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RESUMO 

 

O presente relatório de prática de ensino supervisionada foi desenvolvido no 

âmbito do Mestrado de Ensino em Economia e Contabilidade, sendo um trabalho de 

cariz investigativo. Tendo como objetivo estudar a importância da empatia na relação 

pedagógica entre professor-aluno para o sucesso do ensino-aprendizagem, 

especificamente na disciplina de Economia A.  

Com este estudo pretendo verificar se a questão desta investigação é 

importante para o ensino-aprendizagem e relação professor-aluno. Para tal, a sua 

fundamentação teórica vai ao encontro das conceções da Abordagem Centrada na 

Pessoa de Carl Rogers mas no campo educacional. Interligada com ideias de Schön, 

Tardif e Freire, que vão em encontro do professor reflexivo, dos saberes docentes e 

da pedagogia da autonomia.  

A investigação foi aplicada a uma turma específica do 10.º ano de Economia 

A, do ensino regular da Escola Secundária José Saramago, caracterizando-se assim 

como um estudo de caso. A metodologia utilizada foi a qualitativa, com apoio da 

observação participante, inquérito por questionário a alunos e professora cooperante 

e grelha de avaliação, que facilitaram a perceção das competências emocionais a que 

a hipótese assim a determinava. Como também, com adoção de atitudes empáticas 

que favorecessem a relação pedagógica entre professor-aluno enquanto realizava a 

minha prática pedagógica. 

No final, verificou-se uma influência direta das competências emocionais e da 

empatia no ensino-aprendizagem. 

 

 

 

Palavras-chave: Abordagem Centrada na Pessoa; Literacia Emocional; Empatia; 

Sucesso no Ensino-Aprendizagem; Economia A. 
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ABSTRACT 

 

The present report of supervised teaching practice was developed in the 

context of the Teaching Master in Economics and Accounting, and is a work of 

investigative nature. Having as goal to study the importance of empathy in 

pedagogical relationship between teacher and student in the success of the teaching-

learning process, specifically in the subject of Economics A. 

With this study I want to check if the question this research is important for 

the teaching-learning and teacher-student relationship. To do so, its theoretical 

foundation meets the conceptions of the Person-Centered Approach of Carl Rogers 

but in the educational field. Interconnected with ideas of Schön, Tardif and Freire, 

going in meeting the reflective teacher, the teacher's knowledge and pedagogy of 

autonomy. 

The research has been applied to a specific class of the 10th year of Economy, 

regular teaching of Secondary School José Saramago, characterizing it as a case 

study. The methodology used was qualitative, with the support of participant 

observation, survey by questionnaire the students and teacher and evaluation grid, 

which facilitated the perception of emotional skills that the hypothesis thus 

determined. As also with adoption of attitudes empathetic qualities to promote 

pedagogical relationship between teacher and student as I carried out my pedagogical 

practice. 

And at the end there was a direct influence of emotional competence and 

empathy in teaching-learning. 

 

 

 

Key words: The Person Centered Approach; Emotional Literacy; Empathy; Success 

in Teaching and Learning; Economics A. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste estudo é verificar se a empatia é importante na relação 

pedagógica entre professor-aluno com vista ao sucesso do ensino-aprendizagem dos 

alunos. 

Num primeiro momento, debruçar-me-ei sobre a problemática da inteligência 

emocional na visão de Daniel Goleman, como forma de definição da inteligência 

emocional versus a literacia emocional e consequentemente da empatia. 

Num segundo momento, e no qual recairá o meu objeto de estudo será em 

Carl Rogers, um psicólogo norte-americano, que mais contributo deu à importância 

das atitudes empáticas como um instrumento facilitador das aprendizagens dos 

alunos. Rogers (1985) afirmava que as atitudes empáticas no processo de ensino-

aprendizagem tinham efeitos diretos e positivos. Pois eram instrumentos facilitadores 

na aprendizagem significativa, que premiavam a interação positiva entre professor-

aluno. Em diversos estudos, Rogers, conseguiu comprovar esses efeitos positivos na 

relação pedagógica entre professor-aluno como forma de alcançarem o sucesso no 

ensino-aprendizagem. 

Para Rogers, a atitude empática é a compreensão intrínseca do aluno, o 

processo relacional entre o significado e o significante que o professor tenta 

transmitir, permitindo que o aluno verbalize o que está assimilando. Isto permite ao 

professor ter uma maior compreensão do que o aluno está a assimilar ou não, fazendo 

com que possa usar outros recursos para que o aluno atinja os objetivos propostos 

inicialmente. Esta forma é caracterizada como processo de facilitação da 

aprendizagem significativa. 

A visão rogeriana caracteriza a aprendizagem significativa como não estando 

diretamente relacionada com metodologias, mas com as atitudes dos professores. Isto 

é, cabe ao professor transmitir o conhecimento repleto de significados para o aluno, 

dando importância ao conteúdo que está transmitindo com situações da vida prática 

ou que cause no aluno um conjunto de sensações ou perceções. 

 
Uma aprendizagem deve ser significativa, isto é, deve ser algo significante, 

pleno de sentido, experiencial, para a pessoa que aprende. [...] Rogers 

caracterizou a aprendizagem significativa como auto-iniciada, penetrante, 

avaliada pelo educando e marcada pelo desenvolvimento pessoal. (Rogers 

apud Goulart, 2000) 
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Para Rogers (1985) a aprendizagem significativa está interligada com a sua 

Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), que irei mais adiante desenvolvê-la. A ACP 

interligada com a aprendizagem significativa confere ao processo de aprendizagem 

uma individualidade e autonomia, pois Rogers afirma que é uma aprendizagem auto 

iniciada. Ou seja, os conceitos a serem aprendidos têm que ter um significado para 

que o aluno possa assimilar a informação de uma forma mais precisa e objetiva, 

tendo em conta o contexto ao seu redor.   

O termo “atitude empática” provém do conceito de compreensão empática, 

definido por Rogers (1985). A atitude empática do professor aplicada ao aluno pode 

ser considerada como a intenção de busca da compreensão de como o aluno está a 

sentir e a compreender todo o conteúdo que está a ser transmitido. 

A empatia pode ser considerada como uma sintonia de sentimentos que pode 

ser rara de acontecer, como Buber concebe como verdadeira relação Eu e TU (Buber, 

1974 apud Gonçalves, 2008) numa completa entrega à relação. Enquanto a atitude de 

busca à compreensão empática é mais fácil de acontecer, devido à motivação no 

interesse do sentimento verdadeiro pelo outro, pela relação próxima que se cria entre 

os atores sociais intervenientes. 

 
(...) o professor que é capaz de uma aceitação calorosa, que pode ter uma 

consideração positiva incondicional e entrar numa relação de empatia com 

as reações de medo, de expectativa e de desânimo que estão presentes 

quando se enfrenta uma nova matéria, terá feito muitíssimo para estabelecer 

as condições de aprendizagem. (Rogers, 1978 apud Gonçalves, 2008, p.11) 

 

Rogers (1978) também considera importante, para além da compreensão 

empática, outras duas atitudes que permitem uma facilitação da aprendizagem: a 

consideração positiva incondicional (perceção que o aluno é uma pessoa capaz de 

fazer o melhor possível para aprender) e a congruência do facilitador (auto perceção 

do professor de como se sente num determinado momento da aula).  

 

1.1   Bases Teóricas 

 

A fundamentação teórica deste trabalho incide-se na filosofia humanista 

existencial interligada com uma metodologia fenomenológica, que vai ao encontro da 

Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), desenvolvida pelo psicólogo norte-

americano Carl Rogers. Esta abordagem teve inicialmente uma focagem na 

2 
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psicoterapia, no entanto, mais tarde Rogers (1985) aplicou-a na área educacional. 

Será nesta vertente que irei incidir a minha fundamentação, interligando com as 

contribuições de Schön, Tardif e Freire.   

A Abordagem Centrada na Pessoa consiste em que em todo o indivíduo há 

uma tendência atualizadora, ou seja, uma tendência inerente ao organismo para 

crescer, desenvolver e atualizar as suas potencialidades numa direção construtiva e 

positiva. 

Segundo Rogers, as atitudes psicológicas facilitadoras e promotoras do 

desenvolvimento da personalidade e ao qual devem ser internalizadas pelo professor 

são a: Congruência do Facilitador; Consideração Positiva e Incondicional; e 

Compreensão Empática. 

Quanto à “congruência do facilitador”, Rogers afirma que esta consiste em 

ser congruente em uma relação (ser real e genuíno nos seus sentimentos e atitudes), 

ou seja, significa ser uma pessoa integrada, com a sua experiência real e com a sua 

consciência. 

 
Quando o facilitador é uma pessoa real, sendo o que é, ingressando num 

relacionamento com o estudante sem apresentar-lhe uma máscara ou 

fachada, ela tem muito mais probabilidades de ser eficiente. Isto significa 

que os sentimentos que está experimentando estão disponíveis para ela, 

disponíveis à sua consciência, que ela é capaz de viver esses sentimentos, 

sê-los, e é capaz de comunicá-los, se for apropriado. Significa que ela se 

encontra direta e pessoalmente com o estudante, encontrando-o numa base 

de pessoa para pessoa. Significa que está sendo ela própria, não negando a 

si. (Rogers, 1985 apud Gonçalves, 2008, p.14) 

 

Relativamente à “consideração positiva e incondicional” Rogers define-a 

como um cuidado não-possessivo, uma forma de apreciar o outro como uma pessoa 

individualizada a quem se permite ter os seus próprios sentimentos e as suas próprias 

experiências. 

 
Penso nela como apreciar o estudante, apreciar seus sentimentos, as suas 

opiniões, a sua pessoa. É um carinho pelo estudante, mas um carinho que 

não é possessivo. É uma aceitação deste outro indivíduo como sendo uma 

pessoa separada que tem valor por si mesma. É uma confiança básica – a 

crença de que essa outra pessoa é, de algum modo, fundamentalmente, 

digna de confiança. (Rogers, 1985 apud Gonçalves, 2008, p.13) 

 

3 
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Por último, a “compreensão empática” é definida por Rogers como a forma 

de se perceber aprofundadamente o quadro interno de referência da outra pessoa 

como se fosse o próprio, com os seus significados e componentes emocionais. 

 
Quando o professor tem a capacidade de compreender internamente as 

reações do estudante, tem uma consciência sensível da maneira pela qual o 

processo de educação e aprendizagem se apresenta ao estudante, então, 

mais uma vez, aumentam as possibilidades de uma aprendizagem 

significativa. (Rogers, 1985 apud Gonçalves, 2008, p.14) 

 

Como forma de complementar as ideias de Rogers, mencionarei também as 

ideias de Donald Schön (1995) e Maurice Tardif (2005) que penso serem pertinentes 

pois defendem os conceitos de professores reflexivos e de saberes docentes, 

respetivamente. Como também a pedagogia da autonomia de Paulo Freire (1996). 

Todas estas ideias vão ao encontro da valorização da relação professor-aluno, para o 

sucesso no ensino-aprendizagem, bem como, na compreensão da dinâmica das 

relações que se estabelecem em sala de aula. 

No meu ponto de vista, a importância da empatia/compreensão empática na 

relação pedagógica entre professor-aluno é elevada, devido ao facto de esta ser um 

facilitador e motivador no processo da aprendizagem, pois valoriza uma relação 

próxima com o aluno e permite que haja uma maior compreensão entre professor-

aluno, mas sempre numa ótica do processo de ensino-aprendizagem com sucesso. 

 

1.2   Estrutura do Relatório 

 

O presente estudo/relatório de prática de ensino supervisionada foi 

desenvolvido em capítulos.  

Além da introdução, o primeiro capítulo relaciona os principais autores no 

campo de investigação da análise, formando o enquadramento teórico.  

No segundo capítulo descreve-se a problemática e toda trajetória 

metodológica, com um desenho qualitativo.  

O terceiro capítulo refere-se ao desenvolvimento da investigação de campo, 

em que se apresenta a caracterização da escola, turma, planificações, prática 

pedagógica e reflexões analíticas e conclusivas aos questionários aplicados sobre o 

objeto de estudo. 

