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Resumo 

 

A sucessiva valorização científica dos estudos na área da inteligência emocional (IE) levou ao 

reconhecimento da sua importância nos vários contextos do desenvolvimento humano. Contudo, 

verificámos uma grande escassez de estudos científicos na temática da IE em crianças ou jovens 

com Necessidades Educativas Especiais (NEE).  

Na atual sociedade do conhecimento, verificamos a necessidade de formar jovens com 

capacidade de iniciativa, autónomos e independentes, com valores colaborativos, que não 

tenham unicamente capacidades curriculares, mas que desenvolvam o seu talento, alunos com 

competências de adaptação, autoestima, responsabilidade, gestão do stress, com capacidades 

sociais.  

Propomo-nos realizar, nesta investigação, um estudo de caso, com o principal objetivo 

demonstrar a importância da utilização de uma metodologia treino experiencial ao ar livre que 

tem como nome, outdoor training e testar a sua eficácia na aquisição e desenvolvimento de 

competências sócio emocionais em alunos, com dificuldades de aprendizagem com deficit 

cognitivo, postura emocional.  

As dificuldades de aprendizagem foram frequentemente atribuídas a deficits cognitivos, contudo, 

estudos recentes apontam a sua origem nos problemas de mau relacionamento da criança consigo 

própria ou com os outros, isto é, pode estar relacionado com a inteligência emocional. Deste 

modo, torna-se pertinente apurar o impacto da inteligência emocional face às dificuldades de 

aprendizagem bem como as estratégias a adotar, com o intuito de desenvolver ferramentas que 

possam traduzir e avaliar os fatores da inteligência emocional e com isso melhorar o 

desempenho escolar destas crianças. 

Este projeto de investigação incide sobre o estudo da importância da utilização deste tipo de 

ferramenta como uma mais-valia na aquisição e desenvolvimento de competências sociais e 

emocionais em alunos com NEE.  

A metodologia utilizada para este projeto de investigação foi o estudo de caso, sendo o caso 

escolhido o de um aluno com NEE, que frequenta uma escola, na Região Autónoma da Madeira. 

 

Palavras-chave: Outdoor training; inteligência emocional; alunos com Necessidades Educativas 

Especiais; competências sociais e emocionais 
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Abstrat 

 

Successive scientific value of studies made in the field of emotional intelligence (EI) led to the 

recognition of its importance in various contexts of human development. However, we noticed a 

lack of scientific studies made on the subject of IE in children or youngsters with Special 

Educational Needs (SEN). 

In the current knowledge society, we see the need to train young people with initiative capacity, 

autonomous and independent, with collaborative values, that not only have curricular skills but 

also develop their talent, students with adaptation skills, self-esteem, responsibility, stress 

management, with social skills. 

Hence we propose to carry out this investigation, a case study with the primary objective to 

demonstrate the importance of using the outdoor training methodology for the acquisition and 

development of social emotional skills in students, with learning difficulties with cognitive 

deficit, emotional posture. 

Learning difficulties were often attributed to cognitive deficits, however, recent studies indicate 

its origin in bad child relationship problems with itself or with others, this is, it may be related to 

emotional intelligence. Thus, it is appropriate to ascertain the impact of emotional intelligence in 

the face of learning difficulties as well as the strategies to adopt in order to develop tools that can 

translate and evaluate the factors of emotional intelligence and thereby improve the academic 

performance of these children. 

This research project focuses on the study of the importance of using this type of tool as an asset 

in the acquisition and development of social and emotional skills to students with SEN. 

The methodology used for this research project was the case study, in this case of a student with 

special needs, who attends a school in Madeira. 

 

Keywords: Outdoor training; emotional intelligence; students with Special Educational Needs; 

social and emotional skills 
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Introdução  

 

Este trabalho de investigação realiza-se no âmbito do Mestrado em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

A escolha do tema surgiu pelo interesse, e também pela necessidade, de aprofundar 

conhecimentos na área da inteligência emocional e da sua importância nos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). Desta forma, este estudo pretende potenciar o 

trabalho das competências sociais e emocionais em alunos com NEE, incidindo nas 

crianças/jovens com dificuldades de aprendizagem, deficit cognitivo, postura emocional, 

utilizando como instrumento de formação a metodologia do Outdoor training. Pretendemos, com 

isso, criar uma ferramenta que revele as referidas competências e potencie a inteligência 

emocional neste tipo de público-alvo.  

Vivemos numa sociedade em constante mudança, a atual descreve-se sociedade do 

conhecimento, que se caracteriza pelo desenvolvimento cognitivo e pelo talento do individuo. 

Uma sociedade globalizada que evolui rapidamente, exigindo grande competitividade, e uma 

enorme flexibilidade da capacidade de adaptação para corresponder da melhor maneira às 

constantes transformações. Para Lipovetsky et al. (2008) este fenómeno é causador de uma vida 

ansiosa, de fortes sentimentos de medo do futuro, vulnerabilidade. Esta nova fase de mudanças 

requer, mais do que nunca, novas formas de educar, e como tal, novas metodologias de ensino. 

Posto isto, verificamos a necessidade de formar crianças e jovens para enfrentar estes novos 

desafios, alunos com capacidade de iniciativa, com autoestima, com flexibilidade, com 

competências de adaptação a um mundo incerto e imprevisível. Esta nova fase de mudanças 

requer, mais do que nunca, novas formas de educar, e como tal, novas metodologias de ensino.  

Sabemos, também, que pensar na qualidade educativa do século XXI significa apostar na escola 

inclusiva, mas para fazer frente às várias mudanças registadas na sociedade de hoje deve-se 

(re)pensar qual a melhor forma de promover o sucesso da inclusão dos alunos com NEE no 

sentido de os preparar para os desafios da sociedade que integram. A escola deve preparar-se 

para oferecer aos seus alunos uma educação integral, tanto ao nível cognitivo como ao nível 

social e emocional, de forma a possibilitar que os discentes desenvolvam as diferentes 

capacidades e inteligências do ser humano.  

Este estudo pretende encontrar uma metodologia com o intuito de promover nos alunos 

com NEE competências sociais e emocionais, primordiais para a sua inclusão escolar e social, 

onde todas as crianças tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem, se construam 
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enquanto seres no sentido de transporem barreiras, fraquezas e bloqueios, onde a criança com 

NEE tenha um tipo de vida tanto quanto normal ou até idêntico à dos seus pares. Desta forma, 

achamos por bem trabalhar neste estudo diversas competências, tais como: intra e inter-relação, 

motivação, gestão do stress, resiliência, comunicação, responsabilidade social, adaptabilidade, 

liderança, autoconfiança  que lhes permitam ter outro tipo de maturidade e melhores resultados 

no seu dia a dia, como a responsabilidade, motivação e autonomia no processo formativo. 

No que concerne à estrutura, este trabalho apresenta-se organizado em duas partes. A 

primeira parte é referente ao enquadramento teórico do tema em estudo, onde se procura, através 

da revisão de literatura, entender a problemática que envolve a inteligência emocional aplicada a 

alunos com NEE, especificamente os problemas socio-emocionais das crianças com dificuldades 

de aprendizagem. Seguidamente, são apresentadas algumas considerações sobre a metodologia 

outdoor training e a sua aplicação em contexto educativo, para finalizar com ponderações acerca 

dos alunos com NEE e escola inclusiva. Na segunda parte do projeto, a empírica, é exposto a 

metodologia utilizada, apresentando-se as sessões implementadas, no estudo de caso, para 

posteriormente se realizar uma análise dos resultados obtidos ao longo das sessões. Por fim, na 

conclusão, são apresentadas as principais conclusões deste trabalho de investigação. 

Posto isto, esperamos que através da realização deste projeto de investigação, se consiga 

aferir as vantagens que a educação emocional poderá trazer no programa educacional definido 

para as escolas portuguesas e em especial para os alunos com NEE com dificuldades de 

aprendizagem, deficit cognitivo, postura emocional. Neste contexto, propomo-nos realizar um 

estudo exploratório que permita trabalhar as aptidões sociais e emocionais de crianças/jovens 

com NEE, com o objetivo de provar que, através desta metodologia, podemos desenvolver 

capacidades fundamentais para criar pessoas talentosas. Esta análise justifica, em grande parte, a 

importância da nossa investigação, que se baseia na grande influência que exercem os processos 

emocionais no desempenho do comportamento humano.  
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1.1. Perspetiva histórica de Inteligência Emocional 

 

Vivemos numa época de profundas e constantes mudanças, em todas as esferas da nossa 

sociedade, o que exige preparação para enfrentar estas mutações, que pela sua rapidez e 

violência poderão tornar-se traumáticas, ligadas a um ambiente de grande incerteza e de uma 

competitividade não existente antes da globalização, o que impõe todo o tipo de exigências, 

ocasionando riscos pessoais ao nível psicológico. Para Lipovetsky et al. (2008) este fenómeno é 

causador de uma vida ansiosa, de fortes sentimentos de medo do futuro, vulnerabilidade. Posto 

isto, verificamos a necessidade de formar crianças e jovens para enfrentar estes novos desafios, o 

que explica a importância que hoje em dia damos à inteligência emocional. 

Etimologicamente, o vocábulo inteligência provém do termo latino intus legere, que 

significa “ler dentro”, ou seja, a capacidade de ler o interior. A inteligência poderá ser a 

capacidade de decifrar as coisas ou a realidade desde o interior; é descer à mente de cada pessoa 

(Dicionário de Língua Portuguesa, 2008).  

A investigação tem demonstrado que a definição IE não é consensual no contexto 

científico. Existem autores que descrevem a IE como a capacidade de resolução de problemas 

abstratos, para Terman (1921, p. 28), “una persona es inteligente según su capacidad de 

desarrollar pensamientos abstractos, es decir, capacidad de comprender relaciones y patrones, 

sobre todo aquellos que no son inmediatamente perceptibles por los sentidos”. Outros autores 

destacam facetas da inteligência relacionadas com a capacidade de adaptação a novas e reias 

situações, e também a descrevem como a capacidade de uma pessoa se adaptar ao meio 

circundante. Há quem se centre mais nos aspetos práticos, definindo a inteligência como o 

conjunto de habilidades que as pessoas utilizam para desempenhar com destreza atividades 

muito diversas nos diferentes campos profissionais, atividades que vão desde o manejo de 

ferramentas e utensílios, até ao desempenho eficaz de papéis sociais muito divergentes nas 

distintas culturas. 

O desenvolvimento da conceção de inteligência e os progressos no estudo dos afetos e da 

cognição, deveu-se ao impulso da psicologia moderna bem como das neurociências, registado no 

início do séc. XX, o que conduziu a várias tentativas de definir uma inteligência ligada às 

emoções. 

A IE tem como precursor o conceito de inteligência social de Thorndike (1920), que a 

definiu como a habilidade para compreender e dirigir os homens e mulheres, e atuar sabiamente 

nas relações humanas (Correa, 2008). 
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Nos anos 30, Thorndike referiu-se à existência de uma inteligência social (Thorndike, 

1920; Thorndike & Stein, 1937 citado por Salovey & Mayer, 1993) e Wechsler escreveu sobre 

aspetos “não intelectuais”, os quais, segundo o autor, contribuem para a inteligência global de 

uma pessoa (Wechsler, 1934 citado por Grewal & Salovey, 2005). No entanto, alguns anos mais 

tarde, a inteligência social continuava sem uma definição clara e uma medida coerente 

(Cronbach, 1960 citado por Salovey & Mayer, 1993). 

Nos primeiros anos da segunda metade do séc. XX, escola behaviorista, representada por 

Skinner, considerou que só o comportamento observável poderia ser estudado cientificamente, 

excluindo a vida interior, portanto, as emoções. Nos finais dos anos 60, com a revolução 

cognitivista, a psicologia começou a interessar-se pelo modo como a mente regista e armazena a 

informação, bem como pela natureza da inteligência. Todo o terreno afetivo não era, até então, 

estudado nem tão-pouco contemplado. Para seguir o seu ponto de vista, os investigadores devem 

ter ignorado as suas expectativas pessoais e os seus medos, e como estes influenciavam os seus 

modelos da mente, ignorando, assim, os sentimentos que dão à vida diferentes cores, 

influenciando o modo bom ou mau como é tratada a informação. 

Desde os anos 80, com a teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1983), reacendeu 

o interesse dos investigadores em ampliar a definição de inteligência. Gardner propôs uma 

“inteligência intrapessoal” muito semelhante ao conceito atual de IE. Nesta época, Sternberg 

(1985, citado por Salovey, Mayer & Caruso, 2002) desafiou os investigadores a descentrarem-se 

do estudo das funções mentais e a incluir na investigação sobre a inteligência, aspetos práticos e 

criativos, enquanto Greenspan (1989, citado por Franco, 2007) escreveu um capítulo intitulado 

“Emotional Intelligence,” onde tentou mostrar como as aprendizagens se devem basear mais nos 

aspetos emocionais da vida. A expressão “inteligência emocional” foi utilizada pela primeira vez 

por Payne, que em 1986 tenta definir o conceito, ainda que através de uma aceção retórica e 

pouco clara (Grewal & Salovey, 2005; Salovey et al., 2002 citado por Franco, 2007).  

Foi só na última década do séc. XX, nos anos 90, é que é introduzida a expressão 

inteligência emocional, por Mayer e Salovey, tendo sido definida pelos autores como “um tipo 

de inteligência social que envolve a competência para monitorizar as suas próprias emoções e as 

dos outros, para discriminar entre elas, e para usar essa informação para guiar o pensamento e as 

ações” (Mayer & Salovey, 1993, citados por Franco, 2007). Considerando-a desta forma uma 

subclasse da Inteligência Social, encontrando-se confrontada com a análise dos sentimentos e 

emoções em si mesmo e nos outros, na discriminação entre ambos, bem como na utilização da 

informação obtida na orientação do pensamento e das ações. 



    
 8 

  

Influenciado por esta corrente Goleman (1996, 2000, 2005) popularizou o conceito, os 

estudos e o termo inteligência emocional, nas suas obras Emotional Intelligence e Working with 

Emotional, responsabilizando-o pela existência de cinco habilidades: Autoconsciência (isto é, 

identificar emoções e sentimentos em si próprio); gerir emoções (isto é, saber lidar com as 

emoções adequadamente); automotivação (ou seja, ser capaz de mobilizar emoções para alcançar 

objetivos); empatia (que significa ter atenção aos sinais que indicam o que os outros desejam e 

necessitam); gerir relacionamentos (ou seja, ser capaz de gerir as emoções nos relacionamentos 

com os outros). 

Os inícios do século XXI carateriza-se por uma afirmação desta ideologia, no qual vários 

autores (Goleman,2000 e 2005; Niedenthal, Kruth-Gruber & Ric, 2006 citado por Franco, 2007) 

realçam a importância da inteligência emocional como prevenção do sucesso académico e 

profissional do ser humano, contradizendo as teorias defendidas à um século atrás, que 

dispensavam as emoções no processo de aprendizagem e no trabalho. 

Posteriormente, a definição de inteligência emocional ficou conhecida resumidamente 

como “habilidade para reconhecer o significado das emoções e suas inter-relações, assim como 

raciocinar e resolver problemas baseados nelas. A inteligência emocional está envolvida na 

capacidade de perceber emoções, assimilá-las com base nos sentimentos, avaliá-las e gerenciá-

las” (Mayer, Caruso & Salovey, 2002, p. 267). 

Segundo Niedenthal, Kruth-Gruber & Ric (2006, citado por Franco, 2007), o estado 

emocional do individuo pode desempenhar funções fundamentais, quer na realização eficaz de 

tarefas, quer no ajustamento socioemocional, porque pode: motivar comportamentos; centrar a 

atenção; permanecer na prossecução dos objetivos; comunicar informação sobre a natureza dos 

relacionamentos; definir prioridades nos relacionamentos; unir e manter as pessoas em grupos 

sociais. 

Desta forma, podemos afirmar que o século XXI, carateriza-se como um período de 

mudança de mentalidade, pois os investigadores supracitados começam a por em causa o QI 

(coeficiente de inteligência) como fator predominante para que se alcance o êxito social e 

profissional, passando a defender o QE (coeficiente emocional). Segundo Goleman (2001) a 

inteligência não garante o êxito na nossa vida quotidiana. A inteligência não facilita a felicidade 

com aqueles que nos rodeiam. O QI das pessoas não contribui para o nosso equilíbrio emocional, 

nem para a nossa saúde mental. São as habilidades emocionais e sociais as responsáveis pela 

nossa estabilidade emocional e mental, assim com pelo nosso ajuste social e racional. 
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Linda Lantieri, na sua obra Inteligência Emocional Infantil (2008), citando Goleman em 

Inteligência Emocional (1995), defende que os alunos estão mais preparados para a vida se, no 

seu programa de estudos, conjuntamente, com os conteúdos académicos, se incluir uma 

preparação de habilidade sociais e emocionais. Logo, ao longo da vida, conseguem adquirir 

diversas capacidades, como a autoconsciência, aptidão para dominar as emoções perturbadoras, 

como a frustração, obstáculos, limitações, uma maior sensibilidade para lidar com as emoções 

dos outros, e uma maior habilidade interpessoal, sendo a base destas atitudes consolidadas desde 

a infância. 

Perante as vantagens mencionadas muitos tem sido os autores que tem refletido sobre a 

importância da educação das capacidades inerentes ao conceito de inteligência emocional, e a 

sugerir programas, metodologias, de forma a trabalhar e a desenvolver as competências sócio-

emocionais. 

Com esta perspetiva, surgiu, na Universidade de Chicago, uma equipa de investigação 

que propõe a aprendizagem social e emocional, a que deram o nome de SEL (Social Emotional 

Learning), no processo educativo, ajudando a incluir este programa nalgumas escolas em todo o 

mundo (CASEL, 2003). O que originou estudos sobre estes programas demonstrando resultados 

impressionantes no que diz respeito ao comportamento dos estudantes dentro e fora das escolas, 

através do desenvolvimento de técnicas como conseguir tranquilizar-se, diminuir a ansiedade, 

dispondo assim de grande capacidade de atenção para aprender e resolver problemas, o que 

resultou na melhoria das notas. 

Linda Lantieri (2008), defende que a inteligência social e emocional deverá ser 

trabalhada desde muito cedo, o que traz diversas as vantagens no que se refere à autoconsciência 

e autocompreensão; maior capacidade para relaxar o corpo e libertar a tensão física; aumento da 

concentração e capacidade de atenção, que é fundamental para a aprendizagem; maior eficácia da 

capacidade de enfrentar situações de stress; maior controlo dos pensamentos, menor submissão a 

pensamentos não desejados; mais oportunidades para uma comunicação e compreensão mais 

profunda entre pais e filhos, porque partilham os pensamentos e os sentimentos com 

regularidade. 

Em suma, as competências inerentes à IE tem ganho, ao longo dos últimos anos, um 

papel preponderante no trabalho das competências sociais e emocionais dos adultos, dos jovens e 

das crianças, sem ou com NEE, procurando facilitar as aprendizagens laborais, sociais e 

académicas, pretendendo conduzi-las ao sucesso profissional e escolar. 
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1.2. Modelos de Inteligência Emocional 

 

Ao longo do tempo surgiram diversas aproximações ao conceito de IE e ainda que na 

atualidade não exista uma definição consensual do conceito, a literatura agrega as diversas 

definições ou propostas de modelos de IE em dois modelos principais: os modelos mistos e os 

modelos de habilidades.  

Os modelos mistos integram, na conceção de IE, habilidades e traços de personalidade 

que, no seu conjunto, podem contribuir para o êxito na vida. Incluem-se nestes modelos, por 

exemplo, o modelo de Bar-On e o de Goleman (1997, 1996, respetivamente, citado por Franco, 

2007).  

No seu modelo, Bar-On (2006) defende a existência de uma inteligência emocional e 

social, traduzida num conjunto de habilidades emocionais, pessoais e sociais correlacionadas 

entre si, que influenciam a capacidade global de um indivíduo lidar com os desafios diários. Este 

autor definiu a existência de dez competências emocionais, relacionadas com a expressão 

emocional e o funcionamento social: autoconceito, autoconsciência emocional, assertividade, 

tolerância ao stress, controlo dos impulsos, sentido da realidade, flexibilidade, resolução de 

problemas, empatia e relações interpessoais. Além destas, definiu ainda cinco competências que 

designou de fatores facilitadores: responsabilidade social, otimismo, felicidade, independência e 

autorealização.  

Esta perspetiva combina habilidades mentais (como por exemplo, autoconsciência) com 

outras características que são consideradas distintas de habilidades mentais, como a felicidade e 

a independência, constituindo-se por isso um modelo misto.  

Goleman (1995) começou por definir a IE como a capacidade de um indivíduo 

reconhecer os seus sentimentos e os dos outros, de se automotivar e de gerir as emoções em si e 

nos relacionamentos que estabelece. Posteriormente, o autor direcionou o seu modelo para o 

contexto organizacional, redefiniu a IE como um conjunto de capacidades que permitem uma 

maior desempenho e eficácia no trabalho e propôs cinco componentes da IE (autoconsciência, 

autoregulação, motivação, empatia e habilidades sociais), associadas a um total de 25 

competências. Por exemplo, a autoconsciência incluía a consciência emocional, a valorização 

pessoal e a confiança pessoal (Goleman, 1998). Comparativamente a Bar-On, Goleman atribuiu 

ao seu modelo um forte valor preditivo de sucesso nas várias dimensões da vida, que contribuiu 

para a sua enorme aceitação social (Mayer, Salovey & Caruso, 2000).  
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Os modelos de habilidades caracterizam-se por definir a IE na interface que existe entre 

inteligência e emoções. Nesta perspetiva, o conceito é descrito através de um conjunto de 

operações que a inteligência executa para processar e beneficiar das emoções, envolvendo o 

pensamento abstrato e a resolução de problemas. A conceção de IE de Mayer e Salovey 

enquadra-se neste tipo de modelo. Por se sustentar este trabalho no modelo de habilidades da IE 

de Mayer e Salovey, procede-se de seguida à apresentação mais detalhada deste modelo. 

 

 

1.3. Inteligência Emocional nas crianças e jovens com NEE/no âmbito educacional 

 

Como já mencionado, nos últimos anos do séc. XX verificámos uma progressiva 

valorização científica dos estudos na área da IE, o que levou ao reconhecimento da sua 

importância em diversos âmbitos, nomeadamente na educação.  

Até meados do final do séc. XX, a escola dava primazia aos aspetos intelectuais e 

académicos dos alunos, no qual cada indivíduo era responsável pelo seu desenvolvimento 

pessoal (Férnandez-Berrocal & Ruiz-Aranda, 2008). A pesquisa sobre a aprendizagem feita 

pelos alunos cingia-se a aspetos relacionados com a memória, pensamento, raciocínio, perceção 

e linguagem (Oatley & Nundy, 2000). Na passagem do séc. XXI, com a mudança de alguns 

paradigmas na educação, com a introdução da escola inclusiva, com a afirmação dos estudos 

relacionados com a IE, verifica-se uma mudança de perspetiva, mais direcionada para o 

funcionamento do ser humano nos aspetos sociais e emocionais, caminhando para uma educação 

preocupada numa escola para TODOS, e na formação de TODOS, valorizando o trabalho e o 

reforço das suas competências socioemocionais.  

Neste sentido, diversos investigadores tem direcionado os seus estudos de forma a 

compreender a influência da IE em aspetos como o pessoal, emocional e social, o rendimento 

académico ou as relações interpessoais na escola (Fernández-Berrocal & Ruiz-Aranda, 2008; 

Morales & López-Zafra, 2009).  

