
1

VC

Vitor Cruz
Faculdade de Motricidade Humana

Universidade de Lisboa

vcruz@fmh.ulisboa.pt

“(In)Sucesso Académico 

ou (In)Sucesso de uma Sociedade?”

VC

EmoçõesAprender

(In)Sucesso Académico                               
ou (In)Sucesso de uma Sociedade?

Sociedade
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Dificuldades

Dificuldades de Aprendizagem     

ou Dificuldades de Ensinagem?
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Dificuldades

Dificuldades de Aprendizagem     

ou Dificuldades de Ensinagem?

Rovira (2004)

“Fracassam os 

indivíduos, ou fracassa a 

sociedade a escola e as 

políticas educativas?”
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• Não se deve partir do princípio de que as

crianças com Dificuldades de Aprendizagem

Específicas (e.g., Dislexia) são incapazes de

responder às exigências da escola…

• … a questão é se a escola é capaz de responder

às necessidades destas crianças,

proporcionando-lhes um ensino adaptado.

• São as crianças que têm direito a uma

educação/professores de qualidade, não são os

professores que têm direito a certo tipo de

alunos – os de qualidade.

Dificuldades de Aprendizagem     

ou Dificuldades de Ensinagem?

VC

Sendo, como é, um fenómeno indesejado,      

ninguém quer assumir as 

responsabilidades.

Mas, de uma forma geral, o aluno é o menos 

responsável pelo seu próprio insucesso e, 

ao mesmo tempo, o mais prejudicado.

(In)Sucesso Escolar:                                
Os Responsáveis
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(In)Sucesso Escolar:                                
Os Intervenientes
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A resistência de uma corrente mede-se pela 

resistência dos elos mais fracos.

A sucesso de uma sociedade mede-se            

pelo sucesso dos elementos mais 

desfavorecidos.

O êxito de uma escola mede-se                   

pelo êxito dos alunos com dificuldades.

Não Esquecer…
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Dizem que “É preciso uma aldeia 

inteira para educar uma criança!”.

Mas nunca ninguém disse         

onde fica essa aldeia                  

ou como lá chegar.

Provérbio 
Nigeriano

VC

Universal Design 
for Learning (UDL)

Meyer & Rose (1998; 2002) 

Ronald Lawrence Mace (1941-29 de junho de 1998). 

Arquiteto americano, designer de produto,      

educador  e consultor. 

Ficou mais conhecido por cunhar o termo 

universal design e pelo seu trabalho na defesa                        

de pessoas com perturbações do desenvolvimento.
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Universal Design 
for Learning (UDL)

Meyer & Rose (1998; 2002) 

Como é que os alunos se envolvem e 
ficam motivados. Como são 

desafiados, animados, atraídos. 
Estas são dimensões afetivas.

Como é os alunos reúnem factos e 
categorizam o que veem, ouvem e leem. 
Identificar letras, palavras ou o estilo de 

um autor são tarefas de reconhecimento.

Planear e executar tarefas. Como é que 
os alunos organizam e expressam as 

suas ideias. Escrever uma composição 
ou resolver um problema de 

matemática são tarefas estratégicas.

Regular o tónus, a 

vigilância e os 

estados mentais

Receber, analisar     

e armazenar 

informação

Programar, regular   

e verificar                 

a atividade

Luria 1.ª 

Unidade

2.ª 

Unidade

3.ª 

Unidade

Estimular o interesse e a         
motivação pela aprendizagem

Apresentar a informação e os 
conteúdos de modos diferentes

Diferenciar as maneiras pelas 
quais os alunos podem 
expressar o que sabem

VC

Diretrizes do DUA
Desenho Universal de Aprendizagem

Darla Benton Kearney (2017)

Redes
Afetivas

Redes
Reconhecimento

Redes
Estratégicas

O “porquê” da aprendizagem O “o quê” da aprendizagem O “como” da aprendizagem

Múltiplos Meios 
de Envolvimento

Múltiplos Meios 
de Reconhecimento

Múltiplos Meios 
de Ação e Expressão

Proporcionar
opções
para a

autorregulação

Proporcionar
opções 

para manter 
o esforço e a 
persistência

Proporcionar
opções 

para incentivar 
o interesse

Proporcionar
opções
para a

perceção

Proporcionar
opções 
para a

linguagem, 
a matemática 

e símbolos

Proporcionar
opções 
para a  

compreensão

Proporcionar
opções
para as

funções
executivas

Proporcionar
opções 
para a 

expressão
e comunicação

Proporcionar
opções 
para a 

ação motora
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Motivação
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“Está em nós a condição adicional de, no ensino,

ajudar cada aluno a transformar um círculo vicioso em

círculo virtuoso (p. 238)."