4 
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Por último, o capítulo quarto que apresentará as conclusões, que incitarão à 

divisão entre as repercussões da compreensão empática (empatia) para os alunos e as 

implicações para professores, para o sucesso do ensino-aprendizagem. 

A escola pública onde se realizou o trabalho/investigação de campo foi a 

ESJS – Escola Secundária José Saramago, em Mafra. Sendo que a aplicabilidade do 

objeto de estudo incidiu-se na disciplina de Economia A, da turma G do 10º ano da 

referida escola, no ano letivo de 2013/2014. 
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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2.  A LITERACIA EMOCIONAL 

 

2.1   Desenvolvimento conceptual 

 

Goleman (2003) refere que na inteligência emocional há numerosíssimas 

exceções à regra de que QI (Quociente de Inteligência) prediz o êxito; na realidade, 

são mais as exceções do que a regra. Na melhor das hipóteses, o QI contribui com 

cerca de 20% para os fatores que determinam o êxito na vida, o que deixa 80% para 

outras forças, que estão no QE (Quociente Emocional).  

Os estudos existentes podem sugerir que pode ser uma influência muito forte 

e por vezes ainda mais que o QI, e mesmo havendo quem afirme que o QI não pode 

ser substancialmente alterado pela experiência ou pela educação, mas as 

competências emocionais podem ser aprendidas e aperfeiçoadas pelas 

crianças/jovens, se estivermos dispostos a lhes ensinar. 

Neste sentido, Gardner (1995) defende na sua Teoria das Inteligências 

Múltiplas (importância de não se ver a inteligência como uma ideia unidimensional, 

mas sim como pelo menos sete inteligências independentes: lógico-matemático; 

linguística; musical; corporal-cinestésica; espacial; intrapessoal; e interpessoal) que é 

muito importante reconhecer e estimular as várias inteligências humanas e todas as 

combinações de inteligência para a resolução de problemas. Para tal, Gardner 

defende que: 

 

Uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar 

produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade 

cultural. A capacidade de resolver problemas permite à pessoa abordar uma 

situação em que um objetivo deve ser atingido e localizar a rota adequada 

para esse objetivo. (Gardner, 1995, p.21) 

 

Por outro lado, Goleman (2003) divide a inteligência emocional em 5 

competências: autoconhecimento; autocontrolo; auto motivação; empatia; e 

relacionamento interpessoal. Quando o individuo consegue identificar e por em 

práticas estas competências diz-se que está equilibrado emocionalmente e permitirá 

um maior sucesso e realizações pessoais. Todas estas permitirão uma relação mais 

próxima e saudável entre os atores sociais intervenientes. 

Na educação, é importante que pais e educadores tenham um papel ativo na 

aprendizagem e no desenvolvimento destas competências dos seus filhos/alunos, de 

7 
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forma a desenvolverem estas capacidades humanas fundamentais: compreensão e 

capacidade de enfrentar sentimentos perturbadores; controlo dos impulsos; e a 

empatia. Pois a empatia é a base da educação eficaz. (Gotman & Declaire, 2000) 

Quanto à conceptualização de literacia emocional, se pesquisarmos um 

conceito, primeiramente poderemos procurar no Dicionário da Língua Portuguesa 

(Porto Editora, 1998) a definição de literacia, e, esta consiste na capacidade de ler e 

escrever, alfabetismo, neste contexto literacia emocional consiste na arte de ler 

emoções. No entanto esta é composta por três capacidades: a capacidade de 

compreender as suas emoções; a capacidade de escutar os outros e sentir empatia 

com as suas emoções; e a capacidade de expressar as emoções de um modo 

produtivo. 

A literacia emocional melhora as relações, aumenta as possibilidades de 

criação de relações afetivas entre as pessoas, torna possível a cooperação no trabalho 

e facilita o sentimento comunitário. 

Em suma, a inteligência emocional segundo Goleman é: 

 
 (…) capacidade de reconhecer os nossos sentimentos e dos outros, de nos 

motivarmos e de gerirmos bem as emoções em nós e nas nossas relações. 

(Goleman, 1998, p.323) 

 

Na escola, o papel da inteligência emocional, segundo Gardner e Goleman 

passa em permitir que a criança/jovem tenha um desenvolvimento construtivo e 

motivador, ou seja, a criança/jovem deve ser ajudada e encaminhada para as áreas 

onde possua mais competências, e neste prisma se sinta mais satisfeita e competente. 

Neste prisma deve-se ter em atenção a dois sentidos: se há inteligência nas emoções 

e se é possível trazer inteligência às emoções. 

 

2.2   A Empatia 

 

Empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra 

pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela (Goleman, 2003). Que 

ajuda a compreender melhor o comportamento em determinadas circunstâncias e a 

forma como o outro toma as decisões. 

 
O termo empatia deriva da palavra grega empatheia, que 

significa paixão ou ser muito afetado (Sampaio, Camino & Roazzi, 2009). 

8 
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No início do século XIX, os psicólogos sustentavam que a empatia era uma 

capacidade através da qual as pessoas compreendiam umas às outras, 

sentiam e percebiam o que acontece com os outros, como se estivessem 

vivenciando suas experiências. A empatia foi uma preocupação de Husserl 

(1900), criador da fenomenologia. Edith Stein, sua discípula, escreveu sua 

tese de doutorado intitulada “O problema da empatia” (1917). A partir de 

1950, a empatia passa a ser investigada com maior aprofundamento 

aplicada na prática psicoterápica, especialmente com Carl Rogers (Sampaio 

et al., 2009). (Moreira & Torres, 2013, p.2) 

 

A empatia difere de simpatia, pois a simpatia é normalmente uma resposta 

intelectual, enquanto a empatia é uma fusão emotiva. A simpatia dá a indicação de 

uma vontade de estar na presença de outra pessoa e de agradá-la, já a empatia origina 

uma vontade de compreender e conhecer a outra pessoa. Ter empatia é uma atitude, 

uma forma de ser perante a outra pessoa. 

A empatia resulta quando se tenta compreender as experiências das 

crianças/jovens, pois estas se sentem apoiadas e que o professor é um cooperante e 

não um adversário. E assim sendo as crianças/jovens deixam-nos entrar no seu 

mundo, passam a ser mais participativas e se sentem mais motivadas para o 

conhecimento e para a análise crítica. 

No entanto, não significa que a empatia seja sempre fácil de pôr em prática, 

para isso é necessário ter em conta: a consciência das emoções da criança/jovem; 

reconhecer a emoção como uma oportunidade para a intimidade e a aprendizagem; 

escutar com empatia e validar os sentimentos da criança/jovem; ajudar a 

criança/jovem a classificar verbalmente as emoções; ajudar a classificar as emoções 

da criança/jovem à medida que elas vão surgindo e estabelecer limites ao mesmo 

tempo que se ajuda a criança/jovem a resolver o problema.   

É de realçar que a empatia não envolve atitude diagnóstica ou de avaliação, 

mas sim, requer uma de aceitação do outro como ele realmente é, sem julgamentos 

ou críticas em relação ao seu modo de ser.  

Vários estudos mostram que a aplicabilidade da inteligência emocional na 

vertente da empatia leva as crianças/jovens a estabelecerem com mais facilidade 

relações interpessoais mais saudáveis e de sucesso, devido a se sentirem respeitadas e 

valorizadas pelos professores. E consequentemente a terem um maior 

aproveitamento escolar, pois tornam-se mais autónomas e críticas devido a terem a 

sua inteligência emocional mais evoluída.  
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3. ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA APLICADA NA ÁREA 

EDUCACIONAL – A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

 

Na introdução foram abordados os princípios básicos da Abordagem Centrada 

na Pessoa (ACP) de Carl Rogers. Sendo assim, neste momento irei fazer uma 

abordagem da sua compreensão mas direcionada para a área educacional, premiando 

também a relação professor-aluno com as contribuições de Schön, Tardif e Freire.  

Rogers ao estender a sua perspetiva para a educação tinha como objetivo mais 

particular, o incentivo às novas tendências educacionais, e, como perspetiva mais 

geral, “(...) auxiliar o desenvolvimento de nosso mais precioso recurso natural – as 

mentes e os corações de nossas crianças e jovens” (Rogers, 1985 apud Gonçalves, 

2008, p.78). 

Rogers afirmava que para uma aprendizagem ser verdadeira, esta tem que ter 

um sentido, um significado para o aluno, com a finalidade de despertar o interesse 

por parte do aluno. 

 
Com frequência fracassamos em reconhecer que grande parte do material 

que é apresentado aos alunos na sala de aula tem, para eles, a mesma 

qualidade desconcertante e sem sentido que a lista de sílabas absurdas tem 

para nós. Isto é especialmente verdadeiro para a criança carente, cujo 

ambiente não fornece qualquer contexto para o material com que está se 

confrontando. Mas quase todos os estudantes descobrem que grandes partes 

de seu currículo não têm sentido para eles. Desse modo, a educação se 

torna uma fútil tentativa de aprender material que não possui significado 

pessoal. (Rogers, 1985 apud Gonçalves, 2008, p.79) 

 

Para tal, Rogers, indica a aprendizagem significativa, como sendo aquela que 

irá permitir dar um sentido aos significados numa aprendizagem verdadeira. Pois ela 

provém da experiência direta, que irá permitir uma modificação no comportamento 

devido à experienciação do eu. 

 
A criança que laboriosamente aprendeu “rudimentos de leitura” descobre-

se um dia interessada numa história impressa, seja ela uma revista de 

histórias em quadrinhos ou um conjunto de aventuras, e compreende que as 

palavras podem ter um poder mágico que a conduz para um outro mundo. 

Ela agora realmente aprendeu a ler. (Rogers, 1985 apud Gonçalves, 2008, 

p.80) 

 

Outro autor, na qual se interliga com Rogers em alguns aspetos é Donald 

Schön, que identifica um conflito entre o saber escolar e a reflexão-na-ação de 
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professores e alunos. Como forma a incentivar que o professor tenha uma atitude 

reflexiva e que incorpore também as atitudes empáticas na relação pedagógica entre 

professor-aluno. 

 
Existe, primeiramente, um momento de surpresa: um professor reflexivo 

permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz. Num segundo momento, 

reflete sobre esse fato, ou seja, pensa sobre aquilo que o aluno disse ou fez 

e, simultaneamente, procura compreender a razão por que foi surpreendido. 

Depois, num terceiro momento, reformula o problema suscitado pela 

situação; talvez o aluno não seja de aprendizagem lenta, mas, pelo 

contrário, seja exímio no cumprimento das instruções. Num quarto 

momento, efetua uma experiência para testar sua nova hipótese; por 

exemplo, coloca uma nova questão ou estabelece uma nova tarefa para 

testar a hipótese que formulou sobre o modo de pensar do aluno. Este 

processo de reflexão-na-ação não exige palavras. (Schön, 1995 apud 

Gonçalves, 2008, p.81) 

 

Esta situação demonstra que pode existir diferentes momentos na atuação do 

professor, ou seja: surpresa, interpretação, reformulação e experimentação. 

O professor reflexivo é aquele que se questiona acerca da prática profissional. 

É um professor que reflete – reflete sobre a ação e reflete sobre a reflexão na ação, 

que irá permitir ao professor o seu desenvolvimento profissional. 

Schön (1995) também vai ao encontro de Rogers quando se preocupa com a 

relação professor-aluno. Ou seja, na medida de um relacionamento próximo em que 

ambos sejam atores participantes, tendo em conta a atitude do professor na 

compreensão do processo singular das aprendizagens do aluno. 

 
No desenvolvimento de um praticum reflexivo é importante juntar três 

dimensões da reflexão sobre a prática: primeira, a compreensão das 

matérias pelo aluno (Como é que este rapaz, compreende estes modelos? 

Como é que interpretou estas instruções? (...); segunda, a interação 

interpessoal entre o professor e o aluno (Como é que o professor 

compreende e responde a outros indivíduos a partir do ponto de vista da sua 

ansiedade, controlo, diplomacia, confrontação, conflito ou autoridade?); 

terceira, a dimensão burocrática da prática (Como é que um professor vive 

e trabalha na escola e procura a liberdade essencial à prática reflexiva?). 