Para alguns autores, como é o caso de Lipovetsky (2006, citado por Fernández-Berrocal 

& Ruiz-Aranda, 2008), esta nova corrente, deve-se ao facto da atual sociedade procurar uma 

nova hierarquia de valores e uma nova forma de se relacionar com os objetos, o tempo, consigo 

próprios e com os outros, no sentido de encontrarem um equilíbrio emocional e a felicidade 

individual. 
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Neste sentido, alguns países como os Estados Unidos da América e o Reino Unido tem 

vindo a desenvolver alguns programas de intervenção de forma a abordar as competências 

sociais e emocionais em contexto escolar, implementando-os nas escolas primárias e 

secundárias. Estes programas foram elaborados segundo o conceito de IE e no modelo teórico de 

Mayer, Salovey e Caruso (2000) e de Goleman (1995). Estes programas enquadram-se numa 

série de programas preventivos, os quais tem como objetivo combater um conjunto de problemas 

emocionais e sociais que afetam as crianças/jovens, levando-os, por vezes, ao insucesso escolar e 

à violência (Murta, 2007). 

Destes programas podemos referir o movimento Social and Emotional Learning (SEL), 

originário nos Estados Unidos da América, para prevenir problemas sociais e emocionais numa 

atmosfera estimulante e positiva (Weissberg & O’ Brien, 2004, citado por Fernández-Berrocal & 

Ruiz-Aranda, 2008). Programa este, que foi adotado mais tarde no Reino Unido, sendo 

implementado nas escolas primárias e secundárias no sentido de combater os problemas afetivos 

das crianças/jovens.  

Outro programa desenvolvido nos Estados Unidos da América, pela equipa de 

investigação de Salovey foi o programa RULER (Recognizing, Understanding, Labeling, 

Expressing and Regulating Emotion), este programa de aprendizagem social e emocional foi 

implementado em várias escolas americanas com o objetivo de dotar os professores e os alunos 

de competências emocionais consideradas fundamentais para o sucesso pessoal, social e 

académico (Brackett et al., 2011). 

De acordo com Lopes, Salovey e Straus (2003), a valorização do conceito de IE conduziu 

ao aparecimento de um amplo número de programas de aprendizagem emocional e social no 

contexto escolar bem como de programas de formação em gestão das emoções. Alguns 

resultados obtidos no contexto escolar sugerem que o treino de competências emocionais, através 

de programas de intervenção, contribui para o ajustamento emocional e social dos alunos 

(Greenberg, Kusche, Cook & Quamma, 1995; Kushé & Greenberg, 2001 citado por Lopes et al., 

2003). Devido ao sucesso da implementação deste tipo de programas e à valorização do conceito 

de IE, verificamos que diversos países têm vindo a promover em algumas instituições do ensino 

pré-escolar e escolar programas direcionados para a educação da socioemocional das crianças. 

Como é o caso de Espanha, que ao longo dos anos tem desenvolvido diversos tipos de 

programas, sob pena de cometermos alguma lacuna, destacamos apenas o Programa de Ensino 

de Habilidades de Interação Social – PEHIS (Casares, 1999) e o Programa de Reforço nas 

Habilidade Sociais, Autoestima e Resolução de Problemas (Arándiga, 2000).  
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Em Portugal, deve-se destacar o trabalho desenvolvido por Franco (2007), que tem vindo 

a incrementar uma formação contínua dos professores baseada nas competências emocionais, 

procurando avaliar o impacto destas nas capacidades de identificação, modificação, compreensão 

e utilidade na tomada de decisões por parte da comunidade docente; e de Santos (2013) que 

através da implementação de um programa de outdoor training nas escolas, principalmente nas 

instituições escolares de primeiro ciclo, procura promover o desenvolvimento das competências 

socioemocionais nas crianças e jovens sem Necessidades Educativas Especiais.   

Verificamos que atualmente existem, cada vez mais, este tipo de intervenções e 

programas nas nossas escolas, normalmente são desenvolvidas por psicólogos, que procuram 

investigar o impacto das competências sociais e emocionais na comunidade escolar. Deste modo, 

a educação social e emocional pode ser entendida como um processo contínuo e permanente que 

pretende potenciar o desenvolvimento social e emocional como complementos ao 

desenvolvimento cognitivo sendo essenciais para o desenvolvimento integral da personalidade e 

para a promoção do bem-estar.  

No que respeita ao contexto da educação especial, o estudo do conceito IE aplicado a este 

tipo de público é importantíssimo, contudo é uma área que carece ainda de muita investigação. 

 

 

1.4. A importância das competências sociais e emocionais nos alunos com NEE 

Na atual sociedade, verificamos a necessidade de formar crianças/jovens com capacidade 

de iniciativa, com autoestima, autónomos e independentes, com valores colaborativos, que não 

tenham unicamente capacidades curriculares, mas que desenvolvam o seu talento, alunos com 

competências de adaptação, continuamente, a um mundo exigente caraterizado por constantes 

novidades, pelo consumo, pela cultura, pelas formas de convivência (pares, família, relações de 

amizade e de comunidade) e, inclusive, pelas formas de vida biológica e socialmente viáveis. 

Para Lipovetsky et al. (2008) este fenómeno é causador de uma vida ansiosa, de fortes 

sentimentos de medo do futuro, vulnerabilidade. Esta nova fase de mudanças requer, mais do que 

nunca, novas formas de educar, e como tal, novas metodologias de ensino.  

As mudanças do novo modelo educativo devem caminhar no sentido de responder às 

exigências que as transformações sociais colocam. Esta situação representa um importante 

desafio: necessidade de formar as novas gerações com competências socioemocionais que as 

capacitam para saber gerir a insegurança, vergonha, ansiedade, medo, incerteza, e desenvolvam a 
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flexibilidade de serem capazes de adaptar-se às situações de mudança. Isto é, formar alunos, que 

para além de excelentes conhecimentos académicos, saibam trabalhar em equipa, sejam 

resilientes, saibam gerir o stress, comunicar e desenvolver pensamento crítico e criativo, que 

sejam portadores de habilidades intra e interpessoais que os diferenciam dos demais, isto é, que 

tenham habilidades socioemocionais. Para isso, a escola deve preparar-se para oferecer aos seus 

alunos uma educação integral, tanto ao nível cognitivo como ao nível emocional e relacional de 

forma a possibilitar que os discentes desenvolvam as diferentes capacidades e inteligências do 

ser humano.  

Denota-se, cada vez mais, uma necessidade de trabalhar a inteligência emocional e a 

inteligência social dos alunos com NEE, no sentido de que a sua inclusão na escola regular seja 

feita de forma tranquila, respeitando os seus principais níveis de desenvolvimento, onde todas as 

crianças tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem, se construam enquanto seres no 

sentido de transporem barreiras, fraquezas e bloqueios, onde a criança com NEE tenha um tipo 

de vida tanto quanto normal ou até idêntico à dos seus pares. Defendendo a linha de pensamento 

de Correia (2005) o qual defende que a escola inclusiva é aquela onde toda a criança é respeitada 

e encorajada a aprender até ao limite das suas capacidades. 

Ao desenvolver as habilidades sociais dos alunos com NEE, estamos a trabalhar um 

conjunto de ações, atitudes e pensamentos que o indivíduo apresenta em relação à comunidade, 

aos indivíduos com que interage e a ele próprio. Este trabalho proporciona ao indivíduo um 

desenvolvimento das suas capacidades interpessoais nos vários contextos, o que favorece 

relacionamentos mais saudáveis e benéficos com as outras pessoas (Del Prette & Del Prette, 

2005), representando um papel essencial no seu desenvolvimento, enquanto ser humano e, em 

particular, nas atividades escolares, influenciando nas relações com os professores, na realização 

académica e na aceitação com os pares (Del Prette & Del Prette, 2005). 

No que concerne à atuação sobre as competências emocionais dos alunos com NEE, 

verificamos que estamos a desenvolver as capacidades que expressam, interpretam e regulam as 

nossas emoções, bem como compreender as emoções que afetam o comportamento dos outros 

(Denham, Zinsser, & Bailey, 2011). Estas habilidades emocionais têm um papel importante na 

qualidade das competências sociais do indivíduo. As pessoas que possuem aptidões emocionais 

bem desenvolvidas ou resolvidas são, na visão de Goleman (2001), as que se revelam mais 

satisfeitas e eficazes nas suas vidas, dominando os hábitos de espírito que estão na base da sua 

própria produtividade. Para Bisquerra e Pérez (2007, p. 69) as competências emocionais são um 

“conjunto de conhecimentos, capacidades, habilidades e atitudes necessárias para compreender, 
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expressar e regular de forma apropriada os fenómenos emocionais”, acrescentando-lhes a da 

cidadania efetiva e responsável; o seu domínio potencia uma melhor adaptação ao contexto e a 

encarar as circunstâncias da vida com maiores probabilidades de êxito. Os aspetos favorecidos 

pelas competências emocionais são os processos de aprendizagem, relações interpessoais, 

solução de problemas.   

Podemos concluir, que as competências sociais e emocionais estão relacionadas com a 

capacidade que cada indivíduo possui para trabalhar e executar, de forma coerente, os seus 

pensamentos, comportamentos e sentimentos, de forma a melhorar a sua autoestima e alcançar, 

com isso, um equilíbrio em termos pessoais e sociais. Essa tranquilidade emocional e relacional 

irá refletir-se nos resultados alcançados em termos profissionais ou académico. Daí existirem 

alguns autores considerarem haver uma estreita ligação entre os fatores sociais, emocionais e 

académicos, avançando mesmo com o conceito de aprendizagem social, emocional e académica 

(Zins, Weissberg, Wang, & Walberg, 2004), valorizando o papel que as competências 

socioemocionais têm na promoção do rendimento académico e na aprendizagem ao longo da 

vida (Zins, Weissberg, et al., 2004). Foi esta linha de pensamento, que levou as escolas a 

elaborem linhas de intervenção para potenciar o rendimento académico, a par de outras funções 

escolares dos alunos (Greenberg et al., 2003). 

O aluno ao manifestar dificuldades na aprendizagem destas competências, estas “atuam 

como uma bola de neve”, afetando cada vez mais a vida das pessoas, tornando-as mais inseguras 

consigo próprias e com os outros, sem uma intervenção adequada, podem provocar situações de 

risco social, nomeadamente consumos excessivos, violência, tendência para o abatimento e a 

depressão, tendência para o isolamento social, respostas ansiosas às dificuldades, perceção de 

impotência pessoal e social.  

Em suma, as competências sociais e emocionais referem-se a um conjunto de ações, 

atitudes e pensamentos que o indivíduo apresenta em relação à comunidade, aos indivíduos com 

que interage e a si próprio. Estas competências assumem uma importância decisiva no 

desenvolvimento humano, pois estão relacionadas, não só com as relações entre pares, mas 

também, com o sucesso académico e profissional, e com o ajustamento psicossocial. Os défices 

nestas competências podem levar a dificuldades na aceitação social, dificuldades escolares, 

desajustes psicológicos na infância, problemas de saúde mental na adolescência e idade adulta, 

dificuldades de aprendizagem, maior risco de desenvolvimento de comportamentos antissociais, 

agressividade, delinquência e ao consumo de substâncias. Por esta razão, a Comissão Europeia 

considera as competências sociais e emocionais como essenciais para a vida dos seus cidadãos. 
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O que é aprendizagem de competências sociais e emocionais? 

 Segundo a Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning - CASEL 

(CASEL, 2012), a aprendizagem de competências sociais e emocionais consiste num processo de 

aquisição, desenvolvimento e aplicação da capacidade de integrar o pensamento, a emoção e o 

comportamento para alcançar e concretizar tarefas sociais importantes, nas quais os alunos 

desenvolvem conhecimentos, atitudes e competências que lhes permitem reconhecer, expressar e 

gerir emoções, construir relações saudáveis, estabelecer objetivos positivos, dar resposta a 

necessidades pessoais e sociais, sentir e mostrar empatia pelos outros, estabelecer e manter 

relações positivas, e tomar decisões responsáveis (CASEL, 2003; Lemerise & Arsenio, 2000; 

Zins et al., 2001). A eficácia deste processo consiste na sua elaboração na escola, com o 

envolvimento dos alunos, através da aplicação de atividades positivas, dentro e fora da sala de 

aula, com o envolvimento da comunidade educativa no planeamento, implementação e avaliação 

das aprendizagens. Respondendo às problemáticas educativas, satisfazendo as situações mais 

complexas que os jovens enfrentam em termos de inclusão académica, social e de cidadania 

(CASEL, 2003; Elias et al., 1997). 

Desta forma, a aprendizagem social e emocional manifesta-se ser um processo 

imprescindível no desenvolvimentos saudável do aluno sem ou com NEE, pois é através desta 

aprendizagem que cada aluno potencia o uso de diversas competências cognitivas e interpessoais 

para alcançar, de forma ética, objetivos relevantes, quer socialmente, quer do ponto de vista do 

desenvolvimento (Zins et al., 2004).  

De entre as diversas competências relevantes da aprendizagem socioemocional destacam-

se particularmente a autoconsciência, o autocontrolo, a consciência social, as competências de 

relacionamento interpessoal e a tomada de decisão responsável (CASEL, 2005). O 

desenvolvimento destas competências permitem potenciar uma melhor adaptação e rendimento 

académico, refletindo-se em comportamentos sociais mais positivos, menores problemas 

comportamentais, menor stress emocional e melhores resultados em avaliações e testes 

(Greenberg et al., 2003). Neste sentido, a aprendizagem social e emocional irá capacitar os 

alunos para se tornarem mais informados, mais responsáveis, mais empáticos, mais produtivos e 

mais ativos na sociedade, promovendo a participação ativa na sociedade e a cidadania (Zins et 

al., 2004). Revelando maior autodisciplina, automotivação, gestão do stress, organização do 

trabalho e melhores resultados (Duckworth & Selligman, 2005). Por outro lado, alunos que usam 
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competências de resolução de problemas para ultrapassar obstáculos, parecem tomar decisões 

mais responsáveis sobre o estudo e são academicamente melhor sucedidos (Zins & Elias, 2006). 

Quais as competências-chave a desenvolver? 

Segundo CASEL (2012), existem cinco grupos de competências-chave que devem ser 

desenvolvidas como base para a manutenção de relações sociais de alta qualidade e para adaptar-

se aos desafios na vida. Estes grupos são:  

- Autoconsciência/autoconhecimento – competência que trabalha questões referentes à 

identidade e reconhecimento dos aspetos internos ligados ao corpo (sensações corporais, 

humores), dos aspetos relativos a formas de pensar o próprio e às emoções prevalecentes 

(pensamentos, valores atitudes, crenças e emoções) e ao conhecimento acerca de acontecimentos 

externos (o que dizemos, como nos comportamos, onde vamos…). Isso inclui avaliar com 

precisão os pontos fortes e as limitações de um e de possuir um senso de confiança e otimismo 

bem fundamentado. Este conjunto de competências inclui habilidades de: identificação e 

reconhecimento de emoções; perceção adequada de si próprio; reconhecimento dos pontos 

fortes, necessidades e valores; autoeficácia; espiritualidade (CASEL, 2008). 

- Consciência social – esta competência centra-se nos aspetos da cognição social 

relacionados com a forma como o outro é percecionado e a tomada de perspetiva social, da 

própria identidade social e pessoal (os papéis que o indivíduo representa, os grupos a que 

pertence, as características que valoriza ou desprecia nos outros…). Trabalha-se a observação e a 

interpretação de situações sociais. Interpretar as ações, intenções e sentimentos dos outros é 

importante para ajustar o nosso comportamento apropriadamente, tendo em conta o que as outras 

pessoas fazem. As pessoas que não têm consciência das necessidades e interesses dos outros 

apresentarão perceções superficiais que estarão frequentemente erradas. Haverá pouco espaço 

para a empatia se não se tiver a perspetiva dos outros (Canha & Neves, 2008). Estão 

consideradas neste grupo habilidades como: compreensão das perspetivas dos outros; empatia; 

sensibilidade à diversidade e à diferença; e respeito pelos outros (CASEL, 2008). 

- Autocontrolo - capacidade de regular as emoções, pensamentos e comportamentos de 

forma eficaz em situações diferentes.  Neste grupo de competências, desenvolve-se a capacidade 

de lidar com o stress, as emoções e situações difíceis, evitar a agressividade e controlar 

impulsos, motivar a si mesmo, e definir e trabalhar para alcançar objetivos pessoais e 

académicos. Trata-se de aumentar o leque de comportamentos que irá permitir um padrão 
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comportamental mais flexível e ajustado. Inclui habilidades de: controlo de impulsos e gestão de 

stress e de humor; automotivação e disciplina; definição de objetivos e habilidades 

organizacionais (CASEL, 2008). 

- Relacionamento interpessoal - capacidade de estabelecer e de manter relacionamentos 

saudáveis e gratificantes com diversos indivíduos e grupos. Isso inclui comunicar com clareza, 

ouvir ativamente, cooperando, resistindo à pressão social inadequada, negociação de conflitos de 

forma construtiva, buscando e oferecendo ajuda quando necessário. A assertividade é a principal 

aptidão de gestão comportamental requerida para um comportamento social adequado. Entre as 

habilidades desenvolvidas dentro deste grupo estão: comunicar; iniciar e manter relações sociais; 

trabalho em equipa; negociação, recusa, e gestão de conflitos; e procura de ajuda (CASEL, 

2008). 

- Tomada de decisões responsável – competência relacionada com o planeamento e 

estratégia, aplicada à resolução de problemas, vida futura e estabelecimento de relações 

interpessoais. Pretende-se desenvolver um pensamento alternativo e consequencial, isto é, saiba 

pensar a sua relação com os outros e a sua vida de uma forma mais flexível, avaliando as 

vantagens e desvantagens das várias opções que encontra para agir com base na consideração 

dos padrões éticos, questões de segurança, as normas sociais, a avaliação realista das 

consequências de várias ações, e o bem-estar de si e dos outros (Canha & Neves, 2008). As 

habilidades desenvolvidas neste grupo são: identificação de problemas e análise situacional; 

resolução de problemas; avaliação e reflexão; responsabilidade pessoal, social e ética (CASEL, 

2008). 
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Figura 1- Os cinco grupos de competências sociais e emocionais segundo a CASEL (2012). 

 

 

Qual a importância da aprendizagem das competências sociais e emocionais? 

A aprendizagem social e emocional dos alunos no contexto escolar, pode conseguir-se 

com a introdução, de programas constituídos por atividades que procurem promover o 

desenvolvimento das competências sociais e emocionais nas disciplinas existentes no currículo 

regular, o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem, de respeito e de apoio, a alteração 

de processos de instrução (ensino cooperativo), a promoção de parcerias entre escola, família e 

comunidade, o envolvimento ativo e experiencial dos alunos no processo de aprendizagem, o uso 

de competências socioemocionais na gestão do comportamento, de práticas de disciplina e 

políticas da escola e, ainda, a integração de métodos de aprendizagem socioemocional nas 

atividades extracurriculares (César & Oliveira, 2005; Machado & César, 2012; Zins, Weissberg, 

et al., 2004). 

Lantieri (2008) defende que os alunos estão mais dotados para a vida se no currículo 

académico, incluírem uma aprendizagem de competências sociais e emocionais. Várias 

investigações indicam que a implementação de programas de aprendizagens sociais e emocionais 

nas escolas tem um impacto positivo no desempenho académico dos alunos quando avaliados 

através das notas e de testes (Durlak, Weissberg, Dymnichi, Taylor, & Schellinger, 2011; 

Fleming et al., 2005; Greenberg et al., 2003). As crianças e adolescentes que participam nestes 
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programas, conseguem adquirir diversas capacidades, como a autoconsciência, aptidão para 

dominar as emoções perturbadoras, uma maior sensibilidade para tratar com as emoções dos 

outros, e uma maior habilidade interpessoal, sendo a base destas atitudes construídas desde a 

infância. Estas habilidades são importantes para uma aprendizagem eficaz já que proporcionam 

relações positivas entre o indivíduo e os outros agentes sociais envolvidos e favorece a 

participação na tarefa na sala de aula, a troca de informações, pedir correção ou orientação, 

aguardar a vez para falar, seguir regras e orientar-se para a tarefa (Del Prette & Del Prette, 2005). 

Os défices nestas competências podem levar a dificuldades na aceitação social, dificuldades 

escolares, desajustes psicológicos na infância, problemas de saúde mental na adolescência e 

idade adulta, dificuldades de aprendizagem, maior risco de desenvolvimento de comportamentos 

antissociais, agressividade, delinquência e ao consumo de substâncias (Baptista et al., 2011; 

Lopes et al., 2006). 

De acordo com Lopes et al. (2006) as investigações que se debruçam no estudo das 

consequências que os problemas ao nível das competências sociais podem trazer às crianças, 

especialmente nas crianças com NEE, verificam problemas ao nível da dimensão das relações 

interpessoais com os seus pares. A atual sociedade exige, por parte das crianças, o 

processamento da informação social, capacidade de comunicação, uma boa autoestima e uma 

boa capacidade de resolução de conflitos inter e intrapessoais. Parece ser uma tarefa utópica, 

sobretudo se considerarmos que as crianças com NEE apresentam, na maioria dos casos, défices 

no desenvolvimento destas competências. Segundo Silvia e Martorell (2001) referidos por 

Gasset e Incera (s.d.), existem quatro variáveis facilitadoras da socialização, a saber: liderança, 

sensibilidade social, bom-humor e respeito; as variáveis perturbadoras da socialização englobam 

a ansiedade, apatia-retraimento e agressividade-obstinação. Tendo em conta a especificidade das 

dificuldades de relacionamento interpessoal que as crianças com NEE podem apresentar 

(problemas exteriorizados através de comportamentos como a impulsividade, disrupção, 

agressividade, ou problemas interiorizados expressando-se através da tristeza, isolamento, 

ansiedade), estas são geralmente identificadas como alguém cuja aceitação social é geralmente 

mais baixa, visto na maioria dos casos serem rejeitadas ou mesmo ignoradas, sendo vistas como 

menos competentes na adaptação social.  

Para Grande e Pinto (2011), as crianças com NEE apresentam, na maioria dos casos, um 

desenvolvimento comportamental deficiente pelo que, alguns dos problemas que enfrentam ao 

nível do relacionamento com os colegas, acontecem porque têm um desenvolvimento limitado de 

competências sociais. Apesar deste facto, a heterogeneidade dos problemas ao nível das 
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competências sociais nesta população é tão grande, que cada intervenção terá que ser a mais 

adaptada possível às necessidades de cada indivíduo. Este reportório comportamental deficiente 

pode fazer com que as crianças com NEE se envolvam menos nas atividades nos diversos 

contextos onde estão inseridas. Os autores verificaram, também, que o envolvimento social 

destas crianças é influenciado não só pelas características da própria criança, como também 

pelos fatores do meio educativo em que ela interage.  

Em relação às competências emocionais, Grande e Pinto (2011), verificaram que as 

crianças com NEE apresentam problemas ao nível emocional, com sinais de regressões, 

oposições, narcisismos e negativismos, tal facto acaba por produzir baixa autoestima e 

fragilidade de autoconceito, impulsividade e perseveração, falta de controlo, de avaliação crítica, 

de discernimento, de perceção social, de cooperação, de aceitação e de prudência, dificuldade em 

manter a atenção, inquietude e desobediência, reações comportamentais bruscas e 

desconcertantes, problemas de comunicação, reduzida tolerância à frustração. Bazi (2003) 

evidenciou que a agressividade no contexto escolar e a agressividade geral apresentam-se como 

variáveis de relevância relacionadas com aprendizagem escolar, já que foi observado um maior 

índice de agressividade em crianças com dificuldades de aprendizagem.  

É neste sentido, que os programas de aprendizagem social e emocional consideram 

importante os processos e as estruturas organizacionais assegurarem a qualidade da 

implementação e a promoção da sustentabilidade das estratégias de desenvolvimento pessoal e 

socioemocional (Greenberg, 2004), pois sem estas condições, poderão existir desvios face ao 

planeamento prévio e as bases e estratégias dos programas poderão ficar inadvertidamente 

comprometidas (Zins & Elias, 2006). No entanto, na maioria dos países europeus, incluindo 

Portugal, ainda se regista uma ausência de planeamento curricular a longo prazo para a 

aprendizagem das competências sociais e emocionais, existindo infraestruturas escolares 

inadequadas para realizar atividades de prevenção, limitações na avaliação dos resultados dos 

programas, baixos níveis de financiamento, e ausência de preparação dos professores para a 

formação dos alunos nestas áreas.  

