song “Tom’s diner” by Britney Spears and do the 

exercises. 

 

Tom's Diner 
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I am reading  

In the morning 

At the diner 

On the corner 

 

I am waiting 

At the counter 

For the man 

To pour the coffee 

 

 

And he fills it 

Only halfway 

And before 

I even argue 

 

He is screaming  

Out the window 

At somebody 

Coming in 

 

"It is always 

Nice to see you" 

Says the man 

Behind the counter 

 

To the woman 

Who has come in 

She is closing  

Her umbrella 

 

And I look 

The other way 

As they are kissing 

Their hellos 

 

I'm intending  

Not to see them 

And Instead 

I pour the milk 

 

I open 

Up the paper 

There's a story 

Of an actor 

 

Who had died 

While he was eating  

He was no one 

I had heard of 

 

And I'm changing  

To the horoscope 

And looking 

For the funnies 

 

When I'm crying  

Someone watching me 

And so 

I raise my head 

 

There's a woman 

On the outside 

Looking inside 

Does she see me? 

 

No she does not 

Really see me 

Cause she sees 

Her own… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Correct the wrong 

words. 

 

 

 Play bingo on the 

correct words. 
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3 – After listening to the song choose the best pictures according to the 

ideas of it: 
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4 – Read the cartoon and do the exercises that follow. 

 

 

 What is the driver doing? 

 

 What is going to happen next? 

 

Solutions: 

 1) 
 They are swimming; 

 She is eating ice cream; 

 He is cooking; 

 They are studying; 

 She is singing. 

 

 

 

 

 

2) 
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Tom's Diner 
 

I am sitting 

In the morning 

At the diner 

On the corner 

 

I am waiting 

At the counter 

For the man 

To pour the coffee 

 

And he fills it 

Only halfway 

And before 

I even argue 

 

He is looking 

Out the window 

At somebody 

Coming in 

 

"It is always 

Nice to see you" 

Says the man 

Behind the counter 

 

To the woman 

Who has come in 

She is shaking 

Her umbrella 

 

 

And I look 

The other way 

As they are kissing 

Their hellos 

 

I'm pretending 

Not to see them 

And Instead 

I pour the milk 

 

I open 

Up the paper 

There's a story 

Of an actor 

 

Who had died 

While he was drinking 

He was no one 

I had heard of 

 

And I'm turning 

To the horoscope 

And looking 

For the funnies 

 

When I'm feeling 

Someone watching me 

And so 

I raise my head 

 

There's a woman 

On the outside 

Looking inside 

Does she see me? 

 

No she does not 

Really see me 

Cause she sees 

Her own… 
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 After listening to the song choose the best pictures according to the ideas 

of it: 

 

Solutions: 2, 3, 6, 8 

 

3) 
- Cartoon: 

  

 

 What is the driver doing? 

She is putting on lipstick, listening to a CD, drinking coffee, making her grocery 

list and checking her schedule. 

 

 What is going to happen next? 

She is fined. 

4) 
- Ask the students to mime actions. 

 

- Telling what the colleagues are doing. 

 

 

Plano de aula de Língua Portuguesa 

 

Objetivos: 
- Apropriação de técnicas para comunicação de ideias; 

- Desenvolvimento das capacidades de leitura e interpretação; 

- Descrever imagens; 

- Expandir o vocabulário; 

- Antecipar ideias e mobilizar conhecimentos prévios; 

- Lecionação de estruturas gramaticais em contexto para melhorar a eficácia 

comunicativa; 

- Treino da escrita; 

- Explicitação dos tipos de sujeito presentes em frases; 

- Audição de uma música e completar frases de forma coesa e coerente.  

 

Passo 1: 

Visualização do trailer do filme “The Notebook” acedido em 

https://www.youtube.com/watch?v=FC6biTjEyZw e identificação e caraterização das 

personagens, do espaço, do tempo, do narrador e resumo da ação do filme. 

 

Passo 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=FC6biTjEyZw
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Leitura e compreensão do título do texto “Na segunda-feira vou contigo ...” de Patrick 

Süskind e jogo de previsão acerca da mensagem do texto. 

 

Passo 3:  

Audição da canção “Anda comigo ver os aviões” dos Azeitonas e expansão vocabular. 

 

Passo 4: 

Leitura do texto, sendo que cada parágrafo é atribuído a cada fila na sala de aula e todos 

serão incentivados a explicitarem o assunto global do texto e a ouvirem os colegas para 

a perceção global do mesmo. Posterior registo de frases no quadro para obter o resumo 

do texto lido e para aperfeiçoamento de técnicas de escrita. 

 

Passo 5: 

Explicitação dos tipos de sujeito presentes em algumas das frases. 

 

Passo 6: 

Responder a perguntas de interpretação do texto. 

 

Passo 7: 

Entrega e preenchimento dos balões de fala de uma tira de banda desenhada, de acordo 

com as imagens e posterior comparação com o original: 

 