(Schön, 1995 apud Gonçalves, 2008, p.82) 

  

Outro autor que é relevante para a relação professor-aluno e que vai também 

ao encontro de Rogers é Maurice Tardif, que investiga sobre os saberes docentes 

enquanto formas aplicativas originárias de diferentes fontes.  
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Esses saberes são os saberes disciplinares, curriculares, profissionais 

(incluindo os das ciências da educação e da pedagogia) e experienciais. 

(Tardif, 2005 apud Gonçalves, 2008, p.83) 

 

Tardif enfatiza os múltiplos componentes dos saberes dos professores, pois 

tais saberes não são apenas adquiridos na sua formação, mas também provém das 

relações sociais a que está sujeito ao longo do seu desenvolvimento como ator social. 

 
Tardif caracteriza o professor ideal como “alguém que deve conhecer sua 

matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos 

conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e 

desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os 

alunos”. (Tardif, 2005 apud Almirante, 2002, p.1) 

 

Outra problemática surge na ação do professor em sala de aula. Ele precisa 

ser ético e agir com equidade em relação à atenção que dá, em sala de aula, 

ao grupo e aos alunos individualmente. Porque “a aquisição da 

sensibilidade relativa às diferenças entre os alunos constitui uma 

das principais características do trabalho docente”. (Tardif, 2005 apud 

Almirante, 2002, p.1-2) 

  

No que toca à atividade de docente, Tardif afirma que: “O docente raramente 

atua sozinho. Ele se encontra em interação com outras pessoas, a começar pelos 

alunos” (Tardif, 2005 apud Almirante, 2002, p.2). Aqui é realçada a importância que 

o elemento humano tem na relação pedagógica entre professor-aluno, pois atua como 

um fator determinante e dominante. Ou seja, cabe ao professor não ver os alunos 

apenas como atores passivos, mas sim como atores ativos em todo o processo do 

ensino-aprendizagem. 

Por último, mas não menos importante, é o contributo que Paulo Freire deu à 

pedagogia e que vai também ao encontro de algumas ideias defendidas por Carl 

Rogers. Pois este, em seu livro “Sobre o Poder Pessoal” (1986), o psicólogo norte-

americano dedica um capítulo à “A abordagem Centrada na Pessoa e o Oprimido” ao 

educador brasileiro, encontrando correlações entre as suas ideias. 

O psicólogo norte-americano descreve a prática do trabalho das equipas 

interdisciplinares organizadas pelo educador brasileiro, reconhecendo a convergência 

com o seu trabalho. Retirando assim a ideia que a ACP estaria apenas direcionada às 

elites.  

 
Os membros da equipa agem ‘como observadores interessados, com uma 

atitude de compreensão para com o que veem.’ (Freire apud Rogers, 1986). 

Não tentam impor quaisquer valores, mas observar as pessoas pelo seu lado 
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interior – como falam, como pensam e constroem o seu pensamento, a 

natureza dos seus relacionamentos interpessoais. (Rogers,1986 apud 

Gonçalves, 2008, p.91) 

 

Rogers ressalta a confiança que Freire e sua equipa depositavam na 

capacidade dos grupos com quem trabalhavam. Na possibilidade de desenvolverem a 

consciência crítica da sua condição, a partir dos seus próprios questionamentos. 

 
Eles se consideram preguiçosos, incapazes, sem valor, menos livres do que 

um animal. Por isso, sentem-se atraídos pelo opressor e seu modo de vida; 

seu maior sonho é ser como o opressor e, por sua vez, oprimir outros. Mas 

pouco a pouco o autoconceito e o objetivo comum mudam. Os lavradores 

fazem afirmações como estas: “Agora compreendo que sou um homem, um 

homem educado.” “Nós estávamos cegos e agora nossos olhos se abriram.” 

“Agora não seremos mais um peso morto na fazenda-cooperativa.” 

“Trabalho e, trabalhando, transformo o mundo”. (Freire, 1996 apud 

Gonçalves, 2008, p.91) 

 

Rogers encontra semelhanças na sua ACP com as metodologias e filosofia de 

Freire, nomeadamente na preocupação de um mínimo de intervenções da equipa nos 

grupos que atendia, com vista a nivelar a confiança com a capacidade de 

desenvolvimento dos grupos. 

Rogers e Freire cruzam-se fundamentalmente na questão da fenomenologia 

defendida por Martin Buber (1974), em que em ambos se fundamenta na 

metodologia e na importância da humanização das relações interpessoais. 

Freire (1996) com o seu livro “Pedagogia da Autonomia” demonstra o 

fundamento fenomenológico dos seus princípios básicos para uma educação 

verdadeira. Freire afirma que a realidade das relações humanas está fortemente 

interligada com o dialógico, como forma de desenvolvimento humano, como forma 

de permitir ao educando uma verdadeira autonomia.  

 
O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a 

relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 

inconclusão em permanente movimento na História. (Freire, 1996, p.154) 

 

Freire valoriza as relações humanas na educação, no qual os professores 

deverão interessar-se genuinamente pelos seus alunos. Com o objetivo de colocar os 

alunos também no processo de ensinar e aprender, ou seja, existindo uma troca 

constante de papéis entre os atores ativos (professor e alunos) dentro de uma sala de 

aula. 
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Esta forma de atuar confere ao aluno um papel ativo, no qual é demonstrado a 

eles que os seus conhecimentos são valorizados, bem como, enquanto pessoa. Freire 

defendia que o sentido é o de criar mais autonomia nos alunos e criar um espirito 

crítico. 

Freire (1996) afirmava que: “Ensinar exige respeito aos saberes dos 

educandos”. 

 
Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à 

escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 

sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes socialmente 

construídos na prática comunitária – mas também, como há mais de trinta 

anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns 

desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Por que não 

aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade 

descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos 

riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os 

lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. (Freire, 1996, p.33) 

 

Em suma, todas estas ideologias defendidas por Freire, Tardif e Schön vão ao 

encontro do que Rogers defendia com a compreensão empática. Pois todas elas 

permeiam a movimentação que o professor deverá aplicar, bem como, na relação 

interpessoal entre professor-aluno na vertente pedagógica para o sucesso no ensino-

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



A Literacia Emocional em Sala de Aula 
 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – DESENHO INVESTIGATIVO 
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4. PROBLEMÁTICA 

 

A problemática do estudo de investigação que me proponho a realizar vai ao 

encontro da literacia emocional em sala de aula, especificando na importância da 

empatia na relação pedagógica professor-aluno para o sucesso do ensino-

aprendizagem na disciplina de Economia A. Para tal, foi necessário criar uma 

pergunta de partida para ir ao encontro do pretendido.  

Sendo assim, a questão de partida elaborada foi: Como poderá a empatia na 

relação professor-aluno ajudar à promoção de um ensino-aprendizagem com maior 

índice de sucesso e satisfação? 

Para além da pergunta de partida também foi necessário criar um objetivo 

geral e específicos. Quanto ao objetivo geral, este foi formulado da seguinte forma: 

Procurar a melhoria para o processo de ensino e aprendizagem, em sala de aula, 

utilizando uma das ferramentas da literacia emocional – a empatia. 

Relativamente aos objetivos específicos, estes foram formulados da seguinte 

forma: 

 Refletir sobre os fatores da empatia no campo educacional. 

 Ajudar professores e alunos, para trabalharem e desenvolverem as suas 

competências emocionais na relação pedagógica entre ambos. 

 Relacionar as expectativas dos alunos relativamente à empatia no 

processo de ensino-aprendizagem. 
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5. METODOLOGIA 

 

Segundo Almeida e Freire (1997), qualquer investigação tem por objetivo 

conduzir ao esclarecimento de uma dúvida, ao replicar um fenómeno, ao testar uma 

teoria ou procurar soluções para um dado problema. 

Por outro lado, Ander-Egg e Idánez (1999), afirmam que a pesquisa é um 

procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite a descoberta de 

novos factos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo de conhecimento.  

Sousa (2009), caracteriza o ato de investigar como sendo a busca do 

descobrir, isto é, procurar conhecer o mundo em que vive e compreender a natureza 

dos fenómenos que rodeiam. O ato de investigar é procurar o conhecimento 

científico, através de estudos dos factos observados, é entrar nos indícios e procurar 

nos traços o conhecimento daquilo que os provocou. 

No entanto, o ato de busca de conhecimento tem sido desde sempre uma das 

grandes preocupações do ser humano, tendo por isso, desenvolvido diferentes formas 

de o procurar, em analogia com as perceções sobre o modo como a inteligência 

humana apreende a realidade e as diferentes conceções dessa mesma realidade. 

Segundo Sousa (2009), a investigação em educação está inserida no quadro 

científico da Pedagogia. Sendo o seu campo de estudo – a situação educacional, ou 

seja, a relação professores-alunos, a escola, os programas, métodos e as técnicas. 

As questões relacionadas com a investigação pedagógica estão datadas desde 

o Renascimento – época de surgimento de uma nova sociedade e da necessidade de 

preparar os homens (período de intensa agitação cultural). Neste prisma, a educação 

também sofreu mudanças e assumiu o papel crucial de preparar tais homens para as 

novas mudanças.  

Foi no Renascimento que surgiu o Humanismo – movimento que deu maior 

enfase à valorização e utilização da cultura clássica greco-romana como modelo para 

todas as atividades intelectuais, de entre elas a reflexão pedagógica. 

Um dos pioneiros da pedagogia do Renascimento foi Juan Luís Vives (1492-

1540), na qual defendia que a educação deveria alicerçar-se na observação, na 

experimentação e na indução (Sousa, 2009). 

Durante séculos, o conhecimento era considerado apenas como verdadeiro se 

fosse exclusivamente transmitido ou ensinado, colocando de parte a estimulação e a 

descoberta de novos conhecimentos. No entanto, a partir do início do século XX, 

17 



A Literacia Emocional em Sala de Aula 
 

27 

 

com os estudos de Claparède sobre a psicologia da criança, o conhecimento passa a 

ser apreendido como algo dinâmico e em permanente mutação evolutiva (Sousa, 

2009). 

No que toca à fase da seleção de um método de investigação em educação, 

segundo Sousa (2009), esta pressupõe primeiramente a identificação da pergunta de 

partida, que deverá incluir os objetivos que irão nortear o decorrer da mesma. O 

passo seguinte concerne-se à seleção da metodologia da qual decorrerá a 

operacionalização, a testagem (que implica a observação e/ou a experimentação), a 

recolha e o tratamento de dados. 

No presente estudo de investigação, para o seu desenvolvimento e 

implementação, optarei pela metodologia qualitativa, que incluirá o método da 

observação participante e que incluirá, de acordo com Sousa (2009) o envolvimento 

pessoal do observador na vida da comunidade educacional que se pretende estudar, 

observando a vida do grupo a partir do seu interior. 

Relativamente ao planeamento da investigação, optarei pela metodologia 

identificada por Ander-Egg e Idánez (1999), que irá definir momentos-chave quanto 

à planificação e implementação de um plano de ação. 

Já quanto à amostra, esta terá em conta a adoção de grupos de sujeitos que já 

se encontram agrupados, sendo que neste caso, foi selecionada a turma do 10.º G do 

ano letivo de 2013/2014, da disciplina de Economia A, com 11 alunos. (Sousa, 2009) 

Por fim, este estudo consistirá em conhecer a importância da empatia 

(competência emocional) na prática pedagógica, tendo em conta a opinião da 

professora cooperante e dos alunos do ensino regular de Economia A, da turma G do 

10.º ano da escola pública – Escola Secundária José Saramago, situada na cidade de 

Mafra.  
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CAPÍTULO III – INVESTIGAÇÃO DE CAMPO 
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6. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

Conforme descrito no Plano Educativo da Escola de 2011-2014, a atual 

Escola Secundária José Saramago iniciou a sua atividade em outubro de 1970, como 

uma secção do Liceu D. Pedro V. Em 1976, tornou-se institucionalmente autónoma. 