Para ajudar à comunidade escolar na operacionalização da aprendizagem das 

competências sociais e emocionais, iremos de seguida apresentam um conjunto de 

recomendações e desafios para o desenvolvimento de programas utilizando a metodologia 

Outdoor training, por existirem evidências cientificas da sua utilidade para a aprendizagem 

social e emocional, e porque pode ser adaptada às práticas sugeridas para o sucesso destes 

programas. 
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Capítulo 2 - O Outdoor training 
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2.1. Definição de Outdoor training 

 

O outdoor training (OT) é uma metodologia que pretende trabalhar diversas 

competências, nomeadamente as socioemocionais, ao ar livre, fazendo-o através de diversas 

atividades de aventuras. Para o fazer retira os participantes da sua zona de conforto e estimula-os 

a enfrentar desafios, vencer os seus limites e transpor os problemas impostos. É caracterizado 

por modalidades que atraem e satisfazem todos os estilos de aprendizagem, pois proporciona o 

desenvolvimento de habilidades e competências comportamentais (Santos, 2012).  

Na perspetiva de Reinoso (2006), o OT é uma metodologia de aprendizagem dirigida à 

formação dos indivíduos e de equipas de trabalho, está indicada para trabalhar o 

desenvolvimento de competências sociais, emocionais e de valores. Esta metodologia serve-se da 

natureza como aula e da aprendizagem experiencial como método.  

Para De la Vega (1999) este tipo de formações, realizadas fora da tradicional sala de aula, 

permitem mais eficácia e rapidez de aprendizagem. O participante interioriza as aprendizagens 

com maior facilidade, pois aprende participando e num contexto motivador, existindo, nos 

programas de orientação ao ar livre, uma mudança de atitudes, facilitando o desenvolvimento da 

personalidade, onde os participantes analisam os seus próprios progressos e o modo como deve 

aplicá-los. Segundo Santos (2012) esta ferramenta de formação pode revelar-se importante para a 

escola, visto facilitar o desenvolvimento e a transmissão de valores nos alunos. Na nossa opinião 

este tipo de metodologias poderá ser vantajoso para trabalhar as competências sociais e 

emocionais dos alunos com NEE, essencialmente os alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 

História da metodologia outdoor 

A utilização do meio natural como cenário facilitador de experiências com conteúdos 

educativos recua às primeiras civilizações que terão utilizado a natureza e a experiência para 

desenvolver as capacidades para o trabalho em equipa, para a comunicação e resolução de 

problemas. Rousseau, no século XVIII, referia que a melhor forma de nos conhecermos a nós 

próprios e ao mundo que nos rodeia era jogar e brincar na natureza. Considerava que a atividade 

física era um instrumento socializador muito importante para a criança, e que através do jogo se 

adquiriam as habilidades sociais e emocionais essenciais para o seu desenvolvimento, tanto na 

infância como posteriormente no mundo adulto. (Zmudy, Curtner-Smith, & Steffen, 2009). 
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Foi atendendo à importância desta corrente que surgem os programas outdoor, os quais 

podem remontar-se às práticas de camping organizado e aos movimentos de aprendizagem 

experiencial. Desde a criação das Salem School, na Alemanha, por Hahn em 1920, até à sua 

extensão com a Gordonstoun School, na Escócia, em 1934, passando pela County Badge Scheme 

for Holt’s Blue Funnel Shipping Company em 1940 (Extremera, 2011). Mas a maioria dos 

investigadores apontam a origem da educação outdoor moderna a Kurt Hahn, na escola 

“Outward Bound” (Krouwel & Goodwill, 1994), criada em 1941, em Aberdovey (Gales), com o 

objetivo de ajudar jovens soldados a desenvolverem autoconfiança e outras habilidades 

emocionais para sobreviverem nas águas frias do mar do norte. Ao longo desta experiência, 

havia muitos desafios colocados para os participantes aprenderem a construírem-se mental, 

emocional e fisicamente (Miner, 1999). 

A ideologia da Outward Bound, terá emigrado para os Estados Unidos, tendo sido 

aplicada no meio universitário, em Prescott College, em especial aos caloiros, isto porque neles 

era reconhecida a necessidade de crescimento e de persistência para conseguirem alcançar bons 

resultados durante os anos seguintes do curso. Para Smith, era importante despertá-los para uma 

experiência desafiadora ao nível emocional, social e físico (Lombardo, 2008). 

Esta metodologia terá influenciado mais tarde o aparecimento de organizações sem fins 

lucrativos para formar e iniciar a noção de educação ao ar livre: o primeiro modelo foi o 

Outward Bound, seguindo-se, na década de 60, outros programas terão aparecido inspirados na 

sua ideologia, nomeadamente a National Outdoor Leadership School (NOLS), fundada por Paul 

Petzoldt, e o Project Adventure, com sede nos EUA. A NOLS usa a educação ao ar livre para 

treinar líderes, dedicando-se ao ensino ambiental, utilizando técnicas de habilidades ao ar livre 

para desenvolver a segurança, justiça e liderança em expedições pelo deserto. O Project 

Adventure promove o espírito de liderança através de uma aprendizagem pela aventura 

(Lombardo, 2008). Foi o sucesso destas experiências de orientação ao ar livre, realizadas na 

década de 60, que terão conduzido a que a Outward Bound se convertesse, mais tarde, em 

Outdoor training (Martin, 2001). Verifica-se, desta forma, que: 

  

“there is a definite trend worldwide toward incorporating adventure activities into 

educational and training programs. The main reason for this trend is the recognition 

that team synergy is a major driving force in both economic productivity and social 

change possibilities”. Prouty (1999, p. 101)1.  

                                                           
1 “Há uma tendência definida em todo o mundo para incorporar atividades de aventura em programas de educação e 

formação. A principal razão para esta tendência é o reconhecimento de que a sinergia da equipa é uma importante 

força motriz na produtividade económica e nas possibilidades de mudança social” 
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É com esta mentalidade que atualmente se começa a reconhecer a necessidade de utilizar 

o ar livre como ferramenta complementar da educação dos alunos, não só no nível universitário, 

mas também no ensino básico e secundário, como meio de autorrealização e de desenvolvimento 

pessoal.  

Posto isto, a metodologia OT pretende trabalhar a educação através da experiência, 

associando assim o conceito de aprendizagem através da experiência (Wagner, Baldwin, & 

Roland, 1991; Martin, 2001).  

Alguns autores destacam que “as crianças entendem e gravam mais na memória os 

conceitos quando aprendem por meio da experiência direta e pessoal” (Cornell, 1996, p. 5 citado 

por Reinoso, 2006). As atividades devem também despertar certa curiosidade e entusiasmo para 

um encontro com o meio natural, uma vez que “a curiosidade é o ponto de partida para a 

aprendizagem” (Herman, Passineau, Schimpf, & Treuer, 1992, p. 3). 

Em suma, verificamos que vários autores defendem que a educação formal deverá ser 

complementada com a experiência ao ar livre, porque a aprendizagem mostra-se: Experiencial.  

A aprendizagem experiencial significa trabalhar a educação através de experiências, que 

tem como objetivo envolver tanto o aspeto físico como o emocional e intelectual da pessoa, 

combinando experiência, perceção, cognição e conduta (Jiménez & Gómez, 2008). 

Dewey (2004, citado por Reinoso, 2006) defende a ideia de “aprender fazendo”, sendo os 

seus princípios educativos a reflexão e a experiência. Segundo este autor, graças à experiência, a 

pessoa é confrontada, de forma direta, com o resultado das suas próprias ações, tendo a 

possibilidade de aclarar o significado e a validade das suas condutas e crenças. “Uma pessoa 

aprende 5% do que escuta, 10% do que lê, 20% do que vê e ouve simultaneamente, 75% do que 

vivencia ou descobre por si própria, e 80% do que partilha e ensina aos seus colegas” (National 

Training Laboratories, 1970).  
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Figura 2 - Efetividade dos diversos métodos de ensino. Fonte: National Training Laboratories, 

1970 

 

Segundo um estudo da Motorola University (2002, citado por Reinoso, 2006), quando um 

participante assiste a uma palestra de forma passiva, o aproveitamento do conteúdo não passa de 

5%, ao passo que pode chegar a 85% quando há uma participação ativa no processo, o que 

significa que a participação, a atividade, a vivência propiciam a aprendizagem. 

Para Kolb (1984, citado por Reinoso, 2006), a aprendizagem é um ciclo que relaciona a 

experiência com a reflexão para a formação de conceitos abstratos. Assim, tal como apresentado 

na figura 2, a aprendizagem experimental é concebida como um ciclo de quatro fases:  

• A experimentação concreta: O educador ou facilitador envolver os participantes numa 

experiência concreta que permite experimentar através dos sentidos, e são os sentidos que 

geram a aprendizagem. 

• Observação e reflexão: Uma vez realizada a experiência, é solicitado aos participantes 

rever as experiências desde várias perspetivas. Trata-se de uma observação reflexiva, 

sobre as experiências pessoais, tentado perceber os seus significados. 

• Conceptualização abstrata: Os participantes desenvolvem teorias e procuram padrões 

de comportamento ou pensamento. Na medida em que os participantes vão integrando e 

sintetizando a sua experiência, são criadas teorias sobre o porquê das coisas serem como 

são. Nesta fase, os conhecimentos são interpretados. 
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• Experimentação ativa: Nesta fase os participantes sugerem novas formas de aplicar os 

princípios aprendidos e põem à prova as teorias no dia-a-dia, gerando um novo 

conhecimento e entendimento que podem aplicar à sua vida. 

 

 

Figura 3 - Ciclo de aprendizagem experimental. Fonte: Kolb (1984, citado por Reinoso, 2006). 

 

Fases da aprendizagem experiencial 

 

A aprendizagem experiencial, de acordo com Pilonieta (2002, citado por Reinoso, 2006), 

tem oito fases perfeitamente distintas:  

1. Momento do encontro: O participante chega ao programa e adquire um compromisso de 

participação na atividade.  

2. Chamada à aventura: O aluno abandona a sua zona de conforto e é levado para uma zona de 

desafios. Aqui tem de superar o medo e a resistência à mudança. Se consegue entrar na zona do 

desconhecido, começa a enfrentar a incerteza.  

3. Superar o limiar: Uma vez vencido o medo e a resistência à mudança, o participante avança 

através de um mundo pouco conhecido, mas que começa a ser estranhamente íntimo. Começa a 

descobrir novas possibilidades.  
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4. Provas e apoios: Nesta fase aparecem, e são de grande ajuda para os participantes, os recursos 

internos e externos, é o reconhecimento das próprias forças e das dos outros membros da equipa.  

5. Obtenção dos ganhos: O participante recebe feedback (interno e externo) das suas atuações. 

É aqui o momento em que o que foi vivido é convertido em experiência, é algo perdurável e 

muito rentável.  

6. Retorno ou reencontro: Se todo este processo fortaleceu o participante, e este compreendeu o 

valor do seu talento e o dos outros, ao voltar à sua vida quotidiana mostrará uma contínua 

inquietude pelo desconhecido e pelas novas oportunidades. Terá desenvolvido aprendizagens 

significativas.  

7. Luta no limiar do retorno: Para que as experiências vividas sejam altamente significativas e 

de grande poder de transformação pessoal, todas as forças descobertas pelos participantes devem 

passar a um segundo plano, como experiências bem vividas e refletidas.  

8. Utilização dos ganhos: O participante, ao voltar da zona de desafios, regressa à sua vida com 

uma maior consciência de si mesmo, com a eliminação dos medos e temores e novos talentos 

descobertos, confiança em si mesmo e nos outros. 

 

Figura 4 - Fases da aprendizagem experiencial. Elaboração própria a partir de Pilonieta, (2002, 

citado por Reinoso, 2006). 
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Técnicas de aprendizagem experiencial 

 Reinoso (2006) sugere algumas técnicas de intervenção experiencial que, aplicadas e 

combinadas de forma correta, podem conduzir o processo de aprendizagem adequadamente: 

• Ambientação: Utilizadas no início de cada programa, com o fim de gerar condições 

inicias de confiança. É o primeiro acercamento dos participantes, realizando: Uma 

negociação de expectativas, apresentação dos participantes e do facilitador, entre outros. 

• Disposição grupal para a aprendizagem: O objetivo é mobilizar lúdica e/ou ativamente 

o grupo, ganhando a sua atenção e concentrando a energia em beneficio da 

aprendizagem. São atividades curtas, divertidas e que implicam a participação livre dos 

participantes. 

• Reflexão: Pretende oferecer uma vivência que facilita a aprendizagem por 

descobrimento. É o ponto de partida para propiciar próximas conceptualizações em 

relação à temática em questão. 

• Conceptualização: É um conjunto de atividades que implicam análise, interpretação, 

transformação e transferência das aprendizagens, para serem interiorizadas e aplicadas 

pelo participantes e o facilitador. 

• Validação: Permite verificar e assegurar que uma aprendizagem foi compreendida de 

forma grupal e individual. 

• Reforço: É aplicado ao longo de todo o processo e pretende comprovar que os conceitos 

são aprendidos de forma significativa. 

• Fecho: Pretende congregar as aprendizagens construídas e sentimentos manifestados ao 

longo da jornada. Incluem reflecção do vivido, compromissos individuais frente às 

aprendizagens geradas, avaliações e sugestões. 

• Utilização das perguntas: Deve constar ao longo de todo o processo, tanto por parte dos 

participantes como do facilitador. As perguntas que realizem estes últimos devem 

propiciar a participação ativa do grupo, estimular a sua capacidade de análise e obter 

resposta para clarificar conceitos. 

 

Ao utilizar a metodologia OT esperamos desenvolver habilidades e competências 

comportamentais com um índice de aproveitamento superior às demais metodologias, pois a 

vivência ao ar livre favorece a quebra de paradigmas, a superação de limites e de desafios, a 
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capacidade de lidar com emoções, vivenciando-as, controlando-as, favorecendo mudanças que 

podem motivar para a aprendizagem e o sucesso académico. 

Pelo contrário, nos programas indoor, o ambiente é menos atrativo, porque localizada na 

zona de conforto do individuo, utilizam-se situações simuladas em lugar de reais, e resulta muito 

mais difícil mudar os modelos de comportamento dos participantes, porque existe muita 

semelhança com o seu ambiente do dia-a-dia. 

Outro dos aspetos importantes do OT é que provê desafios alcançáveis e com 

consequências claras e reais. Embora, por definição, os desafios devam provocar tensão interna 

no participante, gerando a sensação de que são inatingíveis, eles devem ser alcançáveis e 

provocar uma sensação de domínio e autoeficácia. A maneira mais eficaz de garantir isto é 

organizar as atividades sequencialmente, de forma que cada tarefa seja mais complexa e 

incrementalmente mais difícil que a anterior (McKenzie, 2003; Walsh & Golins, 1976, citado 

por Reinoso, 2006). Ter um começo e final reconhecível para cada tarefa também fornece 

informações importantes. As tarefas e desafios devem ser autênticos, implicar metas concretas 

que o participante pode ver cumpridas (ou não) e que têm consequências no mundo real 

(Sibthorp et al., 2007, citado por Reinoso, 2009). 

Bunting (2006, citado por Reinoso, 2009) observa que a eficácia de uma pessoa pode ser 

afetada por quatro processos básicos: experiência de sucesso – pelo que os facilitadores outdoors 

deverão planear experiências para os participantes obterem sucesso; persuasão verbal – 

experiências de OT devem oferecer oportunidades para receber feedback, incentivo e apoio; 

experiência vicariante – os participantes devem ter a oportunidade de identificar-se com as 

realizações positivas dos outros (que podem levar à sua própria realização); e excitação 

emocional – experiências de aventuras devem provocar emoções que possam levar ao sucesso, 

bem como à oportunidade de aprendizagem. O OT, portanto, é uma experiência que pode 

contribuir para a autoeficácia positiva de um individuo (Cavert, 2009, citado por Santos, 2014).  
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Aprendizagem social 

Na metodologia OT, o aspeto social das atividades é um dos principais focos do 

programa pois o apoio do grupo pode também aumentar a probabilidade de crescimento 

individual (Cook, 2008; D'Amato & Krasny, 2011; Duerden & Witt, 2010; Hopkins & Putnam, 

1997; Martin & Leberman, 2005; Martin & Legg de 2002; Neill & Dias, 2011; Sipthorp et al., 

2011, citados por Santos, 2014). As oportunidades de aprendizagem social disponíveis através da 

educação baseada em aventura são realizadas através da interação social dos participantes do 

grupo. Uma vez que uma pessoa experimenta um resultado positivo de um comportamento, essa 

pessoa é propensa a continuar esse comportamento. Se esse comportamento é suportado pelo 

contacto social, o comportamento é ainda mais provável de continuar, como é explicado pela 

Teoria da Aprendizagem Social (Bandura, 1977, citado por Santos, 2014).  

No outdoor, os participantes podem experimentar diferentes papéis sociais, explorar 

novos comportamentos e obter feedback observando as consequências das ações (Hopkins & 

Putnam, 1997, citado por Santos, 2014). Nestas condições, são criados desequilíbrios 

interpessoais que podem gerar conflitos, mas a resolução destes conflitos permitem aos 

participantes ganhar novas perspetivas (Beames, 2004). Um contexto social intenso, dinâmico e 

colaborador ajuda à reflexão das atividades prévias, e a planificar melhor novas tarefas, um 

aspeto importante do processo de mudança (Gassner & Russell, 2008, citado por Santos, 2014). 

 

O facilitador do outdoor training 

Facilitadores são aquilo que o nome implica – nem professores, nem conferencistas 

(embora ocasionalmente tenham que recorrer a essas competências), nem pessoas encarregadas 

de levar um grupo a passar exames mas pessoas cuja missão é ajudar outros a identificar a 

aprendizagem própria, para aplicar o caminho da descoberta. 

A função principal do facilitador é, sobretudo, garantir que se construa um espaço para os 

participantes verbalizarem as suas ideias e que estes discutam as suas conclusões procurando as 

razões, identificando consequências das suas afirmações, encontrando possíveis contradições em 

linhas de raciocínio propostas e reconhecer o conjunto de problemas e tópicos que as questões 

levantam (Mendonça & Lourenço, 2011, citado por Santos, 2014). 

O perfil que deve ter um facilitador neste tipo de programas OT, é o de ser 

multidisciplinar, de modo a dominar os métodos de observação e medida, que tenha um bom 
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conhecimento da comunidade participante e seja capaz de gerar aprendizagem oportuna e sincera 

às pessoas (Visnuk, 2001; Herrera, 2002; Assens, 2002, citado por Reinoso, 2006).  

Uma habilidade dos facilitadores é a ajuda de maneira verbal, direta, oportuna e sincera 

às pessoas que estão bloqueadas e não consigam superar os obstáculos designados no programa. 

Isto dá lugar a que os participantes percebam a sua situação como algo natural, permitindo com 

isso melhorar a sua autoestima, identificando todos os aspetos positivos das suas atuações 

(Orduz, 2000; Brenson Lazan & Sarmiento, 2000; Rodas Carrillo, 2000 citados por Reinoso, 

2009). 

A ferramenta mais utilizada pelos facilitadores é o “rapport” que consiste em criar um 

ambiente agradável na hora de interagir com o grupo de participantes. O gráfico que se segue 

espelha o que representa esta técnica, de acordo com Orduz (2000, citado por Reinoso, 2009). 

A importância do facilitador no OT para levar a cabo um processo de facilitação 

adequado é a de dominar os aspetos tecnológicos (domínio de umas habilidades a nível 

individual e grupal que sirvam de desenvolvimento das pessoas), artísticos (criatividade, 

inovação, flexibilidade), e científicos (sólida base teórica, metodologia, epistemologia e 

evoluções, fruto de investigações e experiências) (Brenson Lazan, 1992; Brenson Lazan & 

Sarmiento, 2000, citados por Reinoso, 2009). 

Segundo Brenson Lazan (1992, citado por Reinoso, 2009), nos processos de facilitação 

há que desenvolver os seguintes preceitos metodológicos: 

• O facilitador deve centrar-se na mobilização e reforço dos seus recursos, para que o 

grupo evolua adequadamente. 

• O facilitador é o responsável de criar um bom clima motivacional. 

• Para conseguir a todo o momento o máximo do grupo, o facilitador, se for necessário, 

terá que realizar algum tipo de mudança ao longo do programa. 

• Em determinados momentos críticos do processo de aprendizagem, o facilitador tem que 

fazer o esforço para a consecução do mesmo. 

• Deve existir uma concentração entre as expectativas do facilitador e as do grupo, 

sabendo-se também de antemão o papel que vai desempenhar o facilitador no processo de 

aprendizagem. 

• Para conseguir que o grupo se auto motive, o facilitador deve criar um clima adequado. 

• A quantidade e qualidade de tempo que inverta a cada indivíduo tem que ser equitativo. 
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• É chave que o facilitador seja flexível, devido à natureza imprevisível do programa 

outdoor training; 

• O facilitador tem que procurar a existência de eficácia e eficiência simultaneamente. 

• Para conseguir ser um bom facilitador, deve ir formando continuamente as suas 

qualidades pessoais, adquirindo e aperfeiçoando novas aptidões e conhecimentos. 

 

É aconselhável que o facilitador, nas relações com os participantes, parta de um nível 

superficial e vá evoluindo até um nível em que se toquem os aspetos mais vulneráveis das 

pessoas (Orduz, 2000; Brenson Lazan, 1995, citados por Reinoso, 2009). 

Utilidade dos programas outdoor 

Os programas de aventura tem revelados resultados positivos no campo da IE. Uma 

revisão da investigação dos programas dirigidos a alunos universitários, realizada por Bell, Gass, 

Nafziger, e Starbuck (2014), ilustra um impacto positivo deste tipo de programas sobre os 

participantes. Destacam-se três variáveis relacionadas com o sucesso académico: o aumento da 

média de notas, a diminuição do abandono académico, e o aumento dos níveis de 

desenvolvimento dos alunos. Estas variáveis são importantes indicadoras de sucesso. O aumento 

da nota média representa níveis mais elevados de aprendizagem, a variável menor abandono 

representa o ajuste adequado do aluno e maior apoio entre estudantes; e a variável 

desenvolvimento do aluno representa o crescimento do aluno como pessoa (Bell et al., 2014). 

 Os programas de orientação ao ar livre tiveram um papel importante e positivo na 

definição das competências sociais dos participantes e no desenvolvimento de redes sociais 

(Austin et al., 2010; Gass, Garvey, & Sugarman, 2003), na integração social (Bell, 2006; 

Lathrop, O’Connell, & Howard, 2012) e na autoeficácia social (Zimmer, 2007). 

O que se consegue, então, com um programa de OT? De acordo com Santos (2012): 

1. Os alunos conhecem-se se melhor. Ao realizarem este tipo de trabalho num clima de 

dependência mútua, conseguem compreender-se melhor a si próprios e aos outros no que diz 

respeito à forma de agir, trabalhar, planificar e interagir com os outros membros das equipas. 

2. Os alunos adquirem uma visão completamente diferente dos companheiros, pois 

ao serem muito diferentes as condições em que convivem durante um programa de outdoor 

training, também é muito diferente a forma como passam a conhecer os membros da equipa. 

Como reage mediante uma situação de escassez de recursos? Como toma decisões sobre 
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pressão? Como tolera o comportamento dos restantes membros da equipa? São aspetos da 

psicologia humana que não se manifestam na rotina diária, mas é fácil que “aflorem” numa 

situação como a que é criada num programa de outdoor. 

As atividades de aventura, além de proporcionarem situações desafiadoras, podem 

propiciar momentos de alegria, descontração, harmonia, socialização, entre outras. Marinho 

(2001) relaciona as experiências vivenciadas nas atividades físicas de aventura na natureza com 

as experimentadas no quotidiano, ambas caracterizadas por necessidades de iniciativa, superação 

e cooperação. 