Spitzer (2007)

frustraçãomedo  evitamento  fracasso na aprendizagem 

 falta de competência  baixo rendimento  punição 

frustração

satisfação divertimento  procura  sucesso na 

aprendizagem  elevada competência  rendimento elevado 

 recompensa  satisfação

Do Ciclo Vicioso                    
ao Ciclo Virtuoso
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Sucesso na 
Aprendizagem

Qual é a imagem numerada que completa com lógica a imagem de cima?

VC

“… eu e a minha família vimemos num abrigo.”

“… temos pouco dinheiro e vamos a um banco alimentar para comer.”

“… eu não tenho nenhum lápis para fazer os trabalhos de casa.”

“… tenho PHDA e que sou diferente de todas as outras pessoas.”

“… eu não tenho amigos para brincar.”

“… o meu pai morreu este ano e eu sinto-me mais só e desligada dos
meus colegas do que alguma vez me senti.”

“… estou preocupado com a saúde da minha mãe.”

“... às vezes, o meu caderno de leitura não está assinado porque a minha
mãe não passa muito tempo em casa.”

“… o meu pai tem dois trabalhos e que eu não o vejo muito.”

“Eu gostaria que a minha 
professora soubesse que …”

Kyle Schwartz (2016)



9

VC

A investigação tem mostrado que a retenção

(memorização) é tanto maior quanto mais

envolvido [emocional e cognitivamente] o

aluno estiver no processo de aprendizagem.

Os alunos recordam apenas 1% daquilo que

veem ou fazem numa folha de atividades, mas

retêm 30% do que veem numa demonstração

prática e 75% do que eles próprios fazem.

Cérebro e Memória
Sarah Larson (2004)

VC

O Cone da               
Aprendizagem

I hear and I forget. 

I see and I remember. 

I do and I understand.

‒ Confucius



10

VC

Era uma vez um pai que tinha seis filhos, mas, infelizmente, eram

extremamente desunidos, guerreando uns com os outros

constantemente.

O pai não se conformava com aquela situação e um dia reuniu-os e

mostrou-lhes um feixe de varas, dizendo:

– Quero que cada um de vocês agarre neste feixe de varas e tente

quebrá-lo. Dou um prêmio ao que o conseguir fazer.

Cada um dos filhos tentou cumprir a tarefa proposta pelo pai, mas

nenhum deles conseguiu quebrá-lo. Depois disso, o pai quebrou as

varas, uma a uma, com a maior facilidade. De seguida, dirigindo-se

aos filhos, disse-lhes:

– Vocês são como estas varas, sozinhos, são fracos e serão

facilmente vencidos, mas juntos, tornam-se fortes e inquebrantáveis.

O Feixe de Varas

Conto de Esopo

VC

Aprendizagem            
Indutiva

Perez & Lopez (1992); Feuerstein (s/d)

Princípio

Conclusão 

Experiência

INDUÇÃO 

DEDUÇÃO 

Bridging

Retira-se uma Conclusão da Experiência

concreta.

Converte-se a Conclusão num Princípio.

Aplica-se o Princípio a outros contextos e

realidades diferentes - Transfere (Bridging).
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Pérez-Álvarez & Timoneda (1999)

Processos 
Cognitivos PASS 

Atenção

633435

Sucessivo

63 34 35

Simultâneo

Planificação

34 35 36

63

A Atenção participa em todo o 

processo.

A memorização como série 

pura é o Processamento 

Sucessivo.

A formação de blocos ou 

conjuntos é competência do 

Processamento Simultâneo.

A estratégia é própria da 

Planificação.

Memória de Longo Prazo

Memória de Trabalho (Curto Prazo)

VC

Ninguém não faz qualquer 

coisa de propósito para ser 

chamado de parvo. 

Se não faz, é porque não sabe.

Reflexão
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Ninguém não faz qualquer 

coisa de propósito para ser 

chamado de parvo. 

Se não faz, é porque não sabe.

Reflexão

Se estivermos constantemente 

a dizer a uma pessoa que 

ela é estúpida, muito 

provavelmente ela acabará por 

acreditar que é estúpida.

VC

“Todos nós somos génios.          

Mas se você julgar um peixe pela 

sua habilidade para escalar uma 

árvore, ele vai passar toda a sua 

vida a pensar que é estúpido.”

Pensamento
Albert Einstein
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O Professor                    
e a sua Experiência

A diferença entre um professor iniciante e um 

experiente é que o professor iniciante pergunta:

Como é que me estou a sair?

Enquanto o professor experiente pergunta: 

Como é que as crianças se estão a sair?

A. Woolfolk (2014)

VC

Se eu não estou a aprender da 

maneira como me estás a 

ensinar… 

… será que és capaz de me ensinar

de maneira a que eu aprenda?

Repto da Criança    
com DAE
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