A escola funcionou nas instalações de um antigo seminário, na denominada Quinta 

da Raposa, tendo mudado no ano letivo 1991-1992 para a atual localização.  

Em 1998, o Ministério da Educação determinou que a Escola Secundária de 

Mafra passasse a denominar-se Escola Secundária José Saramago – Mafra, após o 

escritor com este nome ter sido galardoado com o Prémio Nobel da Literatura pela 

sua obra.  

O Concelho de Mafra está situado na orla ocidental do país, fazendo fronteira 

com os concelhos de Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, 

Loures e Sintra e divide-se em dezassete freguesias. Do ponto de vista urbano, 

destacam-se três núcleos principais: Mafra, Ericeira e Malveira – Venda do Pinheiro, 

polarizando todas as funções mais relevantes. Há prevalência de empresas na área 

dos serviços e de unidades comerciais que evidenciam a terciarização das atividades 

do concelho. 

Os Censos 2011 confirmaram Mafra como o concelho que mais cresceu em 

termos percentuais, na última década, na Área Metropolitana de Lisboa. Ao todo, 

Mafra ganhou mais de 22 mil habitantes desde os Censos de 2001, o que se traduz 

num aumento de 41,2% da população (de 54.358 para 76.749 residentes). 

Em 2009 iniciou-se um processo de requalificação das instalações, ao abrigo 

do programa de requalificação do parque escolar ao longo dos anos letivos de 

2009/2010 e 2010/2011, que se traduziu numa melhoria assinalável das condições 

dos espaços e equipamentos.  

 

  

           Figura 1 – Entrada da Escola                         Figura 2 – Pavilhões da Escola 
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Figura 3 – Átrio Exterior da Escola 

 

A escola ocupa uma área total de 32.943 m2 e é formada atualmente por sete 

pavilhões construídos em diferentes níveis e ligados entre si por lanços de escadas e 

corredores abertos. A área construída está enquadrada por um espaço verde.  

Todas as salas de aula estão equipadas com computadores e projetores e 

algumas com quadros interativos.  

Dentre os espaços existentes na escola, além das salas de aula, no total de 34, 

destacam-se 6 laboratórios (2 de Química, 2 de Biologia e Geologia, 1 de Física e 1 

polivalente), 4 salas de Desenho, 4 salas e 1 oficina TIC, 1 sala multimédia, 1 sala de 

fotografia, 1 sala de rádio/jornal, 1 gabinete do Serviço de Psicologia e Orientação, 1 

gabinete para o Serviço de Educação Especial, 1 gabinete médico, 1 gabinete de 

apoio ao aluno, salas de trabalho para os docentes dos departamentos curriculares, 

dois auditórios com capacidade para 90 e 250 pessoas e uma biblioteca também 

equipada com computadores para uso da comunidade escolar.  

Existem rampas bem como um elevador para facilitar o acesso aos espaços da 

escola para pessoas com mobilidade reduzida. 

De acordo com os dados recolhidos no início do ano letivo 2011/2012, a 

tendência para a estabilidade no corpo docente era notória, pois verificava-se um 

número bastante significativo de professores afetos ao quadro da escola. Dos 159 

professores, na altura, em funções na escola, 79,2% pertenciam ao quadro, 8,2% 

eram professores do quadro de zona pedagógica e 12,6% eram professores 

contratados. Esta estabilidade do corpo docente permitia dar continuidade ao trabalho 

numa perspetiva de médio e longo prazo e o desenvolvimento de projetos com mais 

consistência. Do total de docentes, 104 (65%) eram do sexo feminino e 118 (74%) 

tinham idade igual ou superior a 40 anos. Verificava-se um envelhecimento 

progressivo da classe docente. 
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No que respeita à comunidade de alunos, a Escola Secundária José Saramago 

esforça-se por corresponder às necessidades e expetativas dos alunos e da 

comunidade escolar, em articulação com a comunidade envolvente, oferecendo 

modalidades diversas de estudos, tanto a nível da educação de jovens como de 

adultos. 

No que respeita ao ensino diurno, a escola disponibiliza duas vias de 

frequência e conclusão do ensino secundário: cursos científico-humanísticos e cursos 

profissionais, abrangendo áreas de estudo diversificadas. No caso dos cursos 

profissionais, a escola procura adaptar a oferta curricular às características do meio e 

do tecido empresarial do concelho, de forma a facilitar a empregabilidade, estando 

por isso a oferta sujeita a uma maior flutuação. A escola disponibiliza a seguinte 

oferta curricular no ano letivo de 2013/2014: 

 

Cursos Científico-Humanísticos:  

 Ciências e Tecnologias  

 Artes Visuais  

 Ciências Socioeconómicas  

 Línguas e Humanidades  

 

Cursos Profissionais:  

 Técnico de Apoio à Infância  

 Técnico de Gestão  

 Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos  

 Técnico de Turismo  

 Técnico de Apoio à Gestão Desportiva  

 

No que respeita à educação e formação de adultos, a escola tem ido ao 

encontro das necessidades, oferecendo, cursos de educação e formação de adultos 

(EFA) de nível básico e de nível secundário e formações modulares certificadas 

(FMC), constituídas por unidades de formação de curta duração (UFCD), estando 

esta oferta dependente das diretivas do Ministério da Educação. 

 Bem como, dando resposta ao crescente número de cidadãos residentes não 

falantes de Português como língua materna, a escola é a única instituição do 

concelho onde é lecionado o curso de Português Para Todos. 
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7. CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

 

A turma de referência deste trabalho tratou-se de uma turma de 10.º ano (10.º 

G), na disciplina de Economia A, com 11 alunos do Curso Científico-Humanístico de 

Ciências Socioeconómicas, no ano letivo de 2013/2014. Constituída por 6 alunos do 

sexo feminino e 5 do sexo masculino, sendo a média de idades de 15,6 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Relação percentual das idades dos alunos do 10.º G, no ano 

letivo de 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Relação em valores absolutos, por sexo e idades, dos alunos  

do 10.º G, no ano letivo de 2013/2014 
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Os alunos da turma G estavam numerados da seguinte forma: 

 N.º 1 – Adriana Coutinho 

 N.º 2 – Ana Filipa Martins 

 N.º 3 – Ana Filipa Farias 

 N.º 4 – Eduardo Medeiros 

 N.º 7 – João Jerónimo 

 N.º 8 – Maria Leonor Pinheiro 

 N.º 10 – Miguel Costa 

 N.º 11 – Patrícia Lopes 

 N.º 12 – Rafael Antunes 

 N.º 13 – Ricardo Melo 

 Assistente – Maria Gomes 

 

Os alunos eram todos de etnia europeia branca e de nacionalidade portuguesa. 

As famílias dos alunos enquadravam-se num nível sócio-económico-cultural 

médio/alto. 

Os alunos da turma caracterizaram-se como participativos, interessados e de 

bom relacionamento interpessoal. No entanto, era uma turma heterogénea em termos 

emocionais, o que permitiu um estudo diversificado e interessante para o objeto de 

estudo. 
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8. O ENSINO DE ECONOMIA A 

 

A disciplina de Economia A integra-se no tronco comum da Componente de 

Formação Específica do Curso Geral de Ciências Socioeconómicas, com a carga 

horária total de 248 horas, o que corresponde a uma carga horária semanal de 4,5 

horas, tanto no 10.º ano como no 11.º ano. 

Deste modo, de acordo com o Programa do Ministério de Educação, 

consideraram-se finalidades da disciplina de Economia A: 

 Perspetivar a economia no conjunto das ciências sociais; 

 Fornecer conceitos básicos da ciência económica; 

 Promover a compreensão dos factos de natureza económica, integrando-

os no seu contexto social mais amplo; 

 Fomentar a articulação de conhecimentos sobre a realidade social; 

 Contribuir para a compreensão de grandes problemas do mundo atual, a 

diferentes níveis de análise; 

 Promover o rigor científico e o desenvolvimento do raciocínio, do espírito 

crítico e da capacidade de intervenção, nomeadamente na resolução de 

problemas; 

 Contribuir para melhorar o domínio escrito e oral da língua portuguesa; 

 Desenvolver técnicas de trabalho intelectual, nomeadamente no domínio 

da pesquisa, do tratamento e da apresentação da informação; 

 Promover a utilização das novas tecnologias da informação; 

 Desenvolver a capacidade de trabalho individual e em grupo; 

 Fomentar a interiorização de valores de tolerância, respeito pelas 

diferenças, democracia e justiça social, solidariedade e cooperação; 

 Fomentar atitudes de não discriminação, favoráveis à promoção da 

igualdade de oportunidades para todos; 

 Contribuir para a formação do cidadão, educando para a cidadania, para a 

mudança e para o desenvolvimento, no respeito pelos direitos humanos. 
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Esquema Conceptual 

 

 

Fonte: Programa de Economia A – 10.º ano, Ministério de Educação, Departamento do  

           Ensino Secundário, de 22-02-2001 

 

As competências a desenvolver em Economia A são: 

 Desenvolver hábitos e métodos de estudo; 

 Desenvolver competências no domínio do “aprender a aprender”; 

 Desenvolver o gosto pela pesquisa; 

 Desenvolver capacidades de compreensão e de expressão oral e escrita; 

 Pesquisar informação em diferentes fontes, nomeadamente com a 

utilização das novas tecnologias da informação; 

 Analisar documentos de diversos tipos – textos de autor, notícias da 

imprensa, dados estatísticos, documentos audiovisuais; 

 Interpretar quadros e gráficos; 

 Elaborar sínteses de conteúdo de documentação analisada; 

 Utilizar técnicas de representação da realidade como esquemas-síntese, 

quadros de dados e gráficos; 

 Fazer comunicações orais com apoio de suportes diversificados de 

apresentação de informação; 

 Estruturar respostas escritas com correção formal e de conteúdo; 

 Elaborar projetos de trabalho, realizá-los e avaliá-los; 
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 Desenvolver o espírito crítico; 

 Desenvolver a capacidade de discutir ideias, de as fundamentar 

corretamente e de atender às ideias dos outros; 

 Desenvolver o espírito de tolerância, de respeito pela diferença e de 

cooperação; 

 Desenvolver o espírito criativo e de abertura à inovação; 

 Desenvolver a capacidade de intervir de forma construtiva. 

 

Conforme descrito no Programa de Economia A do 10.º ano, do Ministério de 

Educação, a avaliação deverá ser uma prática pedagógica sistematizada e contínua, 

integrada no processo de ensino-aprendizagem, e que deverá incidir não só sobre os 

produtos mas igualmente sobre os processos, com intenção profundamente 

formativa. De facto, o professor deverá ter em conta os diversos fatores 

condicionantes das aprendizagens dos alunos, nomeadamente a sua diversidade 

sociocultural e a sua diversidade de estilos pessoais de aprendizagem, integrando-os 

nas suas preocupações e permitindo uma seleção mais adequada de estratégias de 

ensino-aprendizagem e de estratégias de superação de dificuldades detetadas. Do 

referido decorre, igualmente, a necessidade de recorrer a estratégias, técnicas e 

instrumentos diversificados de avaliação. 

A disciplina de Economia é sujeita a avaliação sumativa externa concretizada 

na realização de exames nacionais, com caráter obrigatório. 
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9. PLANIFICAÇÃO 

 

A planificação é um processo muito importante na docência pois está 

vocacionado à formação integral do ser humano. Sendo que Zabalza, considera-a: 

 
(…) uma competência imperativa que deve ser desenvolvida por todos os 

professores, independentemente do nível de ensino que estiver a atuar. 

(Zabalza, 2002, p.72) 
 

Zabalza (2002) afirma que a capacidade de planificar constitui a primeira 

competência do docente e a melhoria do ensino pode passar pela reativação dessa 

capacidade do professor ao estruturar a sua atuação.  

A planificação e a tomada de decisão são fundamentais para o ensino e 

interagem com todas as funções executivas do professor. Pelo que se pode afirmar 

que, no ensino, a planificação docente não é apenas uma necessidade, mas sim um 

imperativo que se impõe a todo o educador. 