Vantagens e desvantagens dos programas outdoor  

Os programas outdoor apresentam vantagens mas também algumas desvantagens. Como 

vantagens temos, de acordo com Wagner e Campbell (1994, citado por Reinoso, 2009): Permite 

mostrar aos indivíduos os seus pontos fortes e as suas debilidades, falar de uma forma muito 

mais clara dos seus sentimentos, e promover a resolução criativa de problemas. Outra vantagem 

a destacar é que esta metodologia provoca recordações mais fortes e uma impressão muito mais 

duradoura que se utilizasse qualquer outro método de formação (Krouwel & Goodwill, 1994; 

Bennet, 1996, citados por Reinoso, 2009) e ainda a interiorização do que foi ensinado muito 

mais facilmente, dado que aprende participando e num contexto motivador (De la Vega, 1999). 

Há que considerar que para esta metodologia é muito importante o desenvolvimento do trabalho 

em equipa, obtendo, assim, um elevado sentido de pertença ao grupo (Krouwel & Goodwill, 

1994, citado por Reinoso, 2009), e adquirindo a autoconfiança entre os participantes a partir da 

tomada de responsabilidades (Payne, 2000; Visnuk, 2001; López, 2002; Jiménez & Gómez, 

2008). Outra das vantagens de usar a natureza como aula é uma grande flexibilidade nos 

planeamentos das dinâmicas muito difíceis de encontrar na aula, assim como se podem 

desenvolver uma ampla gama de exercícios para a consecução dos objetivos marcados (Wagner 

& Campbell, 1994; Krouwel & Goodwill 1994, citado por Reinoso, 2009).      

Krouwel e Goodwill (1994) e Priest (2001) resumem as vantagens desta metodologia: 

• É inovadora, pois as atividades podem ser consideradas inéditas, dado que é um 

programa realizado ao ar livre, fora do seu espaço de conforto.  

• É experiencial, porque trabalha em situações completamente diferentes do contexto 

convencional em que estão inseridos; pelo que o grau de retenção pode ser muito 

elevado, aproximadamente 75%.  
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• É real, ao trabalhar as necessidades diagnosticadas, aplicadas à realidade do que se 

pretende atingir.  

• É impactante, sendo o grau de retenção bastante elevado, porque estas atividades 

requerem muita atenção por parte dos praticantes, visto trazerem situações inovadoras 

que levam a um envolvimento ativo.  

• É divertida, porque a existência de uma grande variedade de atividades, juntamente com 

a atmosfera informal e relaxada do programa, gera uma experiência de aprendizagem, 

agradável e divertida.  

• É motivadora, sendo o nível de entrega e entusiasmo de tal maneira elevado que, de 

facto, provoca nos participantes alterações no comportamento, na aprendizagem, na 

solução de problemas no grupo.  

• É acompanhada de um feedback continuo, que permite que os praticantes expressem as 

suas experiências e reconheçam a sua maneira de agir. Assim, esta forma de atuação 

facilita um diagnóstico ao nível individual e de grupo, para que se possa estabelecer um 

plano de ação (desenvolvido a médio prazo), com o objetivo de melhorar 

comportamentos e habilidades referenciados neste programa.  

• Finalmente, é transferível, pois tem sido comprovado por diferentes estudos que os 

participantes têm mudanças acentuadas nos seus comportamentos do dia-a-dia. 

 

Entre as desvantagens do outdoor, pode-se assinalar o alto custo que tem este tipo de 

programa para as empresas, para além de que este programa perde eficácia se for dirigido a 

condutas individuais, incluindo a dificuldade de transmitir o aprendido ao lugar de trabalho 

(Clements, Wagner, & Roland, 1995, citado por Reinoso, 2009). Também resulta possível a 

competência desleal por parte de empresas que se dedicam a oferecer desportos de aventura, 

quando não são especialistas no desenvolvimento de competências emocionais (Payne, 2000, 

citado por Reinoso, 2009). 

Podemos concluir que o OT, como metodologia de aprendizagem dirigida à formação das 

pessoas, indicada para o desenvolvimento de competências sociais e emocionais e para a 

transmissão de valores, serve-se da natureza como sala de aula e da aprendizagem experiencial 

como método, com o propósito de refletir através de atividades em meio natural e sua posterior 

análise, em ambiente idêntico ao quotidiano. Para tal utiliza exercícios e vivências reais onde as 

pessoas, ao enfrentarem desafios complexos, descobrem elementos essenciais ao comportamento 
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humano e à natureza, transportando o que foi aprendido para a sua realidade pessoal e 

profissional. A grande importância desta metodologia é permitir unir o lúdico, o trabalho 

corporal, a atividade física, a superação de obstáculos, o contacto com a natureza, os processos 

de reflexão, conceptualização e aplicação do aprendido na vida diária, pelo que pode-se 

considerar uma das ferramentas mais poderosas de formação e de desenvolvimento dos 

participantes. Desta forma, pretende, em ambientes de natureza, preparar as crianças/ jovens, 

sem ou com NEE, para viverem num mundo de novas exigências, o qual exige cada vez mais a 

capacidade de realização para superar as adversidades e os desafios da vida. 

 

2.2. A Inteligência Emocional e o Outdoor Training 

 

Verificamos que durante as primeiras décadas do séc. XXI, o terminus IE está a ganhar 

cada vez mais importância, inicialmente utilizada no mundo do trabalho, mais propriamente 

empresarial, nos últimos anos existe várias investigações a testar a importância da IE noutras 

áreas, especialmente no mundo académico. 

Apoiados por uma mudança de mentalidade, que coincide com a entrada no séc. XXI, as 

investigações começam a pôr em dúvida o coeficiente de inteligência como fator predominante 

para alcançar o êxito social, profissional e académico, passando a defender-se a importância do 

coeficiente emocional.  

Goleman e Cherniss (2005) nos seus estudos constatam que um trabalhador que tenha um 

desenvolvimento adequado das suas competências sócioemocionais, sentem-se mais satisfeito, 

mais eficaz e mais capaz de dominar os seus hábitos mentais que determinam a produtividade. 

Por outro lado, um indivíduo que não consegue controlar a sua vida emocional debate-se, 

constantemente, com lutas internas que debilitam a sua capacidade de trabalho, impedindo-o de 

pensar com a devida clareza.  

Goleman (1998) adverte para a possibilidade de que indivíduos que são cognitivamente 

inteligentes, acabam por submeter-se a outros com o coeficiente intelectual inferior, contudo, 

estes podem ser possuidores de uma inteligência emocional superior. Este reconhecimento que a 

IE têm ganho no mercado de trabalho, nomeadamente nas empresas, originou algumas mudanças 

na formação dos trabalhadores, as consultoras especialistas na formação, orientarem as suas 

atividades para o trabalho de desenvolvimento das competências sócioemocionais (HayGroup, 

2000). Para este autor é difícil desenvolver com êxito as competências sociais se não 

trabalharmos previamente as competências pessoais. Para Hay Group (2000) o grande valor da 
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metodologia OT radica no facto de ser o único método de formação que atua sobre as dimensões 

pessoais, através das quais vai desenvolvendo as competências sócioemocionais. 

Segundo Santos et al. (2014), o OT, coloca os indivíduos em contextos naturais fora da 

sua zona de conforto, mostrando-se como una metodologia que permite maior eficácia e rapidez 

de aprendizagem em relação ao tradicional modelo educacional. Por esta razão, delineou um 

projeto de investigação no qual avaliou e observou se a metodologia OT, anteriormente utilizada 

para trabalhar competências sócioemocionais em empresários, é também válida para trabalhar 

competência de crianças e jovens. Neste estudo Santos et al. (2014) demonstrou, com êxito, que 

a metodologia OT é um êxito no desenvolvimento das capacidades sócioemocionais nas crianças 

e jovens, verificando que o trabalho de desenvolvimento destas competências permite-lhes 

tornarem-se mais capazes de planear, mais flexíveis, adaptando-se melhor às diferentes 

situações, mais motivados, mais confiantes, com melhor capacidade no trabalho de equipa, e 

com uma comunicação mais fluída, mais criativos, vendo os problemas com outra perspetiva. 

Constata que crianças e jovens resolvidos socioemocionalmente conseguem alcançar mais 

facilmente o sucesso académico.  

Em suma, devemos destacar a importância em trabalhar a IE, em crianças e jovens, visto 

ser um recurso facilitador no desenvolvimento de competências sócioemocionais, ferramentas 

estas necessárias para preparar os indivíduos para as mudanças e desafios verificados tanto na 

vida pessoal, como na vida académica e futuramente na vida profissional. 

 

2.3. O Outdoor training no contexto educacional 

 

Atualmente, verificamos que os professores de ensino básico e secundário apontam o 

deficit de valores como umas das principais necessidades dos alunos, destacando entre as mais 

importantes o trabalho de equipa, o respeito, o espírito crítico e a autoestima (Santos, 2014).  

Verificámos nos últimos tempos uma mudança de paradigma em relação à valorização do 

coeficiente emocional (QE) em relação ao coeficiente intelectual (QI), justificando-se pelo facto 

que a inteligência não contribui para o nosso equilíbrio emocional, nem saúde mental. São as 

capacidades sócioemocionais as responsáveis pela estabilidade emocional e mental do individuo, 

este se estiver bem resolvido terá um melhor desempenho social e racional (Goleman, 1995).  

Segundo Santos (2014) o desenvolvimento das crianças e jovens pressupõe, em primeiro 

lugar, uma dimensão pessoal da sua existência, a qual consolida-se com aquisição de 

competências que permitem o estabelecimento do sentido da sua identidade. Implica, também, 
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considerar a dimensão social da sua existência, com aquisição de competências que possibilitam 

estabelecer comportamentos relacionados com a inserção na vida social e escolar. Estas 

atribuições demostram a importância que as crianças e jovens com uma IE fortalecida aprendem 

melhor, tem menos problemas de conduta, são menos violentos, resolvem melhor os seus 

conflitos, tem menos tendência a atitudes autodestrutivas, controlam melhor os seus impulsos, 

sentem-se melhor consigo mesmo, possuem maior facilidade para resistir a pressões, são mais 

empáticos, mais amigos, mais felizes e saudáveis, o que faz com que cheguem mais facilmente 

ao êxito das suas atividades. 

Na metodologia OT as ações de formação são realizadas fora das convencionais salas de 

aula, ao ar livre, e numa zona fora do conforto dos seus formandos, o que permite que se aprenda 

em tempo real, no qual a assimilação de conhecimento, atitudes e condutas se faça de forma mais 

profunda e eficaz, isto porque o participante interioriza mais facilmente o que foi ensinado, 

aprende participando num contexto motivador. Para muitos investigadores, o êxito deste método 

radica na parte experimental de quatro elementos básicos da aprendizagem: pensar, observar, 

fazer e sentir. Tem a vantagem de trabalhar e estimular as emoções e a cognição, o que permite 

que as vivências, profundamente gravadas, possam ser aplicadas em situações posteriores 

(Cadavid et al., 1999).  

Desta forma, consideramos que o OT proporciona padrões de aprendizagem de relações 

pessoais e interpessoais e de desenvolvimento da personalidade importantíssimos para o 

fortalecimento da IE das crianças e jovens, especialmente crianças e jovens com NEE, visto 

promover a aquisição de diversas competências essenciais para facilitar a inclusão destes 

indivíduos na sociedade em geral e no meio académico, que passa pelo aperfeiçoamento das suas 

atitudes relativas à comunicação assertiva, ao estabelecimento e cultivo de laços de amizade, a 

comunicação autêntica, a gestão de pressão de resolução de problemas e a capacidade de superar 

conflitos de stress, melhoramento da autoestima e do autoconsciência, dominar emoções 

perturbadoras, obter uma maior sensibilidade para tratar com as emoções dos outros, e uma 

maior habilidade interpessoal. 
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 Capítulo 3 – Dificuldades de Aprendizagem 
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3.1      Definição de Aluno com Necessidades Educativas Especiais 

 

“Necessidades educativas especiais são aquelas que têm certos 

alunos com dificuldades maiores que o habitual (mais amplas e 

mais profundas) e que precisam, por isso, de ajudas 

complementares específicas. Determinar que um aluno apresenta 

N.E.E. supõe que, para atingir os objetivos educativos, necessita de 

meios didáticos ou serviços particulares e definidos, em função das 

suas características pessoais”. Brennam (1990, p.47) 

 

O conceito de Necessidades Educativas Especiais (NEE) surge na década de setenta, do 

séc. XX, através do relatório de Warnok Report (1978). Este relatório preocupou-se em 

demostrar novas perspetivas de intervenção em crianças com problemas, no campo educativo e 

pedagógico. Declarando que as crianças com NEE resultam de uma falta de interação entre o 

indivíduo e o meio envolvente, no qual destacam o ambiente familiar e a comunidade educativa. 

Um aluno quando apresenta ter NEE é sinónimo de precisar de complementos educativos, 

adicionais ou diferentes daqueles que são normalmente praticados nas escolas pelo ensino 

regular, defendendo o objetivo principal promover o desenvolvimento e a educação de todos os 

alunos, para que estes possam viver como cidadãos plenos e efetivos, autónomos e ajustados aos 

padrões sociais vigentes.  

O conceito NEE, sustentado em critérios pedagógicos, foi introduzido no sistema 

educativo português através do Decreto-Lei 319/91 de 23 de Agosto, no qual foi aprovado o 

regime de apoio a alunos com NEE que frequentassem estabelecimentos de ensino básico e 

secundário, desta forma as escolas passaram a dispor de um suporte legal para organizar o seu 

funcionamento de forma a dar as melhores respostas para irem de encontro às necessidades 

destes alunos. 

Perante estas mudanças no ensino português, Correia (1991) reporta-se ao conceito NEE, 

como uma resposta ao princípio da progressiva democratização das sociedades, à igualdade de 

direitos, conduzindo o ensino a medidas de adaptação às necessidades apresentadas pelas 

crianças/jovens com problemas sociais, físicos, intelectuais e emocionais, bem como às 

dificuldades de aprendizagem, resultantes de fatores orgânicos ou ambientais. Segundo este 

autor, este conceito é válido para as crianças, que por exibirem determinadas condições 

específicas, não conseguem acompanhar o currículo normal, e como tal deve realizar-se um 

ajustamento dos conteúdos curriculares de acordo com as capacidades destes alunos, 

promovendo o seu desenvolvimento académico, pessoal e socioemocional.  
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Este conceito adquiriu notoriedade com a divulgação da conhecida Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994) que propôs que “as crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais deviam ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar, através de uma 

pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas necessidades”, pois tais escolas 

“constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, construindo uma 

sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos...”. Posto isto, dá-se a indicação que cada 

aluno tem o seu ritmo de aprendizagem e que este deve ser respeitado.  

Sousa e Santos (2005) refere que os alunos com NEE são “ (…) aqueles que apresentam 

problemas de aprendizagem, ao longo da sua escolarização, que vão requerer uma atenção mais 

específica e maiores recursos educacionais do que comummente são necessários para os seus 

colegas da mesma faixa etária”. Por conseguinte, estes alunos precisarão de recursos educativos 

de cariz diferenciado, que abranjam várias áreas nomeadamente apoios pedagógicos 

individualizados, estratégias adaptadas às suas necessidades e apoios tecnológicos, bem como os 

seus currículos devem estar preparados para responder, de forma convincente, à problemática do 

aluno, de acordo com as suas particularidades e não vice-versa. Desta forma, o currículo deverá 

ser aberto e flexível, realizado através de um trabalho participativo e cooperativo. 

  Posto isto, a educação inclusiva carateriza-se, sobretudo por “um novo modelo de escola 

em que é possível o acesso e a permanência de todos os alunos e onde os mecanismos de seleção 

e discriminação, (…) são substituídos por procedimentos, identificação e remoção das barreiras 

para a aprendizagem” (Glat, 2007). 

Segundo os autores Pizarro & Leite 

 “Torna-se evidente que a defesa de uma escola para TODOS e de uma educação não 

segregada teve consequências na escola, sendo-lhe atribuída, desde então, a 

responsabilidade de equacionar e disponibilizar respostas educativas às diversas 

necessidades dos alunos.” Pizarro & Leite (2003, p.45) 

Desta forma, cabe à escola criar as condições ideais para que o ensino de crianças/jovens 

com NEE, seja realizado num ambiente o mais idêntico possível com o das crianças ditas 

“normais”. É responsabilidade da escola atender à educação de TODOS os alunos, 

independentemente dos problemas que possam ter, bem como encontrar respostas e soluções no 

processo ensino/aprendizagem para proporcionar que todas as crianças possam usufruir de uma 

educação igual e com qualidade. Para Lima-Rodrigues (2007, p. 29) “A Educação Inclusiva é 

(…) uma educação para a autonomia, propondo meios criativos e inovadores para ultrapassar as 

barreiras à aprendizagem e participação”. 
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Segundo o autor Brennan (1988, citado por Correia, 1997): 

“Há uma necessidade educativa especial quando um problema (físico, sensorial, 

intelectual, emocional, social ou qualquer combinação destas problemáticas) afeta a 

aprendizagem ao ponto de serem necessários acessos especiais ao currículo, ao 

currículo especial ou modificado, ou a condições de aprendizagem especialmente 

adaptadas para que o aluno possa receber uma educação apropriada. Tal necessidade 

educativa pode classificar-se de ligeira a severa e pode ser permanente ou manifestar-

se durante uma fase do desenvolvimento do aluno”.Brennan (1988, p. 36)  

 

Fase ao exposto, podemos concluir que o aluno com NEE pode ter um carater temporário 

ou permanente. Entenda-se por carater temporário, quando necessita de um apoio suplementar, 

num determinado momento, para ultrapassar obstáculos, usufruindo de uma adaptação parcial do 

currículo, de forma ajustar-se às suas características e necessidades durante o seu percurso 

escolar. Estas dificuldades poderão ser variadíssimas problemáticas que podem passar pela 

leitura, escrita e cálculo, ao nível do desenvolvimento motor, percetivo, linguístico ou socio 

emocional. Estas crianças desenvolvem-se num ritmo mais lento no que diz respeito à área de 

aprendizagem em que se encontram, pelo que o seu desenvolvimento depende das interações 

com o meio em que estão inseridas, que será tanto mais enriquecido quanto maior for a 

importância que se der à participação da criança desde o seu nascimento. Deste modo, os 

objetivos educacionais para as crianças com necessidades educativas temporárias são iguais aos 

das outras crianças, no sentido que pretendem melhorar a sua cognição e a capacidade de 

resolver problemas. 

Os alunos com NEE permanentes necessitam de uma adequação/adaptação generalizada do 

currículo académico, numa ou mais áreas académicas e/ou socioemocional, como tal são sujeitos 

a uma avaliação permanente, sequencial e sistemática, de acordo com os progressos que vão 

sendo registados. Por esta razão, estas adaptações podem permanecer durante todo ou grande 

parte do percurso académico do aluno. Neste tipo de necessidade encontram-se crianças/jovens 

com deficiência mental ligeira, moderada, severa e profunda, dotados e sobredotados, com 

dificuldades de aprendizagem, funcionais, sensoriais como sejam os cegos e amblíopes, surdos e 

hipoacústicos, défices socioculturais e económicos graves, entre outros.  

Face ao exposto, encontramos um conjunto de categorias específicas, todas relacionadas 

com um possível insucesso escolar e/ou socioemocional da criança/jovem que nelas se enquadre, 

sendo: 
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 - NEE de caráter intelectual – quando as crianças/jovens com problemas 

intelectuais/deficiência mental, apresentando um funcionamento intelectual muito abaixo ou 

superior à média. Estes alunos exibem problemas cognitivos que se manifestam em problemas na 

aprendizagem, aptidões sociais e comportamento adaptativo. Neste grupo estão, também, 

inseridos os dotados e sobredotados. Para estes casos é necessário que os docentes façam 

corretamente as adaptações curriculares de acordo com as suas características ou 

particularidades;  

- NEE de carácter processológico - as crianças/jovens apresentam problemas de 

aprendizagem relacionados com a receção, organização, retenção e expressão de informação. 

Segundo Correia (1991), Bullock (1992), Lerner, (1993), estes alunos apresentam uma 

diferenciação acentuada entre o potencial estimativo do indivíduo, sendo a sua inteligência na 

média ou acima da média, já a sua realização escolar é abaixo da média, numa ou mais do que 

uma área académica, mas não em todas elas, como é o caso da deficiência mental. Segundo 

alguns autores, a justificação poderá estar relacionada com uma disfunção no sistema nervoso 

central. 

- NEE de carácter emocional - os alunos evidenciam problemas emocionais ou 

comportamentais, o que conduzirá a um rendimento e aproveitamento escolar negativo, por 

vezes chega a originar o insucesso escolar. Normalmente as crianças são inseguras e não 

conseguem superar a tristeza, nem são capazes de enfrentar situações mais complexas. Estão 

incluídas as psicoses e qualquer outro problema grave comportamental. Como refere Bairrão 

(1998) o grande grupo que aflige a escola e a que esta, geralmente, responde com medidas de 

educação especial são aqueles casos de crianças com problemas de saúde, de aprendizagem, de 

comportamento e de socialização. Este grupo mais numeroso deve merecer uma atenção 

redobrada e ser objeto dos recursos e alvo das medidas pedagógicas que se adequam às suas 

características e necessidades particulares.  

- NEE de carácter motor - abrange todos os alunos com disfunção física ou motora, 

devido a uma lesão congénita ou adquirida nas estruturas do sistema nervoso. Carateriza-se pelo 

facto de afetar o indivíduo em termos de mobilidade, de coordenação motora ou da fala, que 

decorrem de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou de malformações. A título de 

exemplo, temos os indivíduos portadores de espinha bífida, paralisia cerebral, distrofia muscular, 

e deficiências motoras, que afetam os movimentos. Apesar de sofrerem de uma incapacidade 

motora, estes não deixam de ter aptidões sensoriais, cognitivas e processo lógicas.  
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- NEE de carácter sensorial - compreende os alunos com capacidades auditivas e visuais 

afetadas. No que concerne à visão, pode-se dividir em duas categorias: os cegos e os amblíopes. 

Os cegos são aqueles cuja incapacidade os impede de ler, recorrendo ao Braille, que lhes 

possibilita a leitura e outras aquisições. Os amblíopes têm um campo de visão reduzido, são 

capazes de ler desde que sejam efetuadas alterações no tamanho das letras. Relativamente aos 

problemas de audição, dividem-se na categoria dos surdos e hipoacústicos. Os surdos utilizam a 

linguagem gestual para conseguirem comunicar e efetuar as suas aprendizagens. Os 

hipoacústicos necessitam de um aparelho de amplificação para lhes facilitar a audição.  

 

Face ao exposto, este estudo pretende debruçar-se sobre um aluno com NEE, com deficit 

cognitivo, carácter emocional, refletindo os seus problemas emocionais no seu comportamento e, 

consequentemente, interfere no seu rendimento e aproveitamento académico, verificando-se, na 

maioria dos casos, insucesso escolar.  

 

3.2. Definição de Dificuldade de Aprendizagem 

 

Segundo o dicionário da Porto editora, aprendizagem é a aquisição de conhecimentos e de 

competências através do ensino ou de experiências vivenciais.  

Trata-se de um processo, que não é instantâneo, mas que se realiza ao longo de um 

determinado período de tempo, através da interação com o meio ambiente. Desta forma, a 

aprendizagem é influenciada por diversos fatores desde os socioemocionais, culturais, 

ambientais, políticos, económicos, biológicos e inatos, que rodeiam o dia-a-dia do individuo. 

Atualmente a Dificuldade de Aprendizagem (DA) é descrita como uma perturbação na 

capacidade de guardar, reter, processar e/ou produzir informação. 

A DA é diagnosticada quando os resultados da criança em testes de leitura, expressão e/ou 

matemática são, substancialmente, menores do que esperado para a sua idade, escolarização e 

nível de inteligência. Desta forma, a DA normalmente está associada a problemas de natureza 

comportamentais e emocionais, manifestando-se em diversos tipos de reação da criança/jovem 

desde as dificuldades significativas na aquisição e uso da compreensão auditiva, fala, leitura, 

escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas. Estas perturbações são intrínsecas ao indivíduo e 

devem-se, essencialmente, à disfunção do sistema nervosa central. A grande maioria das pessoas 

não compreende as crianças/jovens com DA, preferem criticá-las e apelidadas de “preguiçosas”, 
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“facilistas”, irresponsáveis, em vez de as ajudar e, naturalmente, estas acabam por revelar 

insucesso escolar (Smith & Strick, 2001). Tal facto, vem comprovar que um aluno com DA não 

tem forçosamente um Quociente de Inteligência (QI) baixo ou alto, porém possui dificuldades 

específicas numa dada área, podendo ter sucesso escolar, se receber os apoios adequados. 

Desta forma, a DA pode representar um obstáculo que tanto podem ser ténue, fraco e, deste 

modo, facilmente ultrapassado, como podem ser forte e duradouro, podendo e, nem sempre é 

fácil determinar as suas causas. 

Segundo Elbaum & Vaughn (2001), as crianças com DA tem tendência a apresentar 

sentimentos de baixo autoconceito, principalmente no que respeita ao meio escolar. 

Para Roeser & Eccles (2000) os problemas académicos influenciam os sentimentos e os 

comportamentos deste tipo de crianças/jovens. Tais dificuldades podem expressar-se de forma 

internalizada ou externalizada.  

Segundo alguns autores, as crianças/jovens que apresentam um baixo desempenho escolar e 

atribuem isso à sua incompetência, normalmente, revelam sentimentos de vergonha, baixa 

autoconfiança, baixa autoestima e apresentam falta de assiduidade, revelando problemas 

emocionais e comportamentos internalizados. Aquelas que atribuem os problemas académicos à 

influência externa de pessoas hostis mostram sentimentos de raiva, falta de assiduidade, 

expressando hostilidade em relação aos outros. Relatam ainda que os sentimentos de frustração, 

inferioridade, raiva e agressividade diante do fracasso escolar podem resultar também em 

problemas comportamentais. 

Foi só na década de 60 do séc. XX, que surge o conceito de dificuldade de aprendizagem, 

atribuído à educação, inicialmente este conceito foi considerado neurológico. Para esta 

explicação de paradigma contribuíram os autores Kirk e Bateman (s/d, citado por Lopes 2010). 

O DSM – IV, incluiu as perturbações de aprendizagem nas perturbações que aparecem 

habitualmente na primeira e segunda infância ou adolescência e define-as como um 

funcionamento escolar bastante inferior ao esperado para a idade cronológica da criança ou 

adolescente, nível de inteligência e para um nível educacional adequado à idade. 

Correia (2005) referindo-se à DA indica que: 

“(…) numa perspetiva educacional, as dificuldades de aprendizagem refletem uma 

incapacidade ou impedimento para a aprendizagem da leitura, da escrita, ou do cálculo ou 

para a aquisição de aptidões sociais. Isto quer dizer que os alunos com dificuldades de 

aprendizagem podem apresentar problemas na resolução de algumas tarefas escolares e 

serem «brilhantes» na resolução de outras. Quer ainda dizer que, em termos de inteligência, 

estes alunos geralmente estão na média ou acima da média”. Correia (2005, p. 61) 
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Diversos autores consideram a DA como desordens neurológicas que interferem na receção, 

integração ou expressão de informação, caracterizando-se por dificuldades significativas na 

aquisição e uso da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio, habilidades matemáticas ou 

habilidades sociais. 

Segundo Lopes (2010, p.37) “ O próprio termo Dificuldades de Aprendizagem não é 

pacífico, sendo que os problemas das crianças que ao longo do seu trajeto escolar revelam um 

insucesso crónico têm recebido diversas designações: insucesso escolar, dificuldades de 

aprendizagem, dificuldades de aprendizagem específicas, distúrbio específico de 

desenvolvimento, problemas de aprendizagem, entre outros”. 

Atualmente o conceito de dificuldades de aprendizagem é aplicado (Lopes, 2010, p.41) “(…) 

a um grupo de indivíduos que apresenta uma discrepância significativa entre aquilo que é 

esperado em função da idade e aquilo que efetivamente realiza em termos académicos”. Os 

alunos com dificuldades de aprendizagem mostram-se incapazes de desempenhar as tarefas 

académicas com sucesso. De acordo com Ballone (2004) não se deve tratar as dificuldades de 

aprendizagem como se fossem problemas insolúveis, mas como desafios que são parte do 

próprio processo da aprendizagem. 

 

 

3.3. Caraterísticas das crianças com dificuldades de aprendizagem 

 

Os estudos realizados referentes a esta temática demonstram que as dificuldades de 

aprendizagem interferem claramente no rendimento escolar ou nas atividades da vida diária que 

exigem capacidades de leitura, escrita ou matemática. Desta forma, o termo dificuldades de 

aprendizagem engloba um grupo heterogéneo de transtornos que se manifestam em dificuldades 

nas tarefas cognitivas, chegando mesmo a ocorrer em pessoas normais, sem problemas aparentes.  

Neste sentido, tem-se registado o seu aparecimento em crianças/jovens com uma 

inteligência normal ou superior, que não apresentam, aparentemente, problemas emocionais ou 

sociais e que foram submetidas a processos de ensino adequados. 

A criança ou jovem com D.A. apresenta, normalmente, algumas das seguintes características: 

• Hiperatividade; 

• Problemas psicomotores; 

• Labilidade emocional; 
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• Problemas gerais de orientação; 

• Perturbação da atenção; 

• Impulsividade; 

• Falhas de memória ou raciocínio (Adelman & Taylor, 1986, p.6). 

 

3.4. Problemas sócio emocionais das crianças com dificuldades de aprendizagem 

 

As crianças com DA que estejam com problemas emocionais apresentam, na opinião de 

Fonseca (1995, citado por Cruz, 2009), sinais de regressões, oposições, narcisismos e 

negativismos, traduzindo-se em baixa autoestima e fragilidade no autoconceito. Outras das 

características encontradas são impulsividade e perseveração, falta de controlo, de avaliação 

crítica, de discernimento, de perceção social, de cooperação, de aceitação e de prudência. De 

forma geral, pode-se dizer que instabilidade emocional e dependência, tensão nervosa, 

dificuldade em manter a atenção, inquietude e desobediência, reações comportamentais bruscas e 

desconcertantes, falta de controlo sobre si mesmo, dificuldade de ajustamento à realidade, 

problemas de comunicação e autoconceito e autoestima baixos, com reduzida tolerância à 

frustração, acabam por ser os problemas emocionais mais contundentes em relação a esse grupo 

de crianças (Cruz, 2009). Por outro lado, Margalit (1989) concluiu que as crianças com 

dificuldades de aprendizagem possuem baixa agressividade, mas sérias dificuldades nas relações 

interpessoais e altos níveis de dependência.  

Nesse sentido, sobressai a importância de conhecer os aspetos emocionais que possam 

influenciar o processo de aprendizagem, no sentido de se obter uma melhor compreensão das 

dificuldades destes alunos. Muitas são os autores que têm analisado os aspetos cognitivos em 

relação aos emocionais, ressaltando a importância de tais fatores na compreensão e sucesso do 

indivíduo.  

A revisão da literatura realizada demonstra que enquanto alguns autores consideram que 

existe relações entre a personalidade e o desempenho académico destes alunos, evidenciando a 

importância de traçar o perfil das crianças com dificuldades de aprendizagem. Os estudos 

realizados por Beaumont (1991), Pintrich, Anderman e Klobucar (1994), Pacheco e Sisto (2003) 

têm encontrado relações entre o baixo desempenho académico e variáveis como níveis de 

ansiedade sobre o aprender e ainda certa relação de algumas características de personalidade e 

desempenho de crianças com dificuldades de aprendizagem. Wenz-Gross e Siperstein (1997), 

estudaram crianças com dificuldades de aprendizagem com problemas emocionais comparando-
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as com outras sem tais problemas, no que tange a rede de interações sociais, suporte social, 

amizades e ajustamento. Os resultados indicam que as crianças com problemas de aprendizagem 

procuram menos a família, bem como os seus pares, para ajudá-las na solução dos seus 

problemas. É tendo em conta as características expostas que vamos desenvolver o nosso estudo, 

observando, analisando, experienciando através da metodologia outdoor training uma série de 

desafios que permitam a melhor forma destas crianças/jovens superarem as suas dificuldades 

tornando-os indivíduos mais resilientes, autoconfiantes, melhorando as suas relações 

interpessoais, a sua comunicação, as suas capacidades de autocontrolo, de gestão de stress, de 

gestão de humor. 
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Parte II 

Estudo de Caso 
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Capítulo 1- Metodologia de Investigação 
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1.1.Metodologia 

Após abordagem teórica, exposta na primeira parte, no qual foi realizada a revisão geral 

da literatura que servirá de suporte ao presente estudo, neste capítulo apresentamos o tipo de 

investigação realizada, definimos os objetivos, caracterizamos a amostra, expomos os 

instrumentos de recolha de dados utilizados, bem como os procedimentos utilizados na recolha 

de informação e mostramos o tratamento dos dados. 

Atualmente tem-se dado muita importância ao papel da IE no desenvolvimento humano, 

levando à realização de inúmeros estudos nesta área. Contudo, poucos têm sido os estudos que 

abordam a IE das crianças ou jovens com NEE. Foi este o motivo que nos terá influenciado na 

escolha desta temática. Deste modo, o presente trabalho debruçar-se-á sobre um estudo de caso 

como estratégia de investigação, tendo-se definido como caso ou unidade de análise principal 

(Yin, 2005), um aluno com NEE, por deficit cognitivo, procurando compreender a relação 

existente entre a aplicação da metodologia outdoor training e a possibilidade desse jovem 

adquirir competências sócio emocionais importantes para o seu desenvolvimento humano. 

Pretende-se recorrer neste estudo de caso a uma observação direta, indireta e questionário. 

Segundo Meirinhos & Osório (2010, citando Latorre et al., 2003) a investigação do estudo de 

caso, tem mais ênfase na metodologia qualitativa, contudo, não significa que não possam 

contemplar também a perspetiva quantitativa. Os mesmos autores citando Stake (1999) referem 

que a realidade é uma mistura de ambos.  

Este é o método qualitativo mais utilizado na área das investigações a nível educacional, 

pois o investigador pode recolher, analisar e tratar a informação num ambiente natural e com 

algum tempo para realizar e explorar esse processo. 

Nos últimos anos, o estudo de caso tem vindo a ganhar popularidade na investigação educativa, a 

avaliar pelo número crescente de projetos de investigação que tem surgido utilizando este 

método de pesquisa (Yin, 1994 citado por Coutinho & Chaves, 2002). 

Segundo alguns autores o estudo de caso “…trata-se de uma abordagem metodológica de 

investigação especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos 

fatores…” (Araújo et al, 2008, p. 4).  

De acordo com Yin (2005) o estudo de caso é adequado quando o principal interesse da 

investigação converge para fenómenos inseridos num dado contexto. A sua utilização ocorre em 

diversas situações e o seu contributo prende-se com o conhecimento que proporciona acerca dos 
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fenómenos. Este autor acrescenta, ainda, que a abordagem do estudo de caso adapta-se à 

investigação em educação, principalmente quando o objetivo é descrever ou analisar o 

fenómeno, a que se acede diretamente, de uma forma profunda e global, e quando o investigador 

pretende apreender a dinâmica do fenómeno, do programa ou do processo. 

Desta forma, tem como objetivos relatar ou registar os acontecimentos tal como estes 

ocorreram, descrever situações ou factos, proporcionar conhecimento acerca do fenómeno 

estudado e comprovar ou contrastar efeitos e relações (Guba & Lincoln, 1994 citado por 

Coutinho & Chaves, 2002).  

Segundo os autores Coutinho & Chaves (2002, citados por Araújo et al, 2008, p.7), o 

estudo de caso apresenta cinco caraterísticas que devem ser tidas em consideração durante a sua 

realização, sendo elas: 

 É “um sistema limitado”, e tem fronteiras “em termos de tempo, eventos ou 

processos” e que “nem sempre são claras e precisas”; 

 É um caso sobre “algo”, que necessita ser identificado para conferir foco e 

direção à investigação; 

 É preciso preservar o caráter “único, específico, diferente, complexo do caso”; 

 A investigação decorre em ambiente natural; 

 O investigador recorre a fontes múltiplas de dados e a métodos de recolha 

diversificados: observação direta e indireta, entrevistas, questionários, narrativas, 

registos áudio e vídeo, diários, cartas, documentos, entre outros. 

 

Para Bogdan e Biklen (1994), os estudos de caso podem classificar-se em únicos ou 

múltiplos, dependendo do número de casos em estudo. Na presente investigação desenvolveu-se 

um estudo de caso único.  

Neste sentido, dadas as suas características, assumiu-se que o estudo de caso seria a 

opção mais adequada para o desenvolvimento deste estudo. 

Partindo destas reflexões, e cientes que é o nosso papel ajudar as crianças/jovens com 

NEE a realizar aprendizagens mais significativas, é nosso desejo construir uma estratégia que 

possibilite a aquisição de competências sócio emocionais nestas crianças, de maneira a facilitar a 

sua inclusão escolar e social, e desta forma promover o sucesso académico, familiar e 

profissional. 
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1.2 Justificação e pertinência do estudo 

 

A revisão de literatura realizada evidenciou que as crianças cujos pais e educadores 

mantêm uma prática constante de orientação emocional serão mais saudáveis e atingem um 

aproveitamento académico superior (Gottman & Declaire, 1999), estando mais aptas a 

corresponderem às exigências emocionais e sociais. 

Neste sentido desenvolvemos este estudo com o intuito de defender, dentro das linhas de 

pensamento dos investigadores da inteligência emocional, que estas competências podem ser 

trabalhadas em crianças/jovens com NEE, sendo fundamentais para o seu desenvolvimento 

social e emocional, podendo repercutir-se numa melhor inclusão destes no meio académico, 

social e, posteriormente, profissional. 

Nesta perspetiva desenvolvemos este estudo que tem como finalidade elaborar e 

implementar um programa de competências sócio emocionais num aluno com NEE, 

apresentando um deficit cognitivo, alicerçado nos modelos teóricos referenciados no primeiro 

capítulo, em particular no modelo e sugestões propostas pelo CASEL (2003) e ainda numa 

perspetiva de educação inclusiva, ou seja, de uma educação para todos e com todos (Ainscow, 

Porter & Wang, 1997; Sanches & Teodoro, 2006; UNESCO, 1994, Declaração de Salamanca). 

Para tal, utilizando a metodologia outdoor training, que permite este tipo de trabalho ao ar livre, 

utilizando o ludismo de forma experimental para que, assim, “sem dar conta”, possam trabalhar 

competências emocionais e sociais. 

 

1.3. Objetivos da investigação 

Segundo Fidel (1992) o objetivo do estudo de caso pretende “…compreender o evento 

em estudo e ao mesmo tempo desenvolver teorias mais genéricas a respeito do fenómeno 

observado…” (Fidel, 1992, citado por Araújo et al, 2008, p. 9). Neste sentido, este estudo 

levanta a seguinte questão: É possível, através da aplicação da metodologia outdoor training em 

crianças/jovens com NEE, estes conseguirem adquirir competências socio emocionais? 
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1.3.1. Objetivos gerais 

O objeto de estudo da presente investigação é a análise da importância da utilização da 

metodologia outdoor training para a aquisição e desenvolvimento de competências sócio 

emocionais em alunos, com dificuldades de aprendizagem por deficit cognitivo, postura 

emocional. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Para realizar esta investigação foi necessário clarificar e especificar os objetivos 

específicos da mesma, tendo em atenção a precisão do objeto a investigar e também as 

caraterísticas do aluno e da sua realidade social. 

Assim sendo, foram definidos para o presente estudo os seguintes objetivos: 

- Verificar se a utilização da metodologia outdoor training altera a postura do aluno com 

NEE, com deficit cognitivo, postura emocional; 

- Apurar em que medida a utilização da metodologia outdoor training favorece o 

desenvolvimento das competências sócio emocionais do aluno com NEE, com deficit 

cognitivo, postura emocional; 

- Aferir em que medida a utilização da metodologia outdoor training pode contribuir para 

o desenvolvimento socio-afetivo e até cognitivo do aluno com NEE, com deficit 

cognitivo, postura emocional. 

 

1.4 Amostra 

1.4.1. Definição da amostra 

Para a constituição da amostra utilizada na presente investigação, foi utilizado um método 

não probabilístico de amostragem, próprio dos estudos exploratórios. A amostra foi definida em 

conformidade com o objetivo do estudo, portanto é uma amostragem por conveniência (não 

aleatória), apresenta um carater único, não podendo ser generalizado. Esta amostra é constituída, 

por um aluno, do sexo masculino, com 15 anos, a frequentar o sétimo ano de escolaridade numa  

Escola Básica e Secundária, uma instituição de ensino público, localizada na Região Autónoma 

da Madeira (RAM). 



    
 58 

  

Foi diagnosticado a este aluno um deficit cognitivo acentuado, na altura que frequentava o 

ensino do Pré-escolar, apresentando uma grande instabilidade emocional relacionada com o 

quadro familiar e social que integra, o que tem provocado problemas comportamentais, 

influenciando negativamente o seu rendimento e aproveitamento escolar.  

 

1.5. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

No que se refere ao processo de recolha de dados, existem vários autores que identificam 

as várias técnicas, próprias da investigação qualitativa, às quais o estudo de caso recorre, 

nomeadamente a análise documental, a entrevista e a observação. Segundo Araújo et al (2008, 

p.14), o estudo de caso reveste-se de técnicas próprias na investigação qualitativa e deve recorrer 

a instrumentos como o diário de bordo, o relatório, questionário, a entrevista e a observação, pois 

a utilização destes métodos proporcionam um meio diversificado no cruzamento da informação 

pertinente ao estudo. A utilização destes diferentes instrumentos constitui uma forma de 

obtenção de dados de diferentes tipos, os quais proporcionam a possibilidade de cruzamento de 

informação.  

Embora os métodos de recolha de dados mais comuns num estudo de caso sejam a 

observação e as entrevistas, nenhum método pode ser desconsiderado. O estudo de caso emprega 

vários métodos (entrevistas, questionário, observação participante e estudos de campo). Os 

métodos de recolha de informações são escolhidos de acordo com a tarefa a ser cumprida (Bell, 

1989).  

Segundo Yin (1994, citado por Coutinho & Chaves, 2002), a utilização de múltiplas 

fontes de dados na construção de um estudo de caso, permite-nos considerar um conjunto mais 

diversificado de tópicos de análise e em simultâneo permite corroborar o mesmo fenómeno.  

Nesta linha de pensamentos, e neste estudo de caso específico, foi realizado estudos de 

campo, através da observação direta de estudos de campo aquando da aplicação dos 

jogos/desafios outdoor training (ver anexo 1), para aferir resultados mais precisos, foi solicitado 

ao aluno o preenchimento do Questionário de Inteligência Emocional de Bar-On de forma a 

avaliar o seu desenvolvimento da IE. Optámos por este questionário porque o EQ-i: YV de Bar-

On, aplicável a crianças/jovens, é considerado um instrumento de autorrelato que considera a 

inteligência emocional como a capacidade que um indivíduo possui para compreender e 

relacionar-se consigo próprio e com os outros, gerir e expressar as suas emoções e adaptar-se a 
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contextos pessoais e sociais em constante mudança (Bar-On, 1997, 2000; Candeias, Rebelo, 

Silva, & Cartaxo, 2010). 

Para tal recorremos à versão original Bar-On (o EQ – i: YV, Bar-On & Parker, 2000) 

adaptada de Kerkoski (2008) e validada por Santos (2011) (ver anexo 2), a qual foi sujeita a uma 

validação para aplicação à população portuguesa. 

Este instrumento de recolha de dados é composto por um questionário com 60 itens 

estruturados em 7 dimensões: Intrapessoal, Interpessoal, Adaptabilidade, Gestão do Stress, 

Humor Geral, Impressão Positiva e Índice de Inconsistência. Sendo utilizado a escala Likert de 

quatro pontos, em que 1 significa “nunca” e 4 significa “sempre”.  

Para cada uma das sete dimensões da inteligência emocional, existe um conjunto de 

perguntas relacionadas com os comportamentos e as características de cada uma delas. As sete 

dimensões contidas no instrumento, com o seu respetivo conjunto de perguntas, são as seguintes: 

A) Intrapessoal (perguntas 7; 17; 28; 31; 43 e 53) 

B) Interpessoal (perguntas 2; 5; 10; 14; 20; 24; 36; 41; 45; 51; 55 e 59) 

C) Gestão do stress (perguntas 3; 6; 11; 15; 21; 26; 35; 39; 46; 49;5 4 e 58) 

D) Adaptabilidade (perguntas 12; 16; 22; 25; 30; 34; 38; 44; 48 e 57) 

E) Humor Geral (perguntas 1; 4; 9; 13; 19; 23; 29; 32; 37; 40; 47; 50; 56 e 60) 

F) Total inteligência emocional 

G) Impressão positiva (perguntas 8; 18; 27; 33; 42 e 52) 

 

1.6. Ética de pesquisa 

Num trabalho de investigação, seja ele de que cariz for, a ética apresenta um fator 

relevante na forma como se aplica a metodologia e como se apresentam os resultados. Na 

execução deste trabalho esta foi tida em conta, referindo sempre os autores e toda a bibliografia 

consultada. 

 

1.7. Instrumentos de investigação 

Na realização deste trabalho utilizámos os seguintes instrumentos de investigação para a 

recolha de informação: 

 Observação direta – utilizado durante a implementação das várias sessões que 

tivemos com o aluno. Este ponto teve como objetivo analisar e avaliar a aquisição 
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e o desenvolvimento das competências que este aluno foi tendo ao longo das 

sessões de outdoor training. Estas sessões foram registadas utilizando o formato 

áudio, fotográfico e vídeo para posterior análise e relato; 

 Observação indireta – durante a implementação desta metodologia podemos 

observar o comportamento deste aluno em contextos/ambientes desconhecidos, 

“fora do seu mundo”.  

 Pesquisa documental – esta foi, essencialmente, baseada em documentos 

referentes ao processo do aluno, nomeadamente relatório de avaliação 

psicológica, documentos caraterizadores do aluno e contexto familiar, assim como 

outros documentos pertinentes para o estudo; 

 Questionário (pré-teste e pós-teste) - segundo Rodríguez et al. (1999), não se 

pode dizer que seja uma das técnicas mais representativas na investigação 

qualitativa, pois a sua utilização está mais associada a técnicas da investigação 

quantitativa. Contudo, enquanto técnica de recolha de dados, o questionário pode 

prestar um importante serviço à investigação qualitativa. Esta técnica baseia-se 

num formulário, previamente elaborado e normalizado. Como tal foi utilizado 

para avaliar a perceção do aluno em estudo em relação às suas competências 

socioemocionais, o Questionário de Inteligência Emocional de Bar-On, versão 

crianças e adolescentes (EQ-i: YV, adaptado de Kerkoski, 2008). 

 

Os autores definem cada escala de acordo a caracterização de indivíduos que possuem o 

melhor desempenho para cada uma delas. Para tal baseiam-se em Kerkoski (2008) na descrição 

das características para cada uma pode ser observada no seguinte quadro: 

 

Quadro 1 – Descrição das escalas do questionário Bar-On EQ-i: YV 

Dimensões Características das pessoas com melhor 

desempenho (scores) 

Escala intrapessoal Estes indivíduos entendem as suas emoções. São 

também hábeis para expressar e comunicar os seus 

sentimentos e necessidades. 

Escala interpessoal Estes indivíduos têm relacionamentos satisfatórios 
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interpessoais, são bons ouvintes e hábeis para entender 

e apreciar os sentimentos dos outros. 

Escala gestão do stress Estes indivíduos são flexíveis, realistas e gestores de 

mudanças. São bons a encontrar caminhos positivos 

para lidar com problemas diários. 

Escala adaptabilidade Estes indivíduos são geralmente calmos e trabalham 

bem sob pressão. Raramente são impulsivos e podem 

casualmente responder a um acontecimento stressante 

friamente. 