Quando se fala na planificação docente desencadeiam-se várias questões, tais 

como: “o que se pretende planificar? “o que se deve ter em conta quando se 

planifica”, “o que se faz quando se planifica?” ou “o que pode influenciar a 

planificação?” (Zabalza, 2002, p.72). Deste modo, ela constitui um pilar decisivo do 

sucesso educativo, visto que baseia na reflexão e antecipação da ação de todo o 

processo educativo. 

Contudo, quando se planifica uma aula, a decisão decisiva é a de escolher os 

objetivos ou resultados de aprendizagem que os alunos deverão alcançar, após o 

processo de ensino em que estão envolvidos. 

O professor ao planear a sua ação tem de estar bem consciente das suas 

limitações e dos seus aspetos positivos, quer como pessoa quer como profissional, 

como forma de tirar deles o melhor partido possível. Só assim será possível 

selecionar as situações que, respondendo às necessidades e interesses dos alunos, 

melhor se adequem às suas próprias características. 

Nesta ótica Cortesão, esclarece que: 

 

Um professor pode e deve crescer profissionalmente e, tal como acontece 

com os alunos, só crescerá se for fazendo coisas que antes não fez e 

sobretudo coisas, de reflexão, da análise critica, de autodomínio, de 

capacidade de oferecer aos alunos o que esperam e têm necessidade e não 

aquilo que lhes é mais fácil dar. (Cortesão, 1993, p.115) 
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É de referir ainda, que tanto o professor como o aluno vão adquirindo eficácia 

na medida em que vão acumulando e enriquecendo experiências ao lidarem com 

situações concretas do ensino. 

Como é óbvio a planificação docente constitui, um suporte decisivo para a 

eficácia e sucesso do processo ensino-aprendizagem. A importância da planificação 

pode ser apreciada através da grande variedade de atividades educacionais que são 

afetadas pelos planos e decisões do professor. Sobre este particular, Clark e Lampert: 

 

Inclui a decisão do tempo de instrução atribuída a alunos individualmente 

ou em grupos; a constituição dos grupos; a organização de horários diários, 

semanais e trimestrais; a compensação de interrupções alheias à sala de 

aula e a comunicação com professores substitutos. (apud Arends, 2008, 

p.93) 

 

Cortesão, demonstra ainda, que: 

 

A planificação docente assume uma grande importância de prática 

profissional de todos aqueles que se esforçam na construção de uma escola 

empenhada numa comunicação clara entre os elementos implicados na ação 

educativa, uma escola mais lúcida, e mais humana que procura atuar com 

base na realidade dos seus alunos, uma escola mais eficiente no 

aproveitamento do tempo e do espaço de que se dispõe para ajudar os seus 

alunos a crescer. (Cortesão, 1993, p.131) 

 

Na mesma linha de reflexão pode-se dizer que a tarefa planificadora do 

professor não é nada fácil, pois é ele quem seleciona, organiza e apresenta o 

conteúdo ao aluno. De acordo com o plano geral que recebe do ministério de 

educação e que atende interesses e necessidades gerais, o professor tem que definir o 

conteúdo do plano de ensino, e isso exige cada vez mais originalidade e criatividade 

por parte do professor. 

É de realçar ainda, que a planificação exige responsabilidade, estudo e 

dedicação por parte do professor, como forma de alcançar os objetivos para o 

sucesso do ensino-aprendizagem. 

 

9.1. Planificação a Médio Prazo 

 

De acordo com Arends, designa-se por planificação a médio prazo “os planos 

de uma unidade de ensino, ou de um período de aulas. Basicamente, uma unidade 
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corresponde a um grupo de conteúdos e de competências associadas que são 

percebidas como um conjunto lógico”. (Arends, 2008) 

Melhor dizendo, durante o seu desenrolar, é necessário elaborar planos 

médios de cada um dos blocos de aprendizagem, e Arends acrescenta que para 

planificar uma unidade é necessário interligar conteúdos, objetivos, 

estratégias/atividades, materiais, métodos, avaliação, durante dias, semanas, ou 

meses. 

Na perspetiva de Cortesão (1993), a elaboração de um plano a médio prazo, 

corresponde à planificação de uma unidade de ensino, e implica, quando totalmente 

desenvolvido, que se percorram as seguintes etapas de trabalho: 

 

1) Identificação das ideias base e conteúdos tendo em conta os esquemas 

concetuais e os temas organizadores; 

2) Clarificação dos objetivos gerais que constam do plano a longo prazo e 

que são relativos àquela unidade de ensino; 

3) Identificação dos “pré-requisitos” necessários para conseguir realizar as 

aprendizagens a que o plano é relativo; 

4) Ordenação e distribuição de conteúdos por lições; 

5) Estabelecimento de estratégias mais pormenorizadas e mais adequadas ao 

contexto; 

6) Identificação e listagem de materiais a utilizar; 

7) Elaboração de materiais de avaliação formativa e sumativa; 

8) Estabelecimento de atividades de remediação e enriquecimento; 

9) Indicação da bibliografia; 

10) Levantamento das medidas prévias necessárias para levar a cabo as 

atividades previstas na unidade (contato com pais, autorizações para 

visitas de estudo, marcação de transportes, aluguer de filmes, etc.). 

 

Desta forma, vai traçar-se o percurso para uma série de aulas e, vai refletir-se 

a compreensão que o professor tem tanto ao conteúdo como ao processo de ensino. 

Em vista disso diria que este plano pode ser partilhado com os alunos, pois 

proporciona um “mapa de estradas” alargado onde se explica a meta do professor ou 

de determinada aula. 
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Nesta sequência, na preparação da minha prática pedagógica tomei como 

documentos base o Currículo Nacional do Ensino Secundário, o Programa de 

Economia A do Ministério da Educação e o Manual instituído pela escola (Economia 

A 10º Ano, da Texto Editora). 

A unidade didática que lecionei sobre os “Preços e Mercados” foi a unidade 

5, inserida no tema II – Aspetos Fundamentais da Atividade Económica. 

No desenvolvimento desta unidade pretendeu-se que “os alunos 

compreendam o conceito económico de mercado, bem como o seu funcionamento, o 

qual resulta da interação que se estabelece entre os compradores – procura – e os 

vendedores – oferta. O ponto de interseção entre as curvas da procura e da oferta é o 

ponto de equilíbrio do mercado, o qual reflete as variações das curvas da procura e 

da oferta em função do preço bem como das suas outras determinantes.” (Programa 

de Economia A – Ministério da Educação – Departamento do Ensino Secundário, 

2001) 

 No entanto, “nas economias reais, os mercados não funcionam desta forma; 

isto é, não existe uma situação de concorrência perfeita. Deste modo, também se 

pretende que os alunos conheçam o funcionamento de outros tipos de mercados – 

concorrência imperfeita (monopólio, oligopólio e concorrência monopolística).” 

(Programa de Economia A – Ministério da Educação – Departamento do Ensino 

Secundário, 2001) 

Para que toda a planificação (conteúdos, objetivos de aprendizagem e 

orientações metodológicas) estivesse enquadrada com o objeto de estudo a investigar 

foi tida em conta: a relação professor-aluno com as competências emocionais 

(empatia), como forma de, alcançar o sucesso do ensino-aprendizagem da unidade a 

lecionar.  

 

9.2. Planificação a Curto Prazo 

 

Cortesão (1993) enfatiza que durante o ano letivo deve ser focalizado a ação 

que se desenrola num contexto muito particular, e, é necessário elaborar planos 

correspondentes às ações que no dia-a-dia vão concretizar as diferentes parcelas do 

anterior. 

Arends (2008) elucida que estes planos são aqueles a que o professor 

disponibiliza mais atenção. É também aqui que melhor se percebe a forma como o 
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professor encara a dinâmica do ensino-aprendizagem. Geralmente, os planos diários 

contêm os conteúdos a serem ensinados, as técnicas/estratégias motivacionais a 

serem exploradas, os passos e atividades específicas preconizadas para os alunos, os 

materiais necessários e os processos de avaliação. 

Nessa sequência Yinger, sustenta que: 

 

As planificações das aulas são o principal suporte para o estabelecimento 

das rotinas, e define-as como, conjuntos de procedimentos estabelecidos que 

têm como função controlar e coordenar sequências específicas de 

comportamentos. (apud Altet, 2000, p.113) 

 

Para além disso, ainda, Altet salienta que: 

 

Os professores geralmente planificam as suas aulas em função do programa 

e de uma progressão. Antecipadamente reúnem a documentação, definem 

objetivos, escolhem um método, optam por determinadas estratégias e 

determinado material e, antecipadamente, constroem um cenário que 

determina as interações que irão desenrolar na aula. (Altet, 2000, p.113) 

 

Nestes termos, planificar é transformar uma ideia num percurso de ação. Isto 

mesmo escreve Carvalho e Diogo (1999), ao referirem que a planificação tem “um 

pé” na situação vivida e o outro na situação desejada, definem-na comportando como 

uma linha condutora da ação, dando-lhe um significado e sentido específicos. 

Nesta perspetiva, a preparação de um plano de aula deve ter um carácter 

flexível, aberto e suscetível de sofrer alterações ou reajustes de acordo com o 

feedback recebido no decorrer da aula. Mas também, o professor tem de passar por 

uma minuciosa escolha de técnicas, metodologias e atividades que garantam uma 

forte interação entre os elementos da turma, com o objetivo de tentar abarcar a 

diversidade dos estudantes, de modo a, motivá-los a uma participação ativa no 

conteúdo que se vai tratar na turma. 

O plano de aula é a sequência de tudo o que vai ser desenvolvido em um dia 

letivo. É a sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de 

tempo em que o professor e o aluno interagem, numa dinâmica de ensino-

aprendizagem, tendo no meu caso também o enfoque da relação empática entre 

professor-aluno para o sucesso no ensino-aprendizagem. 
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10. PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

De seguida apresento um quadro sintético da planificação desenvolvida na 

lecionação das minhas 5 aulas da prática pedagógica, que incidiram na unidade 5 – 

Preços e Mercados. Que decorreu no período temporal entre 7 e 28 de Março de 

2014. Tendo as 5 aulas lecionadas uma duração de 90 minutos/cada. 

 

Planificação das Aulas Lecionadas 

Calendarização Sumários Desenvolvimento da Aula 

07-03-2014 

6ª feira 

 

15:15 – 16:45 

Nº125/126 

O Mercado e os seus 

mecanismos. Exercícios n.º 1 

e 2 da página 178 do manual. 

Exercício sobre tipos de 

mercados. Teste interativo e 

sua correção. Visualização, 

ficha de trabalho e análise de 

um vídeo sobre a globalização 

nos mercados. 

 Breve apontamento sobre a 

evolução histórica dos mercados.  

 Exposição da matéria em 

PowerPoint, em 2 fases distintas.  

 Análise de exemplos e realização de 

exercícios.  

 Realização de um teste interativo. 

 Visualização de um pequeno vídeo 

sobre globalização nos mercados e 

posterior análise e ficha de trabalho. 

 Síntese da aula. 

11-03-2014 

3ª feira 

 

11:55 – 13:25 

Nº129/130 

A Procura e a Lei da Procura. 

Realização dos exercícios n.º 4 

ao 9 do manual. 

 Exposição da matéria em 

PowerPoint, em 5 fases distintas.  

 Análise de exemplos e realização de 

exercícios.  

 Análise de quadros e gráficos e 

realização de exercícios. 

 Exemplos práticos do quotidiano. 

 Síntese da aula. 

14-03-2014 

6ª feira 

 

15:15 – 16:45 

Nº131/132 

Conclusão da matéria dada na 

aula anterior. Visionamento de 

um pequeno vídeo sobre a lei 

da procura. Realização da 

ficha de trabalho n.º 1. A 

Oferta e a Lei da Oferta. 

Resolução de exercícios do 

manual. Visionamento de um 

pequeno vídeo sobre a lei da 

oferta. Realização da ficha de 

trabalho n.º 2. 

 Revisão sintética das deslocações da 

curva da procura. 

 Visualização de um pequeno vídeo 

sobre a lei da procura e posterior 

realização e correção de uma ficha 

de trabalho.  