Escala humor geral Estes indivíduos são geralmente bons em lidar com 

acontecimentos diários e são tipicamente felizes. 

Escala total inteligência 

emocional 

Estes indivíduos são otimistas. Possuem um olhar 

positivo e são companhias agradáveis. 

Escala impressão positiva Estes indivíduos procuram criar uma demasiada 

autoimpressão positiva. 

 

Fonte: Bar-On EQ-i: YV Scale Descriptions in Bar-On & Parker (2000, p. 19), adaptado de Kerkoski (2008, p. 136). 

 

 

1.8. Programa de Inteligência Emocional Outdoor Training – “Outdoor Inclusion” 

 

Este programa de IE outdoor training utilizado neste estudo intitulamos “Outdoor 

Inclusion” é constituído por 10 sessões, com duração entre 20 a 30 minutos cada, no qual são 

trabalhadas, através da realização de jogos/desafios em espaço outdoor, cinco competências da 

IE: relações interpessoais, intrapessoais, adaptação, gestão do stress e gestão de humor.  

 

Quadro 2 – Desenho dos jogos/ desafios, baseada nas competências defendidas na escala de 

Bar-On (EQ-i: YV, adaptada de Kerkoski (2008) 

Sessão Duração Jogos/Desafios Competências a desenvolver 

1ª Sessão 20 minutos Electric Defence Interpessoal, Gestão do Stress, Gestão do 

Humor 

2ª Sessão 20 minutos Campo Minado Interpessoal, Adaptação, Gestão do Stress 

3ª Sessão 30 minutos  Gusano 4 x 4  Intrapessoal, Gestão do Stress 
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4ª Sessão 30 minutos  Todos Juntos Interpessoal, Gestão do Stress 

5ª Sessão 30 minutos  Lápis Mágico Interpessoal, Adaptação, Gestão do Stress 

6ª Sessão 30 minutos  Melt Down Interpessoal, Adaptação, Gestão do Humor 

7ª Sessão 30 minutos  Square Rope Interpessoal, Adaptação, Gestão do Humor 

8ª Sessão 30 minutos  Pipelines Interpessoal, Resiliência, Gestão do Stress 

9ª Sessão 30 minutos  Plataforma Interpessoal, Adaptação, Gestão do Humor 

10ª Sessão 30 minutos  Teia de Aranha Interpessoal, Adaptação 

Fonte: Elaboração própria 

1.9. Cronograma 

A aplicação do estudo de caso realizou- se ao longo de quase seis meses e foi dividido 

nas fases que a seguir se apresentam: 

 

 Quadro 3 - Cronograma do projeto 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Revisão da Literatura   

Capítulo 1 Inteligência Emocional 
X     

Revisão da Literatura   

Capítulo 2 Outdoor training 
X     

Revisão da Literatura   

Capítulo 3 Dificuldade de 

Aprendizagem 

 X    

Estudo de caso 

Metodologia de investigação 
 X X   

Estudo de caso 

Implementação das sessões 
  X X  

Estudo de caso 

Apresentação e discussão dos 

resultados 

   X X 

Conclusão e apresentação do projeto     X 
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CAPÍTULO 2 – APRESENTAÇÃO DOS 

RESULTADOS 
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2.1. Contextualização geral do estudo de caso 

 

Com já foi mencionado, anteriormente, os dados apresentados neste estudo foram 

recolhidos do processo do aluno e de outros documentos oficiais da instituição que o mesmo 

frequenta, de forma a conferir a necessária legitimidade a toda a informação apresentada.  

 

Quadro 4 - Dados relevantes do utente 

Data de nascimento 16-01-2002 

Centro de saúde que frequenta Nazaré (Funchal) 

O utente toma alguma medicação? Sim 

Tem epilepsia? Não 

Apresenta algum tipo de alergia? Sim. Asmático 

Fonte: Processo individual do aluno 

 

2.2. Caraterização do aluno 

 

A unidade de análise deste estudo é um aluno, do sexo masculino, com 15 anos de idade, 

residente na freguesia de S. Pedro, no concelho do Funchal, na Região Autónoma da Madeira 

(RAM). 

Relativamente ao historial familiar do aluno, este é o quinto filho de uma familia de 5 

elementos. O seu agregado familiar é composto pelos pais, 4 irmãos, a avó e uma tia materna. 

Em termos económicos a família depende de apoios socias para sobreviver, devido à situação de 

desemprego do pai e os restantes membros serem estudantes, como é verificado pelo quadro 

seguinte: 

 

Quadro 5 - Genograma Familiar  

(dados fornecidos pelo encarregado de educação a 30 junho 2008) 

Parentesco Idade Instrução Profissão 

Mãe 54 4ª classe Doméstica 

Pai 55 4ª classe Desempregado 

Irmã 18 10º ano Estudante 

Irmã 16 8º ano Estudante 

Irmão 13 7º ano Estudante 

Irmão 11 5º ano Estudante 
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Fonte: Processo individual do aluno 

 

Apesar do ambiente familiar ser estável e estruturado, o aluno refere algum desinteresse da 

família em relação a si e às atividades que desenvolve.  

Relativamente à saúde do aluno, este é asmático e os dados da anamnese indiciam fatores de 

risco social, sendo uma criança tímida e reservada com o adulto, evitando o contato ocular com o 

mesmo.  

O aluno iniciou o seu percurso escolar em 2006, com a frequência do ensino pré-escolar. 

Durante o pré-escolar o discente beneficiou de apoio pedagógico personalizado, terapia da fala e 

de Programa Educativo Individual (PEI) que destacou as seguintes capacidades a desenvolver: 

o Capacidade de reter estímulos auditivos; 

o Manter um nível de concentração adequado para que consiga concluir com sucesso as 

tarefas aumentando as suas aprendizagens; 

o Ser entendido pelos adultos e colegas com os quais mantém os seus diálogos 

frequentemente, contextualizando-os de acordo com o que estão a falar; 

o Utilizar o seu corpo com mais autonomia e confiança em si mesmo e nas suas 

capacidades motoras; 

o Fazer recortes sem retirar elementos à imagem, desenvolvendo a sua capacidade óculo- 

manual, a sua motricidade fina e a sua capacidade de concentração. 

Durante a frequência do 1.º ciclo, o aluno manteve os vários tipos de apoio que detinha 

desde o pré-escolar, sendo ainda inserido nos Percursos Escolares Alternativos (PCA) onde terá 

mais apoio individualizado e mais flexibilidade curricular para desenvolver tarefas ao nível das 

suas capacidades. Ao passar para a frequentar o 2.º ciclo, continuou a frequentar as turmas de 

Percursos Escolares Alternativos, beneficiando de apoio pedagógico personalizado. Como não 

registava melhoria nas capacidades a desenvolver, os docentes registaram no PEI a necessidade 

de continuação do mesmo tipo de auxílio pedagógico no 3.º ciclo de escolaridade.   

Quanto ao desenvolvimento cognitivo, sócioemocional e realização escolar do aluno, 

os resultados obtidos a partir da Escala de Inteligência de Weschler (WISC III) revelaram um 

funcionamento intelectual muito inferior à média esperada para a sua faixa etária. No perfil das 

provas realizadas ao longo dos anos e nos vários ciclos de ensino, observou-se lacunas 

relativamente ao conhecimento fatual adquirido através de experiências formais e informais, uma 
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experiência pobre tanto a nível social como cultural, dificuldades de sequência temporal, défices 

na organização visual, pobre julgamento social, falhas na responsabilização pessoal. 

Relativamente aos resultados obtidos nas Matrizes Coloridas Progressivas de Raven, os 

resultados obtidos estão situados muito abaixo da média para a sua faixa etária, indicando 

dificuldades ao nível do raciocínio lógico, baixa capacidade imediata para observar e pensar após 

apresentação de estímulo visual. 

No que concerne ao teste de perceção viso motor de Bender, os resultados obtidos são 

inferiores à média, evidenciando dificuldades ao nível das capacidades grafo-percetivas e 

organização viso motora. 

Os resultados obtidos nas provas gráficas, efetuadas até então, corroboram um 

funcionamento mental inferior à sua idade. 

Os resultados da avaliação psicológica indicam que este aluno apresenta um Quociente 

Global de Inteligência situado muito abaixo dos níveis esperados para a sua faixa etária. 

No geral, pode-se afirmar que o aluno é pouco comunicativo, demonstrou ser pouco 

empenhado, apático e pouco motivado para as aprendizagens escolares, onde permanece com 

muitas dificuldades em todas as áreas. O aluno demonstrou uma evolução lenta no 

desenvolvimento e na consolidação das suas aprendizagens. Possui ainda muitas lacunas que 

precisam ser trabalhadas principalmente a nível da compreensão, da escrita e do raciocínio 

matemático. Revelou dificuldades ao nível do funcionamento intelectual.  

Perante o cenário caraterizador do aluno, que releva grandes dificuldades de 

aprendizagens em várias áreas, tais como, social, emocional, escolar, intelectual, cognitiva e 

psicomotora, foram delineados vários objetivos de intervenção nas áreas identificadas. 

 

Quadro 6 - Objetivos nas áreas de intervenção  

Cognição ➢ Retenção e memória a curto prazo.  

Comunicação ➢ Desenvolver a expressão oral, de modo a obter um 

discurso claro e audível. 

Competências 

Socio emocionais 

Trabalho ao nível: 

➢ Assertividade; 

➢ Resolução de problemas; 

➢ Exercícios e dinâmicas de grupo; 

➢ Saber-se controlar; 
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➢ Aumentar os níveis de motivação; 

➢ Manter um comportamento estável, sem alterações de 

humor; 

➢ Focalizar a atenção e a concentração na atividade sem se 

dispersar. 

Psicomotricidade ➢ Dificuldade na identificação de lateralidade; 

➢ Localização temporal; 

➢ Dificuldades de concentração; 

➢ Instabilidade emocional; 

➢ Trabalho da memória; 

➢ Velocidade de processamento da informação; 

➢ Coordenação oculo-manual; 

➢ Motricidade fina. 

Autonomia ➢ O aluno precisa de ser mais autónomo ao nível das tarefas 

escolares;  

➢ Adquirir progressiva autonomia e responsabilidade nos 

trabalhos individuais; 

➢ Iniciar e terminar um trabalho em tempo definido. 

Leitura ➢ Desenvolver a capacidade e síntese de palavras;  

➢ Desenvolver as competências de leitura; 

➢ Desenvolver a compreensão dos enunciados orais. 

Escrita ➢ Desenvolver as competências da escrita;  

➢ Desenvolver a compreensão dos enunciados escritos;  

➢ Copiar frases de forma correta; 

➢ Completar textos com lacunas, ordenar frases e responder 

a questionários simples. 

Matemática ➢ Desenvolver os conceitos básicos de quantidade e de 

número;  

➢ Compreender o sistema decimal da numeração; 

➢ Identificar algarismos pelas suas ordens discriminando o 

valor real e relativo de unidades dezenas e centenas. 

 Fonte: Processo individual do aluno  
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2.3. Apresentação descritiva dos resultados 

Face ao diagnóstico da situação atual do aluno, no que concerne às suas dificuldades de 

aprendizagem, delineou-se uma estratégia de intervenção baseada na implementação da 

metodologia outdoor training, com o objetivo de possibilitar a aquisição de competências 

fundamentais para o seu desenvolvimento humano. Pois, o que se pretende, como já foi 

referenciado na questão norteadora deste estudo é saber se (…) através da aplicação da 

metodologia outdoor training em crianças/jovens com NEE, estes conseguirem adquirir 

competências socio emocionais? 

Assim, durante este estudo foram desenvolvidas 12 sessões, com o aluno, durante quatro 

semanas consecutivas, com a duração de aproximadamente uma hora cada sessão. Foi realizada 

uma primeira sessão no qual o aluno foi submetido a um pré-teste, para aferir as suas 

competências socioemocionais antes aos estudos de campo, nos quais realizou 10 jogos/desafios, 

através destes foi realizado um relatório, fruto da observação das atividades de campo, com o 

objetivo de registar as atitudes, comportamentos desta criança face aos jogos/desafios propostos 

(Anexo A). Foram, igualmente, realizados registos de áudio, vídeo e fotográfico com o propósito 

de serem relatadas, com precisão, todas as observações realizadas (Anexo B). Após o términus 

destas atividades outdoor este aluno realizou um pós-teste com o intuito de verificar o seu 

desenvolvimento socio emocional.  

De realçar que na implementação da metodologia outdoor training foram tidas em contas 

as competências sócio emocionais a trabalhar no aluno, pelo que foram definidas uma série de 

atividades com a finalidade de promover o desenvolvimento das habilidades onde apresentava 

maiores dificuldades. 

 

O pré-teste 

 

O Questionário de Inteligência Emocional de Bar-On foi utilizado como um pré-teste 

(Anexo C), de modo a poder-se aferir o estádio inicial de inteligência emocional do aluno, ou 

seja, a sua capacidade de compreender e relacionar-se consigo próprio e com os outros, gerir e 

expressar as suas emoções e adaptar-se a contextos pessoais e sociais em constante mudança. 

Enquanto técnica de recolha de informação sobre o aluno, o pré-teste foi aplicado antes da 

implementação da metodologia outdoor training, isto porque, para além de permitir obter dados 

de diagnóstico da sua inteligência emocional, os seus resultados irão permitir uma comparação 
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posterior, através da triangulação dos resultados obtidos, quer pelo desempenho do aluno no 

outdoor training, quer pelos resultados finais obtidos no pós-teste.  

A análise descritiva dos resultados do pré-teste encontra-se sintetizada no quadro 

seguinte:  

 

Quadro 7 – Resultados do Questionário de Inteligência Emocional de Bar-On 

(Pré-teste) 

 

DIMENSÕES 

RESULTADOS (escala de Likert) 

Nunca (1) Às vezes (2) Quase Sempre (3) Sempre (4) 

Intrapessoal 

(6 itens) 

 

4 

 

0 

 

0 

 

2 

Interpessoal 

(12 itens) 

 

2 

 

5 

 

4 

 

1 

Gestão do stress 

(12 itens) 

 

4 

 

8 

 

0 

 

0 

Adaptabilidade 

(10 itens) 

 

9 

 

0 

 

1 

 

0 

Humor geral 

(14 itens) 

 

3 

 

8 

 

2 

 

0 

Impressão positiva 

(6 itens) 

 

1 

  

 4 

  

 1 

 

0 

Fonte: Elaboração própria 

 

O estudo do instrumento utilizado teve como parâmetros de avaliação, a análise da 

frequência das respostas do aluno segundo a escala de Likert e face aos itens de cada dimensão. 

A análise descritiva dos itens indica que o participante usou todas as possibilidades de resposta 

da escala Likert apresentada (entre 1 e 4 pontos), condição que se verifica para os 60 itens 

considerados. No que respeita as médias obtidas, os resultados indicam que o participante optou 

quase sempre pelos pontos 1 e 2 da escala Likert, ou seja, pelas respostas “nunca” e “às vezes”. 

Opostamente, as respostas em torno do ponto 3 (quase sempre) e 4 (sempre) foram as que 

tiveram menos incidência, cerca de 8 e 4 respostas, respetivamente. Neste sentido, a dimensão 

que trata da adaptabilidade é aquela que revela resultados predominantemente na escala 1 
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(nunca), isto dá conta que a adaptação é á área onde o aluno apresenta maiores dificuldades, 

nomeadamente, em lidar com situações que suscitam pressão, em manter a calma e em controlar 

os seus impulsos. Por outro lado, a dimensão interpessoal é aquela que apresenta resultados 

mais positivos, maioritariamente nas escalas 3 e 4, “quase sempre” e “sempre”, respetivamente. 

Estes dados sugerem que o jovem tem alguma facilidade em relacionar-se com os outros. 

Contudo, é de salientar que frequência destas escalas no global das respostas é muito diminuta, 

revelando que esta dimensão não possui grande expressividade para medir positivamente a 

inteligência emocional do aluno. Por seu turno, as dimensões relativas ao humor geral e à 

gestão do stress, apresentam dados semelhantes na escala, nomeadamente, 1 (“nunca”) e 2 (“às 

vezes”). Estas evidências podem revelar que o jovem, face ao humor geral, tem dificuldades em 

lidar com acontecimentos diários e têm tendências depressivas, e que face à gestão do stress 

tendem a ser inflexíveis e resistentes a mudanças e com grandes problemas em encontrar 

soluções positivas para lidar com situações do quotidiano. No que concerne à dimensão 

impressão positiva, os resultados assumem as posições intermédias da escala, 2 (“às vezes”) e 3 

(“quase sempre”), que podem suscitar que o aluno procura criar uma “alguma” autoimpressão 

positiva. A dimensão intrapessoal obteve-se resultados díspares, ou seja, a frequência de 

respostas situou-se apenas nas escalas 1 (“nunca”) e 4 (“sempre”). Isto pressupõe que o aluno 

possui oscilações de confiança e autoestima, provocando alguma falta de compreensão das suas 

emoções, bem como na forma de expressar e comunicar os seus sentimentos e necessidades. 

No geral, os resultados obtidos pré-teste revelam que a inteligência emocional do aluno 

tem um índice relativamente baixo, traduzindo dificuldades na sua autocompreensão e na 

compreensão dos outros, bem como gerir expressar as emoções e em adaptar-se a contextos 

novos e em mudança. 

A análise descritiva dos resultados deste instrumento leva-nos a uma interpretação dos 

resultados obtidos à luz das dimensões em análise de modo a termos uma caracterização quanto 

aos comportamentos e atitude da unidade de análise, numa fase a priori da implementação da 

metodologia outdoor training, para no final analisarmos novamente os comportamentos, isto 

para podermos verificar o nível de eficiência deste programa na atenuação das dificuldades de 

aprendizagem. 
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Outdoor training 

A presente investigação procura analisar da importância da utilização da metodologia 

outdoor training para a aquisição e desenvolvimento de competências sócio emocionais de um 

aluno, com dificuldades de aprendizagem por deficit cognitivo, postura emocional. 

Como já foi referido anteriormente, o outdoor training é uma metodologia que pretende 

trabalhar diversas competências, nomeadamente as sócio emocionais, no contexto ao ar livre, 

através da aplicação de diversas atividades/desafios de uma forma lúdica. 

Deste modo, pretende-se que a unidade de análise deste estudo, o aluno com NEE e 

deficit cognitivo, atendendo às dificuldades aferidas pela análise do processo individual do aluno 

e dos resultados obtidos no pré-teste, tenha a possibilidade de trabalhar as dimensões de análise 

onde revela mais dificuldades. Espera-se que o aluno ao participar nos vários desafios lúdicos 

possa melhorar as suas competências sociais emocionais. 

Neste sentido, procede-se à análise descritiva da aplicação desta metodologia no referido 

aluno e dos respetivos impactos/efeitos que a mesma operou sobre as suas dificuldades de 

aprendizagem. 

  

O Quadro 2 – Desenho dos jogos/ desafios, baseada nas competências defendidas na 

escala de Bar-On, referencia o tipo de atividades lúdicas (jogos/desafios) e as competências que 

as mesmas pretendem intervir no aluno. A intervenção deste programa no aluno foi dividida em 10 

sessões decorridas durante o mês de Março e Abril de 2018, como representado no cronograma 

seguinte: 

 

Quadro 8 - Cronograma das sessões de outdoor training 

 1º 

Sessão 

2º 

Sessão 

3º 

Sessão 

4º 

Sessão 

5º 

Sessão 

6º 

Sessão 

7º 

Sessão 

8º 

Sessão 

9º 

Sessão 

10º 

Sessão 

Electric 

Defense 
01-03          

Campo 

Minado 
 06-03         

Gusano 4 x 4   08-03        

Todos Juntos    13-03       

Lápis Mágico     15-03      

Melt Down      20-03     

Square Rope       22-03    

Pipelines        10-04   

Plataforma         12-04  

Teia de 

Aranha 
         17-04 
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Fonte: Elaboração própria 

A colheita de dados sobre as sessões de outdoor training foi realizada utilizando as 

técnicas de observação direta e indireta, de acordo com a estratégia metodológica delineada para 

a análise deste estudo de caso. Os intervenientes das sessões foram o aluno, enquanto unidade de 

análise, um facilitador e alguns colegas do aluno. É de frisar que a descrição dos jogos/desafios 

encontra-se no Anexo A. Neste sentido, passamos a esboçar uma análise descritiva dos 

resultados obtidos. 

 

Sessão n.º 1 

Jogo: “Electric defense” 

Competências a trabalhar: Interpessoal, Resiliência, Gestão do Humor 

Processo: 

Na primeira sessão foi aplicado um jogo cujos os objetivos eram o desenvolvimento de 

competências relacionadas com as dimensões Interpessoal, Resiliência, Gestão do Humor. 

Inicialmente, o aluno demonstrou alguma apreensão e dificuldade na definição de uma estratégia 

para alcançar o cabo, dizendo: “o cabo está muito alto, não consigo passa-lo.” Com o decorrer 

do jogo, mostrou uma maior confiança em si próprio e nos seus colegas, e otimismo, 

principalmente quando estava a ultrapassar os desafios da atividade. No geral, o aluno mostrou-

se interessado e concentrado. Pode-se constatar que o aluno, neste desafio, aumentou a sua auto e 

hétero confiança, a sua motivação e concentração, aspetos fundamentais das competências 

trabalhadas. 

 

Sessão n.º 2 

Jogo: “Campo Minado” 

Competências a trabalhar: Interpessoal, Comunicação, Gestão do Stress 

Processo: 

A sessão “Campo Minado” pretendia desenvolver competências nas dimensões Interpessoal, 

Comunicação, Gestão do Stress. Tal como no primeiro jogo, o aluno no início revelou alguma 

dificuldade em concentrar-se e em controlar os seus impulsos, tendo que iniciar o jogo por várias 
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vezes, porque parecia não compreender as indicações dadas pelo colega, mostrava alguma 

resistência, levando-o a tocar nas “minas”. Com o decorrer do jogo, mostrou uma maior 

confiança em si próprio e no seu colega, concentração, autocontrolo, obedecendo às indicações 

transmitidas pelo seu colega, permitindo-lhe finalizar esta atividade com algum sucesso. A 

análise desta sessão revela que o aluno aumentou a sua auto e hétero confiança, por outro lado, 

tentou compreender o desafio e ultrapassou os seus obstáculos, apesar de não ter concluído a 

tarefa com total sucesso. 

 

Sessão n.º 3 

Jogo: “Gusano (4x4)” 

Competências a trabalhar: Interpessoal, Resiliência, Gestão do Stress 

Processo: 

A sessão n.º 3, “Gusano 4x4” teve por objetivo trabalhar as dimensões Interpessoal, Resiliência, 

Gestão do Stress. No início da atividade o participante demonstrou uma grande resistência à 

tarefa, tendo demonstrado descontrolo emocional e algumas situações de pânico, com o apoio da 

equipa o aluno voltou à tarefa tendo tido um comportamento de empenho, embora com bastante 

dificuldade. Mediante os comportamentos descritos o facilitador adotou uma posição de 

facilitação da tarefa, o que permitiu que o aluno, e a sua equipa, cumprisse a atividade até ao fim, 

apesar das dificuldades sentidas. No final demostraram alívio por ter conseguido terminar a 

tarefa. Nesta tarefa o aluno não obteve grandes melhorias face às dificuldades sentidas durante a 

tarefa. Para a conclusão da tarefa foi fundamental o apoio do facilitador, que orientou durante o 

decorrer de toda a tarefa, denotando por parte do aluno, fraca compreensão do desafio e ausência 

de gestão de stress. 
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Sessão n.º 4 

Jogo: “Todos Juntos” 

Competências a trabalhar: Interpessoal, Comunicação, Gestão do Stress 

Processo: 

A sessão “Todos Juntos”, pretendia desenvolver as competências nas seguintes dimensões 

Interpessoal, Comunicação, Gestão do Stress. O participante revelou no início medo e 

desconforto por ter os olhos vendados, alguma desorientação, desconcentração, e dificuldade na 

lateralidade. Chegou mesmo a isolar-se na tarefa. Após diversas tentativas e chamadas de 

atenção por parte do colega que o estava a orientar, que tomou um papel de apoiante, começou a 

executar a tarefa com alguma dificuldade, mas mostrando uma progressão ao longo da mesma, 

reflexo do crescimento da sua autoconfiança. O participante conseguiu compreender o jogo e 

concentrado ouviu as indicações do colega e foi fazendo, lentamente, o que lhe era indicado. No 

final saiu um grande “URRAA”. Esta sessão é exemplar face à ultrapassagem dos obstáculos 

pelo aluno, tendo conseguido aumentar a sua autoconfiança. 