 Exposição da matéria em 

PowerPoint (a oferta e a lei da 

oferta), em 3 fases distintas. 

 Análise de quadros e gráficos e 

realização de exercícios. 

 Visualização de um pequeno vídeo 

sobre a lei da oferta e posterior 

análise e ficha de trabalho. 

 Síntese da aula. 
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Nesta sequência apresentarei um resumo das 5 aulas lecionadas de acordo 

com as planificações (em anexo CD) contrapondo com atuação efetuada na prática 

pedagógica realizada. 

Todas as aulas lecionadas iniciaram-se com um cumprimento e auscultação 

do bem-estar dos alunos, com o registo de presenças e a enunciação do sumário aos 

alunos. 

Em todas as aulas também foi aplicado uma metodologia de proximidade na 

relação pedagógica entre professor-aluno, em que o professor é também um 

cooperante e que exerce sobre os alunos, em diferentes pontos de aula, reforços 

positivos para o sucesso no ensino-aprendizagem, tendo em conta os objetivos 

pedagógicos planificados. Como também a aplicabilidade da empatia/compreensão 

empática que foi o objeto de estudo desta prática pedagógica. 

A primeira aula realizou-se no dia 7 de Março de 2014, com a iniciação da 

unidade 5 – Preços e Mercados. Nesta aula a subunidade lecionada foi a 5.1 Mercado 

– noção e exemplos de mercados. 

O desenvolvimento aula desenrolou-se com a transmissão de conhecimentos 

de acordo com a planificação e o programa. Sendo que foram abordados os seguintes 

conteúdos: evolução histórica dos mercados desde 10 mil anos a.C. na Mesopotâmia 

até aos nossos dias (troca direta e indireta); conceito económico de mercado; tipos de 

mercados; e a globalização nos mercados. 

24-03-2014 

2ª feira 

 

10:15 – 11:45 

Nº139/140 

O mercado de concorrência 

perfeita. Teste interativo sobre 

as estruturas de mercado na 

concorrência perfeita e sua 

correção. O capitalismo 

industrial no mercado na 

concorrência perfeita. 

Visionamento de um pequeno 

filme sobre o Adam Smith, 

ficha de trabalho (oral) e sua 

correção. 

 Exposição da matéria em 

PowerPoint, em 2 fases distintas. 

 Realização de um teste interativo. 

 Visualização de um pequeno filme 

sobre Adam Smith e o capitalismo. 

 Realização de uma ficha oral sobre 

o visionamento do filme. 

 Síntese da aula. 

28-03-2014 

6ª feira 

 

15:15 – 16:45 

Nº142/143 

O mercado de concorrência 

imperfeita. Exercícios do 

manual: n.º 23, 24, 25 e 28. 

Teste interativo sobre as 

estruturas de mercado na 

concorrência imperfeita. 

 

 Exposição da matéria em 

PowerPoint, em 3 fases distintas. 

 Realização de exercícios. 

 Visualização de um pequeno filme 

sobre as 3 fases do capitalismo. 

 Realização de uma ficha oral sobre 

o visionamento do filme. 

 Síntese da aula. 
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O método pedagógico utilizado para o desenvolvimento da aula foi o 

expositivo e interrogativo, com apoio aos recursos PowerPoint, manual e audiovisual 

(filme). 

Durante a apresentação mais expositiva (PowerPoint), procurou-se manter um 

diálogo aberto com os alunos, apelando aos seus conhecimentos prévios. Bem como, 

com exemplos, evitando assim que a aula se tornasse demasiado expositiva e 

promovesse a facilitação e consolidação das aprendizagens. 

Em todo o desenrolar da aula, os alunos demonstraram interesse e uma 

participação ativa, facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem. 

A segunda aula realizou-se no dia 11 de Março de 2014, com a subunidade 

5.2.1 A procura e a lei da procura. 

O desenvolvimento aula desenrolou-se com a transmissão de conhecimentos 

de acordo com a planificação e o programa. Sendo que foram abordados os seguintes 

conteúdos: objetivos e conceito; procura individual versus agregada; o preço e a 

curva da procura; a lei da procura; efeito-substituição e efeito-rendimento; fatores 

predominantes da procura; deslocações ao longo da curva de procura; e as 

deslocações para novas curvas de procura.  

Mais uma vez o método pedagógico utilizado para o desenvolvimento da aula 

foi o expositivo e interrogativo, com apoio aos recursos PowerPoint, manual, 

exemplos e casos práticos. 

Durante a apresentação mais expositiva (PowerPoint), procurou-se manter um 

diálogo aberto com os alunos, apelando aos seus conhecimentos prévios. Bem como, 

com exemplos e casos práticos, evitando assim que a aula se tornasse demasiado 

expositiva e promovesse a facilitação e consolidação das aprendizagens. 

Em todo o desenrolar da aula, os alunos demonstraram interesse e uma 

participação ativa, facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem. Na 

realização dos exercícios, casos práticos e diálogo foi promovida a compreensão 

empática e os reforços positivos aos alunos como forma de promoção do sucesso do 

ensino-aprendizagem. 

A aula terminou com uma esquematização das deslocações ao longo da curva 

e da curva da procura (em PowerPoint) como forma de sistematizar e reforçar as 

aprendizagens, bem como aferir o grau de consecução dos seus objetivos. 

35 



A Literacia Emocional em Sala de Aula 
 

45 

 

A terceira aula realizou-se no dia 14 de Março de 2014, com a finalização da 

subunidade 5.2.1 A procura e a lei da procura e a subunidade 5.2.2 A oferta e a lei da 

oferta. 

O desenvolvimento aula desenrolou-se com a transmissão de conhecimentos 

de acordo com a planificação e o programa. Sendo que foram abordados os seguintes 

conteúdos: revisão sintética das deslocações da curva da procura; objetivos e 

conceito da oferta e lei da oferta; A relação preço-custo na oferta; oferta individual 

versus agregada; a lei e a curva da oferta; fatores predominantes da oferta; 

deslocações ao longo da curva de oferta; e deslocações para as novas curvas de 

oferta. 

O método pedagógico utilizado para o desenvolvimento da aula foi o ativo, 

expositivo e interrogativo, em diferentes pontos da aula, como forma de atingir os 

objetivos propostos. Com apoio aos recursos audiovisuais (pequenos filmes), 

manual, exemplos/casos práticos e fichas de trabalho. 

Os recursos audiovisuais recaíram em 2 pequenos filmes que abordaram as 

temáticas da lei da procura e da lei da oferta, em momentos distintos no decorrer da 

aula. Ambos tinham como objetivo fomentar uma aprendizagem mais ativa com o 

apoio de uma ficha de trabalho sobre os filmes visionados, como forma também de 

auferir os conhecimentos adquiridos e a promoção do diálogo crítico-analítico. 

Durante a apresentação mais expositiva (PowerPoint), procurou-se manter um 

diálogo aberto com os alunos, apelando à participação dos alunos com fichas de 

trabalho. Com o apoio de exercícios do manual, análise de quadros e gráficos, assim 

como, na análise e realização de fichas de apoio. 

Mais uma vez, os alunos demonstraram uma participação ativa, com sucesso 

na aprendizagem adquirida, bem como, com uma relação empática com o professor o 

que tornou uma aula fluida e de facilitação das aprendizagens planeadas. 

A aula terminou com uma pequena síntese oral das temáticas abordadas na 

aula como forma de aglutinar os conteúdos e as aprendizagens adquiridas. 

A quarta aula realizou-se no dia 24 de Março de 2014, com a subunidade 

5.3.1 Mercado de concorrência perfeita. 

O desenvolvimento aula desenrolou-se com a transmissão de conhecimentos 

de acordo com a planificação e o programa. Sendo que foram abordados os seguintes 

conteúdos: conceito de mercado e de mercado de concorrência perfeita; as 5 
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condições do mercado de concorrência bilateral ou perfeita; o capitalismo industrial e 

o contributo de Adam Smith para a economia política. 

O método pedagógico utilizado para o desenvolvimento da aula foi o 

expositivo, interrogativo e ativo, em diferentes momentos da aula, como forma de 

atingir os objetivos propostos. Com apoio aos recursos PowerPoint, exemplos 

práticos, teste interativo, audiovisual (pequeno filme – Adam Smith e o Capitalismo) 

e ficha de trabalho. 

Mais uma vez durante apresentação mais expositiva (PowerPoint), procurou-

se manter um diálogo aberto com os alunos, apelando à participação dos alunos com 

o apoio de um teste interativo. 

A aula decorreu com grande participação dos alunos no teste interativo, nos 

questionamentos no desenrolar da aula, na análise e realização da ficha de trabalho 

do filme visionado. 

Foi uma aula onde se pode constatar a evolução da relação empática entre 

professor-aluno, pela forma de como esta permite uma melhoria para o sucesso do 

ensino-aprendizagem. 

A quinta e última aula realizou-se no dia 28 de Março de 2014, com a 

subunidade 5.3.2 Mercado de concorrência imperfeita. 

O desenvolvimento aula desenrolou-se com a transmissão de conhecimentos 

de acordo com a planificação e o programa. Sendo que foram abordados os seguintes 

conteúdos: conceito de mercado de concorrência imperfeita; as 4 características do 

mercado de concorrência imperfeita; concentração de empresas: fusões e aquisições; 

e as 3 fases do capitalismo. 

O método pedagógico utilizado para o desenvolvimento da aula foi o 

expositivo, interrogativo e ativo, em diferentes momentos da aula, como forma de 

atingir os objetivos propostos. Com apoio aos recursos PowerPoint, exercícios do 

manual, exemplos práticos, teste interativo, audiovisual (pequeno filme sobre as 3 

fases do Capitalismo) e ficha de trabalho. 

Durante a apresentação mais expositiva (PowerPoint), procurou-se manter um 

diálogo interpretativo e interrogativo com os alunos sobre as temáticas abordadas, 

apelando aos seus conhecimentos prévios e do quotidiano nacional e internacional. 

Bem como, com exemplos, evitando assim que a aula se tornasse demasiado 

expositiva e promovesse a facilitação e consolidação das aprendizagens. 
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Toda a aula decorreu de uma forma positiva, os alunos participaram em todas 

abordagens realizadas, quer em exercícios, oralidade, teste interativo e na ficha de 

trabalho final relativa ao filme visionado. 

A avaliação em todas as aulas foi realizada e auferida por meio de uma 

avaliação contínua, que teve como base: exercícios do manual; fichas de trabalho; 

testes interativos; participação e motivação. O seu registo foi efetuado em uma grelha 

própria de avaliação com uma escala qualitativa (Insuficiente, Suficiente, Bom e 

Muito Bom). 

Em todas as aulas procurou-se realizar uma diferenciação pedagógica na 

adequação das questões, tendo em conta, as especificidades dos alunos e no 

acompanhamento e prestação de um apoio diferenciado na realização das atividades 

propostas. 

A planificação de curto prazo foi cumprida de um modo geral, tendo 

constituído um importante suporte na lecionação das aulas, que decorreram de uma 

forma muito positiva. Esta deverá ser sempre considerada de forma flexível, 

permitindo ao professor executar as alterações de acordo com as necessidades ou 

interesses do momento. No entanto, essas alterações deverão sempre ir ao encontro 

do fio condutor considerado na planificação inicialmente proposta. 

Os recursos, materiais didáticos e grelha de avaliação, utilizados nas aulas 

lecionadas, encontram-se em anexo (anexos em CD). 
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11. REFLEXÕES CONCLUSIVAS DO TRABALHO/INVESTIGAÇÃO DE 

CAMPO   

 

11.1. Reflexão analítica aos questionários realizados aos alunos 

 

Neste ponto é realizada uma reflexão sobre as respostas dadas pelos alunos 

mediante os dois questionários aplicados. Estes tiveram principal incidência nas 

aulas lecionadas pela professora cooperante, devido ao facto, de a professora ser a 

professora efetiva e existir uma relação de um ano letivo. Os questionários foram 

aplicados no final do ano letivo de 2013/2014, como forma de auferir resultados 

continuados e refletidos ao longo dos três períodos de aulas. 