 

Sessão n.º 5 

Jogo: “Lápis Mágico” 

Competências a trabalhar: Interpessoal, Adaptação, Gestão do Stress 

Processo: 

No que concerne à sessão nº 5, “Lápis Mágico”, as dimensões Interpessoal, Adaptação, Gestão 

do Stress, foram aquelas trabalhadas pelo aluno. O aluno ouviu atentamente a explicação que o 

facilitador dava ao grupo onde estava inserido. O participante, responsável por uma corda, 

assumiu um papel de ouvinte, de retaguarda, limitando-se as instruções que os seus colegas iam 

dando para a concretização desta atividade, intervindo de acordo com as comunicações dadas. 

Não assumindo qualquer interferência ativa para a resolução de como escrever a palavra no 

quadro, num papel amorfo, mostrou desinteresse e desmotivação nesta tarefa. Se a sessão 

anterior foi um exemplo de superação de obstáculos, esta sessão pauta-se ausência de progressos 

durante o desafio. 
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Sessão n.º 6 

Jogo: “Melt Down” 

Competências a trabalhar: Interpessoal, Liderança, Gestão do Humor 

Processo: 

A sessão “Melt Down” pretendia desenvolver competências ao nível Interpessoal, Liderança, 

Gestão do Humor. O facilitador explicou o jogo pelo que o participante ouviu atentamente a 

explicação dava ao grupo onde estava inserido. O participante, responsável por uma corda, 

inicialmente assumiu um papel de ouvinte, confiando nas indicações que os seus colegas iam 

dando para a concretização desta atividade. Não assumindo qualquer interferência ativa na 

resolução de como resolver o problema, mostrou desinteresse e desmotivação nesta tarefa. Esta 

sessão, tal como a anterior, o aluno não conseguiu alcançar resultados positivos em relação às 

competências trabalhadas. 

 

Sessão n.º 7 

Jogo: “Square Rope” 

Competências a trabalhar: Interpessoal, Adaptação, Gestão do Stress 

Processo: 

O jogo “Square Rope” Sessão tinha o intuito de desenvolver competências nas dimensões 

Interpessoal, Adaptação, Gestão de Stress. O facilitador no início da atividade colocou o 

participante como líder da sua equipa, assumiu o papel, não negou a tarefa, demostrou 

dificuldades ao nível da comunicação, não sabendo o tipo de informação que tinha de dar aos 

colegas para os orientar convenientemente, mostrando desorientação, não demostrando confiança 

e determinação. O facilitador atribuiu, com rotatividade, o papel de liderança por todos os 

colegas de equipa. O participante demostrou estar mais confortável e mais confiança no papel de 

liderado do que no de líder. Nesta sessão o aluno mostrou ter desenvolvido competências ao 

nível da autoconfiança e autoestima e interesse pela tarefa. 
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Sessão n.º 8 

Jogo: “Pipelines” 

Competências a trabalhar: Interpessoal, Resiliência, Gestão de Stress 

Processo: 

O desafio “Pipelines” pretendia capacitar o aluno nas dimensões Interpessoal, Resiliência, 

Gestão de Stress. O aluno ouviu atentamente a explicação que o facilitador dava ao grupo onde 

estava inserido. O aluno, com o seu pipeline, assumiu um papel ativo e divertido neste jogo, 

apesar das tentativas falhadas, mostrou-se sempre muito cooperador e divertido até à sua 

finalização. Este desafio no geral, foi um sucesso, onde o aluno demonstrou competências ao 

nível da concentração, das relações interpessoais e resiliência.  

 

Sessão n.º 9 

Jogo: “Plataforma” 

Competências a trabalhar: Interpessoal, Adaptação, Gestão de Humor 

Processo: 

No jogo “plataforma” foram trabalhadas as dimensões Interpessoal, Adaptação, Gestão de 

Humor. O participante, durante a aplicação deste jogo, mostrou-se sempre interessado e 

concentrado. No início, demonstrou alguma apreensão e dificuldade, dizendo: “não vou 

conseguir”, com o decorrer do jogo, mostrou uma maior confiança em si próprio e nos seus 

colegas, ouvindo as indicações dadas pelos seus colegas, intervindo. Demostrou nervosismo no 

momento do controlo da bola em cima do tabuleiro. Contudo, o otimismo e perseverança da 

equipa onde estava inserido permitiu-lhe realizar a atividade com sucesso. Neste jogo, o aluno 

mostrou ter desenvolvido capacidades, principalmente, ao nível da adaptação à tarefa e de 

automotivação. 
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Sessão n.º 10 

Jogo: “Teia de Aranha” 

Competências a trabalhar: Interpessoal, Adaptação, Liderança 

Processo: 

Na última sessão, “Teia de Aranha” pretendia-se capacitar o aluno nas dimensões Interpessoal, 

Adaptação, Liderança. O participante no início da atividade ouviu atentamente a explicação que 

o facilitador dava, contudo mostrou-se muito desconfortável e apreensivo. Apesar das 

dificuldades sentidas na realização do jogo, visto ter tocado várias vezes na corda da teia de 

aranha, fruto de alguma precipitação e desorientação, o participante mostrou-se cooperante 

conseguindo finalizar com algum sucesso. Nesta sessão o aluno conseguiu alguns resultados 

positivos, tais como a disponibilidade de cooperação com os colegas. 

No global das sessões analisadas, o aluno conseguiu obter algum sucesso em quase todas 

as sessões. Da análise descritiva desta metodologia pode-se depreender que a mesma tende a 

possibilitar o desenvolvimento de competências sócio emocionais no aluno em estudo. 

 

O pós-teste 

Depois de implementadas as atividades outdoors, o aluno realizou um pós-teste, 

utilizando de novo o Questionário de Inteligência Emocional de Bar-On (Anexo C), com o 

intuito de verificar o seu desenvolvimento socio emocional, cujos resultados estão identificados 

no seguinte quadro: 

 

Quadro 9 – Resultados do Questionário de Inteligência Emocional de Bar-On 

(Pós-teste) 

 

DIMENSÕES 

RESULTADOS (escala de Likert) 

Nunca (1) Às vezes (2) Quase Sempre (3) Sempre (4) 

Intrapessoal 

(6 itens) 

 

4 

 

0 

 

0 

 

2 

Interpessoal 

(12 itens) 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3 

Gestão do stress     
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(12 itens) 6 6 0 0 

Adaptabilidade 

(10 itens) 

 

8 

 

1 

 

1 

 

0 

Humor geral 

(14 itens) 

 

0 

 

11 

 

3 

 

0 

Impressão positiva 

(6 itens) 

 

1 

  

 2 

  

 3 

 

0 

Fonte: Elaboração própria 

A análise da frequência das respostas do aluno segundo a escala de Likert e face aos itens 

de cada dimensão permitiu constatar que, no geral, não houve alterações significativas nas várias 

dimensões de análise. Pois, a análise descritiva dos itens indica, segundo as médias obtidas, que 

o aluno manteve a grande maioria das suas respostas, comparando com os resultados do pré-

teste, nomeadamente, nos pontos 1 e 2 da escala Likert, ou seja, as respostas “nunca” e “às 

vezes”, ou seja, na escala estes são os pontos mais negativos. As respostas em torno do ponto 3 

(quase sempre) e 4 (sempre) tiveram um ligeiro aumento, cerca de 11 e 5, comparando com 8 e 4 

respostas, dadas anteriormente. No que concerne à dimensão adaptabilidade, permaneceram os 

resultados predominantemente na escala 1 (nunca), confirmando que a adaptação é a área onde o 

aluno apresenta maiores dificuldades, nomeadamente, em lidar com situações que suscitam 

pressão, em manter a calma e em controlar os seus impulsos. Por seu turno, a dimensão 

interpessoal apresenta uma melhoria face aos resultados do pré-teste, havendo um aumento das 

respostas na escala 4 (sempre), em comparação com apenas uma resposta nesta escala, no teste 

anterior. Estes dados permitem confirmar que é nesta dimensão que o aluno tem menos 

dificuldades de aprendizagem no que toca ao relacionamento com os outros. Porém, tal como foi 

referenciado na análise do pré-teste, é de frisar que frequência destas escalas, no global das 

respostas, é muito reduzida, por isso deve-se ter em conta que esta dimensão, apesar de ser 

aquela que apresenta melhores resultados, os mesmos não têm expressividade suficiente para 

poder-se afirmar que o aluno não tem dificuldades de aprendizagem e em medir positivamente a 

inteligência emocional do aluno. Por seu turno, a dimensão relativa ao humor geral apresentou 

uma ligeira melhoria face aos resultados anteriores, havendo subidas nos valores da frequência 

das escalas 2 (“às vezes”) e 3 (“quase sempre”), revelando que o humor geral do aluno tende a 

permitir uma maior facilidade em lidar com acontecimentos diários e a ser mais otimista. A 

dimensão gestão do stress, apresenta resultados semelhantes com os obtidos no pré-teste, ou 
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seja, a predominância das escalas 1 (“nunca”) e 2 (“às vezes”), o que vem atestar que o aluno 

perante situações de gestão do stress tende a ser resistente à mudança e apresenta grandes 

dificuldades em encontrar soluções positivas perante os obstáculos do seu dia-a-dia. 

Relativamente à dimensão impressão positiva, os resultados assumem as posições intermédias 

da escala, 2 (“às vezes”) e 3 (“quase sempre”), e tiveram um ligeiro aumento na escala 3 (“quase 

sempre”) face ao teste anterior, podendo sugerir que o aluno procura criar uma autoimpressão 

positiva. A análise da dimensão intrapessoal obteve resultados exatamente iguais aos do pré-

teste, sugerindo que esta dimensão não sofreu qualquer alteração, a frequência de respostas 

continuou díspar ao situar-se apenas nas escalas 1 (“nunca”) e 4 (“sempre”). Como foi 

constatado no pré-teste, estes dados pressupõem que o aluno possui oscilações de confiança e 

autoestima, pautadas por instabilidade emocional que influenciam a incompreensão das suas 

emoções, bem como na forma de expressar e comunicar os seus sentimentos e necessidades. 
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Capítulo 3 - Discussão dos resultados 
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Para procedermos a uma discussão dos resultados devidamente fundamentada e 

articulada, decidiu-se mencionar dois estudos que incidiram na metodologia outdoor training e 

comparar os resultados obtidos entre si, incluindo, o presente estudo de caso. Isto, numa tentativa 

de análise diacrónica de resultados, embora que breve, onde se pretende dar conta de 

determinadas evoluções na utilização desta metodologia. 

A metodologia outdoor training começou por ser utilizada em contextos organizacionais 

com o intuito de trabalhar competências sócio emocionais em empresários. A título de exemplo, 

o estudo de Reinoso (2006), o qual debruçou-se sobre a utilização da metodologia outdoor 

training para o desenvolvimento de competências emocionais de indivíduos de uma organização 

empresarial, a OT Company, uma empresa de consultoria em turismo desportivo, através da qual 

demonstrou a eficácia da metodologia em adultos ativos. A principal conclusão a que chegou o 

autor, foi a de que os sujeitos em estudo evoluíram e melhoraram os seus níveis nas 

competências emocionais, tais como, no trabalho de equipa e colaboração, em estabelecer 

vínculos e comunicação, e em estimular a mudança. Acresce ainda, que a melhoria manifestada 

“há sido mantenida, en gran medidad y niveles muy aceptables, dos meses después de finalizado 

el programa de formación” (Reinoso, 2006, p. 294) No geral, este estudo veio confirmar que esta 

metodologia propicia a oportunidade de abordar as emoções dos alunos e de lhes provocar a 

descoberta de novas qualidades pessoais que eles mesmos desconheciam, como é o caso das 

competências de inteligência emocional, propostas por Bar-On & Parker (2000), o que é 

fundamental e útil para a sua vida profissional e familiar. 

O sucesso desta metodologia em profissionais ganhou interesse na área da educação, 

tendo-se realizado alguns estudos, como é o caso do estudo de Santos (2012), que demonstrou a 

importância da utilização da metodologia outdoor training para o desenvolvimento de 

competências emocionais de crianças e jovens. O seu estudo demonstra eficácia tanto nas 

competências pessoais (avaliação adequada de si mesmo, autoconhecimento e iniciativa), como 

para as competências sociais (liderança, comunicação, gestão do stress, trabalho de equipa e 

colaboração). Em análise o autor defende que todas as competências são objeto de tratamento e 

evoluíram de forma favorável, tendo sido a “liderança”, a competência que mais se incrementou 

no grupo de estudo e a “comunicação” a que menos crescimento registou em todos os desafios 

efetuados. Verificando-se nesse estudo que os alunos submetidos a este programa demonstraram 

maior capacidade para lidar com as exigências diárias e maiores níveis de felicidade e otimismo, 

traduzindo-se em ganhos de humor geral. 
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Os dados empíricos comprovaram a tese de McEvoy & Buller (1997), segundo a qual os 

alunos, quando intervêm numa das atividades propostas ao longo de um programa de Outdoor 

Training, expostos a um contexto totalmente diferente do habitual, tendo sido estimulados a 

refletir sobre as suas atuações, aumentaram significativamente os seus horizontes e apresentaram 

soluções para os problemas, reforçando a sua autoconfiança. 

É nesta sequência que apresentamos a discussão dos resultados do estudo de caso do 

presente trabalho. Onde pretendemos demonstrar que a metodologia outdoor training poderá ser 

importante para o desenvolvimento de competências sócio emocionais em alunos com NEE.  

O diagnóstico inicial da unidade de análise deste estudo, um aluno com NEE, por deficit 

cognitivo, postura emocional, realizado anteriormente, revelou que o aluno apresentava 

dificuldades de aprendizagem em diversas áreas: social, emocional, cognitiva, escolar e 

psicomotora. Estas constatações foram fundamentadas através da análise documental do 

processo individual do aluno e da aplicação do pré-teste. De facto, os resultados da análise do 

processo individual do aluno mostraram que o aluno ao longo do seu percurso de vida, 

principalmente em idade escolar, apresentou permanentemente, um funcionamento intelectual 

abaixo da média, com dificuldades de comunicação e de relacionamento inter e intrapessoal, 

fraco desempenho escolar, e paralelamente, o ambiente familiar onde se insere o aluno não 

favorece o estímulo positivo do aluno no desenvolvimento das suas competências sócio 

emocionais. A aplicação do pré-teste, através do Questionário de Inteligência Emocional de Bar-

On, veio corroborar as constatações iniciais, permitindo assim, esboçar um diagnóstico da 

situação inicial do aluno, que revelou uma frequência de resultados nos índices mínimos da 

escala de Likert. Neste sentido, o aluno apresenta um índice muito baixo de inteligência 

emocional, suportado pelos resultados nas dimensões de análise Intrapessoal, Interpessoal, 

Adaptabilidade, Gestão do Stress, Humor Geral, Impressão Positiva que, segundo o Quadro 1, 

refletem uma escala total de inteligência emocional pautada pelo fraco otimismo, pelo olhar 

negativo perante problemas ou situações novas, e pelo parco envolvimento nas relações com os 

outros. Perante este diagnóstico inicial do aluno em estudo, foram implementadas 10 sessões de 

metodologia outdoor training, que pretenderam incidir nas dificuldades apresentadas pelo aluno, 

com o intuito de contribuir para o seu desenvolvimento sócio emocional. Pois, partiu-se da 

premissa de que as atividades lúdicas ao ar livre, dado o seu caráter experimental, não formal e 

descontraído, permitem que os alunos trabalhem as suas competências sem terem a real 

consciência desse trabalho.  
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A análise dos resultados da metodologia outdoor training, realizados anteriormente, 

possibilitaram uma análise descritiva dos resultados que passamos a interpretar e discutir, tendo 

por principal ponto norteador os objetivos específicos a atingir através da estratégia de 

implementação de atividades outdoor no desenvolvimento de competências sócio emocionais do 

aluno em estudo. 

Deste modo, atendendo ao primeiro objetivo específico a atingir “Verificar se a utilização 

da metodologia outdoor training altera a postura do aluno com NEE, com deficit cognitivo, 

postura emocional”, da análise do comportamento e atitudes do aluno nas sessões, pode-se 

afirmar que na maioria das mesmas, o aluno conseguiu alterar a sua postura emocional. Pois, no 

início das sessões o aluno apresentou algumas apreensões e dificuldades de entendimento do 

desafio a realizar, porém, com o decorrer do mesmo e impulsionado pelos colegas e facilitador 

ganhou confiança em si próprio e nos outros, bem como, aumentou a sua concentração, o seu 

otimismo, o seu autocontrolo. A título de exemplo, as sessões n.º 1, 2 e 9, que pretendiam 

trabalhar as competências Interpessoal, Resiliência, Comunicação, Adaptação, e Gestão do 

Stress foram representativas desta alteração na postura do aluno.  

O segundo objetivo pretendia “Apurar em que medida a utilização da metodologia 

outdoor training favorece o desenvolvimento das competências sócio emocionais do aluno com 

NEE, com deficit cognitivo, postura emocional”. A análise da sessão n.º 4 “Todos Juntos”, em 

particular, permitiu constatar que o aluno conseguiu desenvolver competências sócio emocionais 

ao nível da compreensão, comunicação e autoconfiança. Apesar da desconcentração e 

desorientação inicial, e das várias tentativas de ajuda por parte do colega, o aluno superou-se 

conseguindo fazer o que lhe foi indicado, sem qualquer hesitação. A sessão n.º 8 “Pipelines”, 

concorre também para poder-se confirmar o objetivo enunciado, sendo que o aluno durante todo 

o desafio mostrou-se interessado e motivado, e apesar das falhas que mostrou, assumiu-se com 

uma postura ativa, cooperativa e até de divertimento. Da análise desta sessão, pode inferir que o 

aluno teve facilidade no desenvolvimento de competências interpessoais, de resiliência e de 

gestão de stress. 

No que concerne ao último objetivo definido “Aferir em que medida a utilização da 

metodologia outdoor training pode contribuir para o desenvolvimento socio-afetivo e até 

cognitivo do aluno com NEE, com deficit cognitivo, postura emocional”, para realizar tal 

aferição teve-se que ter em conta determinados parâmetros de avaliação da metodologia aplicada 

no global das sessões. Deste modo, assumiu-se como parâmetros de avaliação 1) o número de 

sessões em que o aluno concretizou o objetivo do desafio, 2) as competências trabalhadas que 
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mais se salientaram e 3) o número de sessões em que o aluno conseguiu superar as dificuldades 

sentidas de forma mais célere e com maior autonomia, isto é, sem muitos estímulos dos colegas e 

facilitador. Este último ponto de avaliação pretende aferir, por um lado, a importância do 

contexto lúdico e ao ar livre per si, enquanto fator de descontração e motivação para atingir os 

objetivos delineados, e por outro lado, em jeito de contraponto, aferir a importância do apoio dos 

intervenientes nos desafios. 

Considerou-se que este tipo de avaliação permite fazer um desenho global do papel que o 

outdoor training tem na aquisição e desenvolvimento socio-afetivo e até cognitivo do aluno com 

NEE, com deficit cognitivo. Assim, quanto ao número de sessões cujo objetivo foi concretizado 

com sucesso pelo aluno, no total das 10 sessões, conseguiu obter sucesso em 9 sessões, sendo um 

número bastante expressivo quanto à contribuição da metodologia outdoor para os objetivos 

propostos. No que concerne às competências que tiveram maior incidência aquando do trabalho 

das diversas competências através dos desafios, a aquisição de confiança foi a competência que 

obteve maior incidência, seguindo-se o otimismo, a concentração e a cooperação. Relativamente 

ao número de sessões em que o aluno conseguiu superar as dificuldades de forma mais 

autónoma, destacam-se 3 sessões, nomeadamente, os desafios 1 (electric defence), 8 (pipelines) e 

10 (teia de aranha). Nestes 3 desafios o aluno mostrou confiança e motivação suficientes para 

alcançar com sucesso o desafio, com reduzida intervenção dos outros intervenientes. Este ponto 

é importante para aferir em que medida o ambiente em que estes jogos estão inseridos contribui 

para o desenvolvimento de competências sócio emocionais. Porém, temos que ressalvar que esta 

metodologia envolve vários fatores que concorrem para o seu sucesso, para além das atividades 

ocorrerem ao ar livre, o suporte social é fundamental, através do apoio de colegas e facilitador, 

até porque trata-se de desenvolver competências sociais e emocionais, que requerem a interação 

humana e social. Dito isto, pode-se constatar que para os restantes 8 desafios, o aluno necessitou 

do suporte e estímulos dos colegas e facilitador. 

A análise global dos resultados da metodologia outdoor training no aluno em estudo, revela 

resultados positivos em praticamente todas as sessões. Pode-se constatar que este tipo de 

metodologia contribuiu para o desenvolvimento de competências sócio emocionais de um aluno 

com NEE, por deficit cognitivo. 

Os resultados da análise do pós-teste, em comparação com os resultados do pós-teste, não 

revelaram alterações significativas face ao índice de inteligência emocional do aluno em estudo. 

A dimensão humor geral foi aquela que obteve resultados mais positivos face ao pré-teste. As 

restantes dimensões registaram resultados semelhantes ao teste anterior. A comparação dos dois 
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testes de avaliação da inteligência emocional do aluno permitiu constatar que este continua a ter 

grandes problemas de aprendizagem sócio emocional, conduzidos por instabilidade emocional 

que influenciam o seu nível de confiança, de autoestima, de comunicação e de compreensão. 

É de salientar o facto de que os resultados do pós-teste não refletem a aquisição e o 

desenvolvimento de competências sócio emocionais que o aluno obteve durante a sua 

participação na metodologia outdoor training, cujos resultados foram referidos anteriormente. 

Pode-se depreender que a metodologia outdoor training atuou no aluno de uma forma positiva e 

in loco, devido à especificidade da metodologia em questão. Pode-se levantar a questão de que o 

aluno (re)agiu favoravelmente nas sessões outdoor, sem no entanto, ter havido alterações na 

avaliação do pós-teste. 

Atendendo aos estudos referenciados, e em particular aos resultados do estudo realizado, 

pode-se concluir que a metodologia outdoor training tem obtido resultados positivos na 

promoção e desenvolvimento de competências de inteligência emocional, em diferentes públicos 

e contextos, quer seja em profissionais de empresas, em alunos universitários ou crianças e 

jovens, como também no caso aqui estudado, em alunos com NEE, deficit cognitivo. 
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Conclusão 

 

Os estudos sobre inteligência emocional tornam patente a necessidade de incluir a 

inteligência emocional no quotidiano das crianças e jovens não só pela escola, mas também, 

pelos vários agentes sociais. Pois, o desenvolvimento das crianças e jovens implica que se 

considere a dimensão social da sua existência, através da aquisição de competências que 

permitam estabelecer comportamentos e atitudes que facilitem a sua inserção social e escolar. 

Esta asserção tem a ver com a aptidão que a inteligência emocional detém na manutenção de 

relações (inter)pessoais significativas com os outros. 

Neste sentido, esta investigação partiu do interesse em produzir conhecimentos na área da 

inteligência emocional e de compreender a sua relevância nos alunos com NEE, e teve como 

objetivo central demonstrar a importância da utilização da metodologia outdoor training para a 

aquisição e desenvolvimento de competências sócio emocionais em alunos, com dificuldades de 

aprendizagem com deficit cognitivo, postura emocional.  