Foram inquiridos os 11 alunos da turma em objeto de estudo. Sendo que 6 

eram do sexo feminino e 5 do sexo masculino, tendo uma média de idades no final 

do 3.º período de 15,6 anos. 

De seguida será apresentado um conjunto de gráficos que serão analisados de 

forma cruzada para se caracterizar de uma forma reflexiva o papel das competências 

emocionais, com ênfase na empatia/compreensão empática na relação professor-

aluno, em relação aos três períodos de aulas, na sua evolução. 

 

Gráfico 3 – Relação em valores absolutos, por sexo, dos alunos do 10.º G, no ano letivo de 

2013/2014 
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Gráfico 4 – Relação em valores absolutos, por sexo, dos alunos do 10.º G, no ano letivo de 

2013/2014 
 

Gráfico 5 – Relação em valores absolutos, por sexo, dos alunos do 10.º G, no ano letivo de 

2013/2014 
 

Nas questões realizadas aos alunos, no que se concerne às competências e 

comportamentos esperados dos professores e à pesquisa dos alunos em relação aos 

seus futuros professores, podemos constatar que há uma prevalência na procura de 

conhecer como é o seu futuro professor e que estes sejam bons profissionais, 

qualificados, com ética mas que mantenham uma relação agradável e empática com 

os seus alunos. 
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Gráfico 6 – Relação em valores absolutos, por sexo, dos alunos do 10.º G, no ano letivo de 

2013/2014 

 

 Gráfico 7 – Relação em valores absolutos, por sexo, dos alunos do 10.º G, no ano letivo de 

2013/2014 

 

Já quanto aos comportamentos e forma como os alunos tratam os professores 

podemos constatar, que na forma, existe uma diferenciação entre sexos, pois os 

alunos do sexo masculino dão maior importância a um bom relacionamento para não 

existir conflitos entre professor-aluno, enquanto nos alunos do sexo feminino, a 

forma, vai depender da relação que se criará entre os dois atores. No entanto, quando 

se relaciona com a questão da relação intrínseca, ambos os sexos, afirmam na 
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maioria que procuram ser um aluno de sucesso, respeitando o professor nas 

atividades que preconiza para atingir o seu sucesso no processo do ensino-

aprendizagem a que estão abrangidos. 

Nos gráficos seguintes, será dada uma maior ênfase às competências 

emocionais e à forma como o professor se relaciona com os alunos, desde a sua 

forma de estar e na comunicação verbal e não-verbal. Na ótica da expectativa e da 

consolidação constatada pelos alunos. 

 

Gráfico 8 – Relação em valores absolutos, por total, dos alunos do 10.º G, no ano letivo de 

2013/2014 

 

Gráfico 9 – Relação em valores absolutos, por total, dos alunos do 10.º G, no ano letivo de 

2013/2014 
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Analisando os gráficos 8 e 9, constatamos que as preferências dos alunos 

quanto às características pessoais que os seus professores deveriam possuir e que 

possuem são convergentes. Isto porque, na expectativa os alunos concordam 

totalmente que seus professores deveriam ser equilibrados emocionalmente, seguros 

e criativos. E quanto questionados como consideram efetivamente seus professores 

constata-se que o equilíbrio emocional mais uma vez é ressalvado, bem como, a 

segurança e no caso da motivação esta está interligada com a constatação de 

discordância total que os seus professores não têm criatividade, que perfaz que ao ter 

tal principio de motivação, estes terão que ter uma dose de criatividade para manter 

uma aula com motivação e, por ventura, uma compreensão empática para que os seus 

alunos atinjam os objetivos de aprendizagem com um bem-estar e sucesso. 

 

Gráfico 10 – Relação em valores absolutos, por total, dos alunos do 10.º G, no ano letivo de 

2013/2014 
  

Gráfico 11 – Relação em valores absolutos, por total, dos alunos do 10.º G, no ano letivo de 

2013/2014 

43

0 



A Literacia Emocional em Sala de Aula 
 

53 

 

Analisando os gráficos 10 e 11 (na página anterior), constatamos que as 

preferências dos alunos quanto aos aspetos profissionais que os seus professores 

deveriam possuir e que possuem são mais uma vez convergentes. Isto porque, 

consideram os seus professores críticos, preparados, planeadores e competentes, 

tanto na expectativa no início do ano letivo como na constatação no decorrer e final 

do ano letivo. Estes aspetos são de importância elevada para que haja um sucesso no 

ensino-aprendizagem e na relação entre professor-aluno, ajudando também na 

relação da compreensão empática entre os atores sociais abrangidos. 

Nos gráficos 12 e 13, que serão analisados de seguida, constataremos as 

características especificas da relação professor-aluno na ótica dos alunos, as 

expetativas no início do ano e o que se desenrola ao longo do ano letivo. 

 

Gráfico 12 – Relação em valores absolutos, por total, dos alunos do 10.º G, no ano letivo de 

2013/2014 
 

Relativamente às competências emocionais desejadas pelos alunos quanto aos 

seus professores na relação interpessoal e pedagógica, constatamos que no plano da 

concordância e concordância total, as características que atingem uma maior 

preferência vão ao encontro da flexibilidade, da simpatia, do bom humor, da 

compreensão, da relação amigável, na capacidade de interesse nos alunos e na 

autoridade. Esta última apontada não num prisma de repreensão, mas sim, de se 

sentirem bem conduzidos por um líder que os encaminhem para o sucesso do seu 

processo de ensino-aprendizagem. 
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Gráfico 13 – Relação em valores absolutos, por total, dos alunos do 10.º G, no ano letivo de 

2013/2014 

 

Já quanto às competências emocionais efetivas dos professores enunciadas 

pelos alunos na relação interpessoal e pedagógica entre estes dois atores sociais, 

podemos constatar que as mais evidenciadas pela concordância são: relação 

amigável, interesse demonstrado pelos alunos, colaboradores, compreensivos, 

capazes de controlar a sala de aula, flexíveis e autoritários. Cruzando com o gráfico 

12, constatamos que a maioria das competências desejadas pelos alunos são 

identificadas no professor. 

 

Gráfico 14 – Relação em valores absolutos, por sexo, dos alunos do 10.º G, no ano letivo de 

2013/2014 
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Analisando o gráfico 14 (na página anterior), constatamos que todos os 

alunos inquiridos afirmam que a forma como o professor se relaciona com os alunos 

interfere na sua aprendizagem. Sendo que a maioria afirma que quando o professor 

tem uma boa relação com a turma este consegue-o fazer de uma forma não cansativa, 

promovendo assim também uma aula ativa entre professor-aluno. 

 

Gráfico 15 – Relação em valores absolutos, por sexo, dos alunos do 10.º G, no ano letivo de 

2013/2014 
 

Relativamente à avaliação do relacionamento entre professor-aluno, entre o 

1.º e o 3.º período, podemos constatar que em termos gerais grande parte dos alunos 

considera que mudou para melhor, pois os alunos conseguem relacionar-se de uma 

forma mais próxima com o seu professor, lidando com as suas diferenças e 

respeitando as suas individualidades. No entanto, é de realçar que no caso dos alunos 

do sexo feminino existe um equilíbrio entre a mudança e não mudança de 

relacionamento entre professor-aluno. Acontecendo esta realidade também devido a 

uma maior facilidade de proximidade e empatia entre os diferentes elementos da 

relação pedagógica do sexo feminino (professora-alunas). 

Em suma, podemos constatar com a análise de todos os gráficos que a 

literacia emocional versus a inteligência emocional em sala de aula é um fator muito 

importante na relação pedagógica entre professor-aluno para o sucesso no ensino-

aprendizagem. E no qual os alunos também o identificam como tal.  
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11.2. Reflexão analítica ao questionário realizado à professora cooperante 

 

Para além de ser importante a visão dos alunos no que se refere às 

competências emocionais dos professores, também é importante ter a reflexão por 

parte dos professores sobre as suas competências emocionais para o sucesso do 

ensino-aprendizagem que proporciona quando leciona. Neste prisma, foi entrevistada 

por questionário a professora cooperante, que lecionava a disciplina de Economia A, 

do 10.º ano, da turma G, na qual foi objeto de estudo. 

O questionário aplicado à professora cooperante teve 5 partes distintas, sendo 

a primeira referente à sua caracterização, a segunda à autoavaliação das suas 

competências emocionais, a terceira sobre as atitudes dos professores em sala de 

aula, a quarta sobre as competências emocionais dos alunos do 10.º G de uma forma 

generalizada, e, a quinta e última parte sobre a avaliação da turma. 

A professora cooperante é docente há 29 anos, é licenciada em Economia e a 

sua qualificação profissional foi adquirida através de um curso de qualificação em 

Ciências da Educação (Ciências Sociais, Matemática e Ciências). 

É docente na Escola Secundária José Saramago há 20 anos, sendo atualmente 

a coordenadora do departamento curricular do grupo 430 (Economia e 

Contabilidade). Foi também durante 6 anos técnica financeira e pedagógica de 

formação de professores no Ministério da Educação. 

Quando inicialmente questionada se considerava importante para o sucesso da 

formação a relação interpessoal com os alunos, e, a sua estabilidade emocional 

também na relação interpessoal com os mesmos, a professora cooperante classificou-

as como importante. Sendo também, um fator que permitiu e permite que o processo 

de ensino-aprendizagem dos seus alunos tenham um nível de sucesso elevado. 

Apesar de, considerar que ser professor/a atualmente é indiferente e de não se sentir 

realizada devido principalmente: ao excesso de burocracia e horas de 

estabelecimento sem lecionar; ao excesso de cargos sem contar na componente 

letiva; e há maioria das turmas terem um excesso de alunos e estarem mal 

preparadas. 

No respeitante à autoavaliação das suas competências emocionais enquanto 

professora, estas foram subdivididas em quatro partes distintas relacionadas com: a 

comunicação; a motivação; a adaptabilidade; e a gestão de si. Que serão analisadas 

com base nos gráficos 16, 17, 18 e 19 apresentados de seguida. 
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Gráfico 16 – Autoavaliação na relação professor-aluno, na turma G do 10.º ano de 

Economia A, no ano letivo de 2013/2014 
 

No que toca às competências emocionais relativas à comunicação na relação 

pedagógica entre professor-aluno, constatamos através do gráfico 16 que em todas as 

opções colocadas no inquérito por questionário à professora cooperante, esta as 

caracterizou com sendo utilizadas sempre ou muitas vezes. Sendo de destacar a: 

perceção do estado emocional dos seus alunos através dos sinais não-verbais dos 

mesmos; compreensão e sensibilidade das emoções dos alunos; transmissão de boa 

energia durante as aulas (o que transmite e prolifera um bem-estar educativo no 

ensino-aprendizagem); estímulo e contato próximo com os alunos em sala de aula. 

Estas são algumas das características que vão ao encontro da compreensão empática 

que devem estar presentes numa sala de aula para o sucesso do ensino-aprendizagem. 
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Gráfico 17 – Autoavaliação na relação professor-aluno, na turma G do 10.º ano de 

Economia A, no ano letivo de 2013/2014 
 

Quanto às competências emocionais relativas à motivação na relação 

pedagógica entre professor-aluno, constatamos através do gráfico 17 que em todas as 

opções colocadas no inquérito por questionário à professora cooperante, esta as 

caracterizou com sendo utilizadas muitas vezes ou sempre. Sendo de destacar: se o 

aluno apresenta dificuldades/necessidades, ajuda e coopera com o aluno na 

aprendizagem não estando a professora preocupada com o tempo da aula; a 

professora suscita a participação e a colaboração/trabalho em equipa dos seus alunos 

em diversas atividades das aulas; a professora consegue transmitir a sua paixão pelo 

ensino e disciplina provocando o interesse nas aulas. Estas são algumas das 

competências que conseguem promover a motivação dentro de uma sala de aula que 

vai ao encontro dos propósitos da compreensão empática para o sucesso do ensino-

aprendizagem. 
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Gráfico 18 – Autoavaliação na relação professor-aluno, na turma G do 10.º ano de 

Economia A, no ano letivo de 2013/2014 

 

No respeitante às competências emocionais relativas à adaptabilidade na 

relação pedagógica entre professor-aluno, constatamos através do gráfico 18 que em 

todas as opções colocadas à professora cooperante, esta as caracterizou com sendo 

utilizadas muitas vezes ou sempre. Sendo de destacar: a professora possuiu uma 

abordagem pedagógica estratégica com introdução de exploração de novos caminhos 

para o sucesso do seu processo de ensino-aprendizagem; a professora tem em conta 

as particularidades dos seus alunos, permitindo que eles possam adotar outras 

estratégias que não as suas, para o sucesso dos seus alunos; a professora adapta-se 

facilmente a situações imprevistas devido à sua capacidade inovadora, inventiva e 

criativa, com o objetivo de atingir os objetivos de aprendizagem que tinha 

preconizado para uma determinada aula. Mais uma vez enfatizando a importância 

das competências emocionais para o sucesso do ensino-aprendizagem. 
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Gráfico 19 – Autoavaliação na relação professor-aluno, na turma G do 10.º ano de 

Economia A, no ano letivo de 2013/2014 
 

No que toca às competências emocionais relativas à gestão de si na relação 

pedagógica entre professor-aluno, constatamos através do gráfico 19 que na maioria 

das opções colocadas à professora cooperante, esta as caracterizou com sendo 

identificadas muitas vezes ou sempre, excetuando uma em que a classificou como às 

vezes. Sendo de destacar: o otimismo e paciência na relação pedagógica com os seus 

alunos; mantêm o seu autocontrolo diante a maioria dos problemas que possam 

surgir dentro da sala de aula, contudo por vezes, alguns acontecimentos conseguem 

perturbar a professora, no entanto, consegue permanecer calma mediante essas 

situações de stress; mantém pensamento positivo quando certas situações perturbam 

o desenrolar da sua planificação de aula, tendo como base a sua confiança na 

capacidade de ajudar os alunos que têm problemas e/ou que têm dificuldades na 

aprendizagem.   
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No respeitante às atitudes que os professores deverão ter em sala de aula, 

estas foram subdivididas em duas partes distintas, relacionadas com as: relações 

interpessoais; atitudes e comportamentos. Que serão analisadas com base nos 

gráficos 20 e 21 apresentados de seguida. 

 

Gráfico 20 – Relação professor-aluno, na turma G do 10.º ano de Economia A, no ano letivo 

de 2013/2014 
 

Analisando o gráfico 20 sobre a opinião quanto às atitudes que os professores 

deverão possuir nas relações interpessoais, com seus alunos em sala de aula, 

podemos constatar que a professora identifica todas as opções como importantes e 

que as tenta aplicar em muitas das vezes ou sempre. Sendo de destacar a: 

consistência e a justiça nas suas atitudes perante todos os seus alunos; compreensão 

empática com seus alunos como pessoas, tentando encontrar um equilíbrio emocional 

em relação à autoridade, proximidade e respeito mútuo; fomentação do 

desenvolvimento de autodisciplina por parte dos alunos; criação de atitudes proativas 

por parte dos alunos relativas à participação, autoconsciência das necessidades/ 
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interesses e capacidade expressiva dos sentimentos dos seus alunos perante todas as 

situações verificadas dentro da sala de aula, ou, que influenciem o desenrolar 

positivo do ensino-aprendizagem. 

 

 

Gráfico 21 – Relação professor-aluno, na turma G do 10.º ano de Economia A, no ano letivo 

de 2013/2014 
 

Por outro lado, o gráfico 21 é referente às atitudes que os professores deverão 

possuir no confronto com certas atitudes e comportamentos em sala de aula. Sendo 

de destacar que aqui a professora cooperante ressalta como importante: o professor 

desligar-se dos seus problemas pessoais quando entra numa dada aula, tentando 

dedicar-se apenas ao ensino-aprendizagem dos seus alunos; utilização de outros 

recursos mais apelativos para a facilitação da/na aprendizagem, e, consequentemente 

a certificação que seus alunos adquiriram os seus objetivos; não considerar que 

qualquer dificuldade de aprendizagem que o aluno possua seja problema exclusivo 

do aluno. Desenvolvendo assim, as competências emocionais ao encontro de um 
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ensino-aprendizagem com sucesso, tendo em conta as características do professor 

reflexivo. 

Relativamente às competências emocionais dos alunos do 10.º G (de uma 

forma generalizada), estas foram subdivididas em três partes distintas relacionadas 

com: a comunicação; a motivação; e a autonomia. Que serão analisadas com base 

nos gráficos 22, 23 e 24 apresentados de seguida. 

 

Gráfico 22 – Relação professor-aluno, na turma G do 10.º ano de Economia A, no ano letivo 

de 2013/2014 
 

Relativamente às competências emocionais relativas à comunicação na 

relação pedagógica entre professor-aluno do 10.º G, constatamos através do gráfico 

22 que em todas as opções colocadas no inquérito por questionário à professora 

cooperante, esta as caracterizou com sendo identificadas como muitas vezes ou 

sempre. Sendo de destacar que: os alunos desta turma demonstram competências de 

trabalho em equipa, participação ativa e assertividade; mesmo sobre pressão ou 

emocionados os alunos são claros nas suas ideias, demonstrando também uma escuta 

ativa e respeito pelos restantes colegas e professora. 
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Gráfico 23 – Relação professor-aluno, na turma G do 10.º ano de Economia A, no ano letivo 

de 2013/2014 
 

Gráfico 24 – Relação professor-aluno, na turma G do 10.º ano de Economia A, no ano letivo 

de 2013/2014 
 

Analisando os gráficos 23 e 24, relativos às competências emocionais 

relativas à motivação e autonomia na relação pedagógica entre professor-aluno da 

turma estudada, constatamos que a professora cooperante as identificou como às 

vezes, muitas vezes ou sempre. Sendo de destacar que a professora considera que os 

seus alunos se caracterizam por jovens com um espirito critico, participativos, com 

intensidade por aprender e apreender novos conhecimentos, mesmo diante alguns 

obstáculos que possam surgir no seu processo de aprendizagem. Demonstrando 

assim: uma autonomia plena; agilidade e disciplina no desenvolvimento no seu 

55

0 



A Literacia Emocional em Sala de Aula 
 

65 

 

trabalho de aprendizagem; e proatividade em todo o seu processo e sucesso do 

ensino-aprendizagem. 

A última parte do questionário aplicado à professora cooperante, versou-se 

como anteriormente referido, à avaliação do sucesso do ensino-aprendizagem no 

final do ano letivo dos alunos do 10.º G, na disciplina de Economia A. Sendo que, a 

professora caracterizou que o sucesso foi elevado e que os alunos do sexo feminino 

apresentaram um maior grau de sucesso. Este sucesso foi devido a toda a relação 

pedagógica e de relação empática entre professor-aluno, como também ao facto de a 

turma ser reduzida, o que permitiu e possibilitou um ensino e apoio mais 

individualizado. 
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CAPÍTULO IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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12. CONCLUSÕES   

 

A fundamentação teórica deste estudo teve como pilar a Abordagem Centrada 

na Pessoa de Carl Rogers, com os contributos de Donald Schön sobre os professores 

reflexivos, de Maurice Tardif com os saberes docentes e Paulo Freire com a 

pedagogia da autonomia. 

O meu objeto de estudo vai ao encontro das ideias defendidas por Carl 

Rogers, no qual identificava três atitudes facilitadoras, e, na qual eu me debrucei 

sobre a compreensão empática (empatia). No entanto, apesar do meu objeto de 

estudo incidir-se na empatia/compreensão empática, as outras duas atitudes 

facilitadoras (congruência do facilitador de ensino e a consideração positiva 

incondicional) são também muito importantes e devem estar todas associadas para 

que favoreçam um ensino-aprendizagem com maior sucesso. Esta ideia também é 

defendida por um investigador brasileiro, Luiz Gonçalves (2008). 

Neste estudo foi possível observar algumas destas atitudes, quer nas aulas 

assistidas quer nas aulas lecionadas. Em ambas as situações, foram manifestadas uma 

grande dose de consideração positiva em contexto de sala de aula, por meio da 

comunicação, da empatia e valorização das iniciativas dos alunos ao tentarem obter a 

melhor compreensão do que se estava tentando transmitir. 

Com apoio aos resultados auferidos pelos questionários aos alunos e com a 

prática pedagógica das aulas lecionadas pude também constatar que a maioria espera 

que os seus professores demonstrem as suas atitudes empáticas, como facilitador e 

motivador das aprendizagens. Nas minhas aulas pude observar que os alunos 

demonstravam maior aproveitamento quando aplicava a empatia, pois sentiam que eu 

enquanto professor era também um facilitador, cooperante e motivador. O mesmo 

acontecendo com a professora cooperante (detentora da turma enquanto docente 

principal), facilitando assim todo o processo do ensino-aprendizagem.  

As respostas dadas pelos alunos também demonstram que cada vez mais os 

alunos expressam as suas expectativas e reivindicam os seus direitos, para 

promoverem um maior sucesso no seu processo de ensino-aprendizagem. Neste 

processo, a compreensão empática poderá ser um fator importante para melhorar a 

relação pedagógica entre professor-aluno. 
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As expectativas dos alunos confirmam os ideais dos autores apresentados 

neste trabalho. Na qual, estes defendem que os professores devem ter uma formação 

que contemple as competências emocionais, facilitadoras e motivadoras no processo 

do ensino-aprendizagem e na relação direta entre professor-aluno, tendo em conta 

todas as suas individualidades. 

Em consonância com as bases teóricas deste estudo, quando os professores 

estão interessados em que os seus alunos aprendam de forma significativa, tendem a 

buscar a compreensão de como os seus alunos estão a absorver todos os 

ensinamentos, aplicando não apenas a transmissão dos conhecimentos mas 

complementando-a com as atitudes facilitadoras, como forma de se atingir um maior 

sucesso no ensino-aprendizagem dos seus alunos. Estes também demonstram cada 

vez mais a expectativa de que os seus professores se aproximem deles, os 

compreendam e expliquem de forma significativa todos os saberes e competências 

para que se tornem cidadãos de sucesso. 

Na lecionação das minhas aulas e com o apoio de outros instrumentos 

utilizados e aplicados (grelhas de observação e questionários) pude constatar que as 

atitudes facilitadoras de Rogers em conjunção com a pedagogia fenomenológica de 

Freire, com a reflexão-na-ação de Schön e com os saberes da experiência de Tardif, 

são instrumentos que trazem uma mais-valia para o sucesso do ensino-aprendizagem. 

Pois estas conseguem originar um melhor desempenho quer por parte do professor 

quer da parte dos alunos. 

Os resultados do sucesso avaliativo, no final do ano letivo e nas aulas que 

lecionei confirmam a hipótese inicialmente proposta para este estudo – sobre a 

importância da empatia na relação professor-aluno como forma de promoção de um 

ensino-aprendizagem com maior índice de sucesso e satisfação. Pois as atitudes 

empáticas conseguem promover uma maior motivação na relação pedagógica entre 

professor-aluno, dentro do contexto de sala de aula. Devido também, às relações 

interpessoais mais saudáveis que se conseguem compartilhar com o intuito de criar 

cada vez mais uma maior inclusão educacional, tendo em conta, o respeito pelas 

diferenças e potenciando a aprendizagem.  

Em suma, podemos afirmar que a empatia/compreensão empática é 

importante na relação pedagógica professor-aluno para o sucesso do ensino-

aprendizagem, neste caso na disciplina de Economia A. 
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ANEXOS 

 

Listagem de anexos que constam em CD: 

 

 Anexo A: Planificações de Curto Prazo/Planos de Aula da unidade 5 – Preços 

e Mercados. 

 

 Anexo B: PowerPoint das Aulas Lecionadas. 

 

 Anexo C: Fichas de Trabalho. 

 

 Anexo D: Vídeos Apresentados em Aula. 

 

 Anexo E: Grelha Auxiliar de Avaliação e Observação. 

 

 Anexo F: Inquéritos por Questionários Aplicados aos Alunos. 

 

 Anexo G: Inquérito por Questionário Aplicado à Professora Cooperante. 
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