A situação inicial do aluno em estudo reportava várias dificuldades de aprendizagem, ao 

nível social, emocional, cognitivo, escolar e psicomotor. Essas dificuldades refletiam-se num 

aluno tímido, com um fraco desempenho escolar, com falta de confiança em si mesmo e nos 

outros, com dificuldades em lidar com situações no seu dia-a-dia e pouco otimista. 

De modo, a verificar se este aluno conseguia atenuar as dificuldades mencionadas 

procedeu-se à sua participação em 10 sessões de metodologia outdoor training, que permitiram a 

experiência de atividades ao ar livre e de forma lúdica que trabalharam as várias dimensões 

consideradas “chave” para a aquisição de competências sociais e emocionais, baseadas no 

trabalho de CASEL (2012).  

Perante a análise global dos resultados da metodologia outdoor training no aluno em 

estudo, a resposta à questão central deste estudo “É possível, através da aplicação da 

metodologia outdoor training em crianças/jovens com NEE, estes conseguirem adquirir 

competências socio emocionais?” é positiva, dado que os resultados obtidos pelo aluno foram 

muito favoráveis em praticamente todas as sessões do programa. 

O aluno em estudo revelou, paulatinamente, várias melhorias relativas no 

desenvolvimento de várias competências ao nível do autocontrolo, da confiança, da resiliência, 

da adaptabilidade, das relações inter e intrapessoais e da gestão de stress. 

Esta conclusão pode ser explicada através dos pressupostos teóricos deste estudo, 

designadamente, a abordagem que defende a aprendizagem de competências sociais e 
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emocionais em contexto de outdoor training, definido como um conjunto de atividades/desafios 

ao ar livre, que retiram “os participantes da sua zona de conforto e estimula-os a enfrentar 

desafios, vencer os seus limites e transpor os problemas impostos. É caracterizado por 

modalidades que atraem e satisfazem todos os estilos de aprendizagem, pois proporciona o 

desenvolvimento de habilidades e competências comportamentais” (Santos, 2012).  

Considera-se que este tipo de metodologia pode contribuir para o desenvolvimento 

saudável de alunos, em particular, alunos com NEE com deficit cognitivo, pois, verificamos que 

potencia a utilização de várias competências cognitivas e interpessoais para alcançar os seus 

objetivos de vida, promovendo o seu sucesso académico, familiar e social.  

Estudos recentes revelam que as crianças com índices positivos de inteligência emocional 

têm mais facilidades de aprendizagem, menos problemas de conduta, resolvem melhor os 

conflitos, têm mais capacidade de controlar os seus impulsos, lidam melhor com a pressão, são 

mais sociáveis e sentem-se bem consigo mesmos, alcançando um êxito maior nas suas atividades 

e face às situações do dia-a-dia. 

No entanto, ficou patente que a melhoria das competências sociais e emocionais 

verificadas neste aluno durante as atividades outdoor, foi de fraca intensidade e que necessitou 

do apoio, suporte e estímulo dos seus colegas e do facilitador das atividades. Isto pode ser 

explicado pelo obstáculo temporal deste estudo, dado o número de sessões não ser, ainda, 

suficiente, se atendermos ao espaço temporal dos estudos referenciados no ponto anterior, que 

preconizaram uma intervenção de longo prazo. Para além de se considerar preponderante um 

número maior de unidades de análise para obter-se maior sucesso, visto que a interação social é o 

alicerce para um bom desenvolvimento sócio emocional. 

Partindo destas reflexões, e na ótica de uma escola mais inclusiva, pode-se afirmar que 

esta metodologia tende a ser uma opção válida a utilizar na área da educação, visto que pode 

ajudar os alunos com ou sem NEE a realizar aprendizagens mais significativas, de maneira a 

facilitar a sua inclusão escolar e social.  

Em suma, considera-se que o outdoor training possibilita a criação de padrões de 

aprendizagem de relações pessoais e interpessoais mais autoconscientes, que se refletem no 

desenvolvimento da personalidade, que torna as crianças e jovens mais assertivas, quer no 

relacionamento consigo mesmos e com os outros, quer na forma como gerem o stress e superam 

os conflitos que têm de lidar nas várias dimensões da sua vida. Trata-se de dotar os mais novos 

de ferramentas sócio emocionais que permitirão que estes se tornem adultos mais seguros e 
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confiantes, capazes de alcançar maior sucesso nos seus vários projetos de vida e em maior 

harmonia com os outros. 
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Limites do estudo 

 

Antes de mais, afirmo que qualquer estudo apresenta limitações. 

A aplicação do pré-teste e do pós-teste de através do Questionário de Avaliação da 

Inteligência Emocional de Bar-On, pode revelar limitações na análise dos resultados dos 

mesmos. Isto porque a escala centra-se no próprio indivíduo e utiliza um método de medição 

centrado na autodestruição, o que pode levar a enviesamentos nos resultados, uma vez que, não 

podemos ter a certeza de que todas as pessoas tenham o seu autoconceito suficientemente 

ajustado de modo a se obter resultados fiáveis da sua própria autoanálise e dos seus próprios 

autoconceitos. A isto acresce o facto da unidade de análise deste estudo ser um aluno com NEE, 

com deficit cognitivo, postura emocional. 

O tempo é quase sempre um fator limitativo, e neste estudo em particular foi 

relativamente curto, o que delimitou o número de sessões de outdoor training a implementar 

com o aluno. 

É de salientar que os resultados obtidos neste estudo de caso único não são passíveis de 

generalizações, visto que cada criança é um ser individual com características diferenciadas.    

 

Linhas futuras de investigação  

Considera-se existir uma lacuna no estudo das competências sócio emocionais das 

crianças e jovens com NEE, daí que a pertinência e necessidade de realizar esta investigação é 

fundamental, como muitas mais investigações nesta área específica. 

A investigação permitiu-nos compreender, de forma mais aprofundada, quais os 

potenciais da metodologia outdoor training para o desenvolvimento de competências sócio 

emocionais num aluno NEE, com deficit cognitivo. Deste modo, a intervenção realizada pode ser 

mais abrangente, incluindo mais jovens em futuras investigações. 

A aplicação das atividades outdoor, foram apenas uma pequena amostra do que é 

possível fazer para ajudar o aluno a crescer ao nível sócio emocional e, naturalmente em todas as 

outras áreas da sua vida.  

O aluno evoluiu, ganhou mais confiança e aprendeu a ser mais autónomo, no entanto, 

ainda há várias dimensões de análise que devem ser melhoradas de forma a completar as 

aprendizagens no contexto de outdoor training. 
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Dadas as dificuldades do aluno, e as melhorias verificadas, seria pertinente continuar a 

insistir neste método, promovendo as aprendizagens em outdoor e colaborativas. Esta 

investigação promoveu a aquisição de aprendizagens de forma harmoniosa e lúdica, de um aluno 

NEE, no entanto, ainda há muito por fazer, muitas outras áreas do ensino que poderão ser 

propícias a explorar.    
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Anexo A – Descrição e observação do jogo/desafio, adaptado de Santos (2012). 

 

Programa “Outdoor Inclusion” 

Sessão nº  1 

Competências a trabalhar Interpessoal, Resiliência, Gestão do Humor 

Objetivos ✓ Aprender a concentrar-se; 

✓ Aceitar e respeitar-se a si próprio; 

✓ Saber confiar nos colegas; 

✓ Aprender a superar obstáculos; 

✓ Aprender a ser persistente; 

✓ Aprender a regular emoções positivas e negativas; 

✓ Aprender uma atitude positiva, face às adversidades. 

Jogo / Desafio Eletric Defence 

 Material • 2 cordas; 

• 2 postes ou árvores. 

 Duração 20 minutos 

 Descrição As cordas, identificadas como estando eletrificadas, 

são fixadas a postes ou às árvores, com uma altura 

de um lado, aproximadamente, 120 cm a partir do 

solo e do outro lado 180 cm. O objetivo é que o 

participante passe, sozinho ou com a ajuda de um 

colega, pelo obstáculo sem tocar nas cordas 

(correndo o risco de morrer “eletrificado”). 

Avaliação da sessão Debrief O aluno, durante a aplicação deste jogo, mostrou-se 

interessado e concentrado. No início, demonstrou 

alguma apreensão e dificuldade na definição de 

uma estratégia, dizendo: “o cabo está muito alto, 

não consigo passa-lo”, com o decorrer do jogo, 

mostrou uma maior confiança em si próprio e nos 

seus colegas, e otimismo, principalmente quando 

estava a ultrapassar os desafios da atividade. 
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Programa “Outdoor Inclusion” 

Sessão nº  2 

Competências a trabalhar Interpessoal, Comunicação, Gestão do Stress 

Objetivos 

✓ Aprender a comunicar de uma forma mais concisa, clara 

e objetiva; 

✓ Aprender a escutar; 

✓ Aprender a estar com atenção à informação que nos é 

fornecida; 

✓ Saber confiar nos colegas; 

✓ Aprender a controlar os impulsos, a tentação de agir; 

✓ Saber quando intervir. 

Jogo / Desafio Campo Minado 

Material • Vendas de olhos; 

• Uma corda grossa para delimitar a área de 

jogo; 

• 40 cones pequenos cor de laranja. 

Duração 20 minutos 

Descrição O participante, com os olhos vendados, encontra-

se num campo “minado” (os 40 cones pequenos, 

cor de laranja, identificados pelo facilitador como 

as “minas”). Têm de passar entre eles sem lhes 

tocar, e sem os derrubar porque estes são 

identificados como “minas”, para tal recebe as 

indicações de um outro participante que se 

encontra fora do campo. Se tocar no cone o 

participante volta ao início do jogo.  

Avaliação da sessão Debrief O aluno no início demonstrou alguma dificuldade 

em concentrar-se e em controlar os seus impulsos, 

tendo que iniciar o jogo por várias vezes, porque 

parecia não compreender as indicações dadas pelo 

colega, mostrava alguma resistência, levando-o a 

tocar nas “minas”. Com o decorrer do jogo, 

mostrou uma maior confiança em si próprio e no 

seu colega, concentração, autocontrolo, obedecendo 
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às indicações transmitidas pelo seu colega, 

permitindo-lhe finalizar esta atividade com algum 

sucesso. 

 

 

Programa “Outdoor Inclusion” 

Sessão nº  3 

Competências a trabalhar Interpessoal, Resiliência, Gestão do Stress 

Objetivos 

✓ Aprender a escutar; 

✓ Aprender a estar atento; 

✓ Aceitar e respeitar-se a si próprio; 

✓ Compreender a persistência; 

✓ Aprender a superar obstáculos; 

✓ Saber confiar nos colegas; 

✓ Aprender a controlar os impulsos. 

Jogo / Desafio Gusano 4 x 4 

Material • Cilindro esponjoso com aproximadamente 50 

cm de comprimento 

Duração 30 minutos 

Descrição O cilindro esponjoso é colocado entre o abdómen 

dos vários participantes, estes terão que se deslocar 

alguns metros (um caminho pré-determinado) sem 

que estes possam dar qualquer tipo de ajuda com as 

mãos. Se o objeto cair muitas vezes, têm de ser 

negociadas a penalizações com o facilitador. 

Avaliação da sessão Debrief No início da atividade o aluno demonstrou uma 

grande resistência à tarefa, tendo demonstrado 

descontrolo emocional e algumas situações de 

pânico, com o apoio da equipa o aluno voltou à 

tarefa tendo tido um comportamento de empenho, 

embora com bastante dificuldade. Mediante os 

comportamentos descritos o facilitador adotou uma 

posição de facilitação da tarefa, o que permitiu que o 
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aluno, e a sua equipa, cumprisse a atividade até ao 

fim, apesar das dificuldades sentidas. No final 

demostraram alívio por ter conseguido terminar a 

tarefa. 

 

 

Programa “Outdoor Inclusion” 

Sessão nº  4 

Competências a trabalhar Interpessoal, Comunicação, Gestão do Stress 

Objetivos 

✓ Aprender a comunicar de uma forma mais concisa, clara e 

objetiva; 

✓ Aprender a escutar; 

✓ Aprender a estar com atenção à informação que nos é 

fornecida; 

✓ Saber confiar nos colegas; 

✓ Aprender a controlar os impulsos, a tentação de agir; 

✓ Saber quando intervir. 

Jogo / Desafio Todos Juntos 

Material • Uma corda grossa para delimitar a área de 

jogo; 

• 4 baldes de plástico de diferentes cores; 

• 40 bolas de quatro cores diferentes. 

Duração 30 minutos 

Descrição Dispomos de uma área limitada, onde se desenvolve 

toda a dinâmica (corda de 15 m, aproximadamente); 

dentro desta, colocam-se quatro baldes, que devem 

ser da mesma cor, e espalham-se bolas de quatro 

cores diferentes. O participante, com os olhos 

vendados, deve andar pelo retângulo a recolher o 

maior número de bolas possível e depois coloca-as 

no balde com a cor correspondente. Do lado de fora, 

um outro participante, deve dar um feedback 

preciso, suficientemente para que o participante que 
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está com os olhos vendados consiga ser o mais 

eficaz possível. Cada bola que seja introduzida no 

balde que não seja correspondente à cor, não 

contará.  

Avaliação da sessão Debrief O aluno revelou no início medo e desconforto por 

ter os olhos vendados, alguma desorientação, 

desconcentração, e dificuldade na lateralidade. 

Chegou mesmo a isolar-se na tarefa. Após diversas 

tentativas e chamadas de atenção por parte do colega 

que o estava a orientar, que tomou um papel de 

apoiante, começou a executar a tarefa com alguma 

dificuldade, mas mostrando uma progressão ao 

longo da mesma, reflexo do crescimento da sua 

autoconfiança. O aluno conseguiu compreender o 

jogo e concentrado ouviu as indicações do colega e 

foi fazendo, lentamente, o que lhe era indicado. No 

final saiu um grande “URRAA”. 
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Programa “Outdoor Inclusion” 

Sessão nº  5 

Competências a trabalhar Interpessoal, Adaptação, Gestão do Stress 

Objetivos 

✓ Saber confiar nos colegas;  

✓ Saber implementar soluções para resolução de problemas; 

✓ Compreender o sentido da realidade; 

✓ Ajustar sentimentos e comportamentos às mudanças de 

situação e condição; 

✓ Aprender a controlar os impulsos, a tentação de agir; 

✓ Saber quando intervir. 

Jogo / Desafio Lápis Mágico 

Material • Cordas; 

• Marcador (lápis) gigante; 

• Pequeno quadro. 

Duração 30 minutos 

Descrição Um lápis gigante vai ser manipulado pelos 

participantes através de cordas para escrever a 

palavra “PORTUGAL” num pequeno quadro. O 

lápis gigante, que na realidade é um marcador, é 

envolvido com esponja com cordas atadas. 

Avaliação da sessão Debrief O aluno ouviu atentamente a explicação que o 

facilitador dava ao grupo onde estava inserido. O 

aluno, responsável por uma corda, assumiu um papel 

de ouvinte, de retaguarda, limitando-se as instruções 

que os seus colegas iam dando para a concretização 

desta atividade, intervindo de acordo com as 

comunicações dadas. Não assumindo qualquer 

interferência ativa para a resolução de como escrever 

a palavra no quadro, num papel amorfo, mostrou 

desinteresse e desmotivação nesta tarefa. 
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Programa “Outdoor Inclusion” 

Sessão nº  6 

Competências a trabalhar Interpessoal, Liderança, Gestão do Humor 

Objetivos 

✓ Aprender a comunicar de uma forma mais concisa, clara e 

objetiva; 

✓ Aprender a escutar; 

✓ Saber confiar nos colegas; 

✓ Saber implementar soluções para resolução de problemas; 

✓ Aprender a liderar uma atividade; 

✓ Aprender uma atitude positiva, face às adversidades. 

Jogo / Desafio Melt Down 

Material • Cordas (para delimitar a área de jogo de 10 x 5 

metros); 

• Cordas; 

• 2 baldes de plástico; 

• Bolas; 

• Elásticos. 

Duração 30 minutos 

Descrição Os membros de cada equipa estão reunidos à volta 

de um círculo, onde estão dispostos todos os 

complementos do jogo. O facilitador utiliza uma 

metáfora e envolve-os numa história: 

 “Existe a possibilidade de ocorrer uma fusão 

acidental do núcleo de um reator, pelo que deverão, 

no menor tempo possível, verter o líquido 

refrigerante (balde com bolas) para outro recipiente 

vazio. Esta ação parará a fusão e o mundo salva-se.”  

Os participantes (onde está inserido o participante 

em estudo) veem-se obrigados a dialogar, colaborar, 

encontrar soluções para conseguir os objetivos 

traçados, respeitando as seguintes regras: não entrar 

no círculo, nada pode tocar nos baldes, as cordas não 

podem tocar no solo.  
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Avaliação da sessão Debrief O facilitador explicou o jogo pelo que o aluno ouviu 

atentamente a explicação dava ao grupo onde estava 

inserido. O aluno, responsável por uma corda, 

inicialmente assumiu um papel de ouvinte, 

confiando nas indicações que os seus colegas iam 

dando para a concretização desta atividade. Não 

assumindo qualquer interferência ativa na resolução 

de como resolver o problema, mostrou desinteresse e 

desmotivação nesta tarefa. 
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Programa “Outdoor Inclusion” 

Sessão nº  7 

Competências a trabalhar Interpessoal, Adaptação, Gestão de Stress 

Objetivos 

✓ Aprender a comunicar de uma forma mais concisa, clara e 

objetiva; 

✓ Aprender a escutar; 

✓ Saber confiar nos colegas; 

✓ Aprender a liderar uma atividade; 

✓ Saber implementar soluções para resolução de problemas; 

✓ Aprender a estar autodirigido e autocontrolado nas ações; 

✓ Ajustar sentimentos e comportamentos às mudanças de 

situação e condição. 

Jogo / Desafio Square Rope 

Material • Área de jogo 4 x 4 metros; 

• Vendas; 

• Cordas de 5 metros; 

Duração 30 minutos 

Descrição O participante, de olhos tapados, tem de fazer, com 

uma corda, e no menor tempo possível, uma figura 

geométrica perfeita. 

O facilitador da atividade deve instruir os elementos 

da equipa para que agarrem a corda em conjunto e 

formem um quadrado perfeito. Quando o tiverem 

feito, será indicado que realizem novas figuras 

geométricas.  

Avaliação da sessão Debrief O facilitador no início da atividade colocou o aluno 

como líder da sua equipa, assumiu o papel, não 

negou a tarefa, demostrou dificuldades ao nível da 

comunicação, não sabendo o tipo de informação que 

tinha de dar aos colegas para os orientar 

convenientemente, mostrando desorientação, não 

demostrando confiança e determinação. O facilitador 

atribuiu, com rotatividade, o papel de liderança por 

todos os colegas de equipa.  
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Programa “Outdoor Inclusion” 

Sessão nº  8 

Competências a trabalhar Interpessoal, Resiliência, Gestão de Stress 

Objetivos 

✓ Aprender a comunicar de uma forma mais concisa, clara e 

objetiva; 

✓ Aprender a escutar; 

✓ Saber confiar nos colegas; 

✓ Aprender a superar obstáculos; 

✓ Saber implementar soluções para resolução de problemas; 

✓ Aprender uma atitude positiva, face às adversidades; 

✓ Aprender a defender os seus direitos de uma forma não 

destrutiva. 

Jogo / Desafio Pipelines 

Material • Bola; 

• Pipeline (50 cm, aproximadamente). 

Duração 30 minutos 

Descrição Os participantes, corretamente alinhados, tem de 

passar pequenas bolas através de pipelines (50 cm, 

aproximadamente) que uniram com as mãos. Não é 

permitido tocar nas bolas com as mãos e, se caírem, 

têm de começar de novo. Um ótimo nível de 

concentração será a chave para poder cumprir o 

objetivo desta atividade, a desconcentração durante 

a realização da atividade propiciará a queda das 

bolas.  

Avaliação da sessão Debrief O aluno ouviu atentamente a explicação que o 

facilitador dava ao grupo onde estava inserido. O 

aluno, com o seu pipeline, assumiu um papel ativo e 

divertido neste jogo, apesar das tentativas falhadas, 

mostrou-se sempre muito cooperador e divertido até 

à sua finalização. 
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Programa “Outdoor Inclusion” 

Sessão nº  9 

Competências a trabalhar Interpessoal, Adaptação, Gestão de Humor 

Objetivos 

✓ Aprender a comunicar de uma forma mais concisa, clara e 

objetiva; 

✓ Aprender a escutar; 

✓ Saber confiar nos colegas; 

✓ Aprender uma atitude positiva, face às adversidades; 

✓ Estar satisfeito; 

✓ Aprender a regular emoções positivas e negativas;  

✓ Aprender a expressar adequadamente emoções positivas e 

negativas. 

Jogo / Desafio Plataforma 

Material • Tabuleiro; 

• Bola; 

• Cordas de 5 metros; 

Duração 30 minutos 

Descrição Os participantes deste jogo são um tabuleiro, uma 

bola e uma série de cordas que servem para 

controlar o movimento do tabuleiro. 

Os membros da equipa devem manejar as cordas e, 

entre todos, tentar que a bola não caia no chão. 

Quanto mais pessoas intervierem na atividade, mais 

difícil será manter a bola em cima do tabuleiro, dado 

que se perde muita precisão. No momento em que o 

grupo controla o movimento da bola sobre o 

tabuleiro, o facilitador ordena que se movimentem 

no espaço. 

Avaliação da sessão Debrief O aluno, durante a aplicação deste jogo, mostrou-se 

sempre interessado e concentrado. No início, 

demonstrou alguma apreensão e dificuldade, 

dizendo: “não vou conseguir”, com o decorrer do 

jogo, mostrou uma maior confiança em si próprio e 

nos seus colegas, ouvindo as indicações dadas pelos 
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seus colegas, intervindo. Demostrou nervosismo no 

momento do controlo da bola em cima do tabuleiro. 

Contudo, o otimismo e perseverança da equipa onde 

estava inserido permitiu-lhe realizar a atividade com 

sucesso.  

 

 

Programa “Outdoor Inclusion” 

Sessão nº  10 

Competências a trabalhar Interpessoal, Adaptação, Liderança 

Objetivos 

✓ Aprender a comunicar de uma forma mais concisa, clara e 

objetiva; 

✓ Aprender a escutar; 

✓ Saber confiar nos colegas; 

✓ Aprender uma atitude positiva, face às adversidades; 

✓ Aprender a estar autodirigido e autocontrolado nas ações. 

Jogo / Desafio Teia de Aranha 

Material • Suporte quadrado de alumínio  

• Várias cordas para simular uma teia de aranha. 

Duração 30 minutos 

Descrição O participante tem de passar por uma rede, 

semelhante a uma teia de aranha, sem tocar na 

corda, se tocar é penalizado. 

Avaliação da sessão Debrief O aluno no início da atividade ouviu atentamente a 

explicação que o facilitador dava, contudo mostrou-

se muito desconfortável e apreensivo. Apesar das 

dificuldades sentidas na realização do jogo, visto ter 

tocado várias vezes na corda da teia de aranha, fruto 

de alguma precipitação e desorientação, o aluno 

mostrou-se cooperante conseguindo finalizar com 

algum sucesso. 
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Anexo B – Registo fotográfico de alguns jogos 

 

Eletric Fense 

 

Nota: O aluno em estudo está a ser transportado pelos colegas. 

 

Campo Minado 

 

Nota: O aluno em estudo está de olhos vendados atravessar o campo minado. 
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Gusano 4 x 4 

 

Nota: O aluno em estudo está em último no segundo grupo. 

 

 

 

 

Nota: O aluno em estudo está em segunda posição no grupo do lado direito.  
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Todos Juntos 

 

Nota: O aluno em estudo está de olhos vendados em pé. 

 

 

Melt Down 

 

Nota: O aluno em estudo é a criança mais baixa de todas. 
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Anexo C – Questionário de Bar-On EQ-i: YV (Bar-On Emotional Questionnaire inventory: Young Version) 

de Bar-On & Parker (2000) – versão na língua portuguesa
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