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O presente trabalho é um estudo quasi-experimental que se propõe medir a 
eficácia do Treino de Competências de Inteligência Emocional do “Clube de 
Inteligência Emocional” da Escola EB 2.3. de São João da Madeira, cujo 
objectivo foi a observação da interacção entre Inteligência Emocional, 
Perturbação do Comportamento e Sucesso Escolar. Os métodos utilizados 
consistiram na aplicação de instrumentos que decorreram em duas fases: a 1.ª 
fase no mês de Novembro de 2006 (momento antes), a 2.ª fase no mês de 
Maio de 2007 (momento depois). Para medir o Nível de Inteligência Emocional 
foi administrado aos alunos do Clube e aos alunos que o não frequentavam o 
Emotional Competence Inventory – University Edition (ECI-U) Versão 
Modificada. Com o objectivo de medir a Perturbação do Comportamento, 
administrámos um questionário com uma escala visuo-analógica aos 
directores de turma, para que avaliassem esses alunos. Por fim, para a 
determinação do Sucesso Escolar, calculámos a média das classificações dos 
1.º e 2.º períodos do ano lectivo. A amostra foi constituída por 103 alunos da 
Escola EB 2.3. de S. João da Madeira com idades que variam entre os 9 e 13 
anos, divididos em dois grupos: grupo experimental (35 alunos que 
frequentaram o referido clube) e grupo de controlo (68 alunos que não 
frequentaram o clube). Determinámos frequências, percentagens, médias, 
medianas, desvios-padrão, alfas de Cronbach, matrizes de correlações, testes 
t para amostras independentes e para medidas repetidas, testes não 
paramétricos U de Mann-Whitey e Z de Wilcoxon, bem como uma MANOVA e 
ainda análise de conteúdo. Os resultados da análise estatística permitiram-nos 
verificar que houve diferenças estatisticamente significativas (U= 9,0; p= .021) 
entre os dois grupos,  sendo que os alunos que frequentaram o Clube 
apresentaram maior Nível de Inteligência Emocional do que os que não 
frequentaram ( Md= 4,27 e 3,95 respectivamente). Observámos ainda que a 
diminuição da Perturbação do Comportamento é estatisticamente significativa 
(t= 3,805; gl= 29; p= .001); verificámos também que quanto maior é o Sucesso 
Escolar dos alunos do clube, maior é a descida na Mudança dos 

Comportamentos de Oposição (às normas e à disciplina) (ρ=-0,41; p=.023), 

bem como no Total (Perturbação Geral) (ρ=-0,364; p=.048). Por fim foi 
possível observar diferenças estatisticamente significativas no Sucesso 
Escolar entre os dois momentos para os mesmos alunos (Z=-3.301; p=.001). 
Desta forma, podemos concluir que há grande probabilidade de o Treino de 
Competências de Inteligência Emocional ministrado no “Clube de Inteligência 
Emocional” ser eficaz. 
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Abstract                                       

 
The present work is a quasi-experimental research whose aim is to measure 
the efficiency of the Emotional Intelligence Competencies Train of the 
“Emotional Intelligence Club”, from EB 2.3 School of São João da Madeira, by 
observing the interaction between Emotional Intelligence, Conduct Disorder 
and Learning Success. The methods used consisted of the application of 
instruments, occurring the 1

st
 phase in November 2006 (the moment before) 

and the 2
nd

 phase in the month of May 2007 (the moment after). In order to 
measure the Emotional Intelligence Level, it was used   the Emotional 
Competence Inventory – University Edition (ECI-U), Modified Version, on pupils 
from the Club and on pupils that had never frequented it. Having the purpose of 
measuring the Conduct Disorder, we presented the class masters a 
questionnaire with a visual-analogical scale, so that they could evaluate those 
pupils. Last, in order to determine Learning   Success, we have calculated the 
marks average of the 1

st
 and 2

nd
   terms of the school year. The sample was 

composed by 103 pupils from EB 2.3 School of São João da Madeira, whose 
ages ranged between 9 and 13 years old, divided into two groups: experimental 
group (35 pupils who had frequented the mentioned club) and the control group 
(68 pupils that had never frequented the club). We have determined the 
frequencies, percentages, averages, medians, standard-deviations Cronbach 
alphas, correlation matrixes, tests t for independent samples and for repeated 
measures, U non parametric tests of Mann-Whitey and Z of Wilcoxon, as well 
as a MANOVA and also contents analyses. We have obtained the following 
results: there were statistically significant differences (U=9,0; p=.021) between 
the   two groups,   knowing that the pupils who frequented the club showed a 
higher Emotional Intelligence Level  than those who had not frequented it 
(Md=4,27 and 3,95 respectively); we noticed that the decrease of Conduct 
Disorder is statistically significant (t=3,805; gl=29; p=.001;  we also noticed  
that the higher  the Learning success of the pupils, the higher the decrease in 

Change of Opposition Conduct (to rules as discipline)  (p=-0,41;p=.023), as 
well as in the Total (General Disorder) (p=0,364; p=.048); we also observed 
statistically significant differences in Learning Success between the two 
moments, for the same pupils (Z=-3.301;p=.001).This way, we can conclude 
that there is a great probability that the Emotional Intelligence Competencies 
Train of the “Emotional Intelligence Club” is efficient.  
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INTRODUÇÃO 

O problema da Perturbação do Comportamento, que se manifesta pela 

agressividade e indisciplina dos alunos nas relações com os colegas e professores na sala 

de aula, é a questão central deste estudo. 

Numa visita realizada no dia 11 de Maio de 2006 ao Clube de Inteligência 

Emocional, orientado por Manuela Queirós, as 8 alunas entrevistadas foram unânimes em 

afirmar que o trabalho com as emoções, realizado neste clube, lhes tem ajudado a 

encontrar um equilíbrio e serenidade emocionais, necessários para lidar com diversas 

situações do dia-a-dia como, por exemplo, a agressividade nas relações com os outros 

colegas e com os professores. 

Partindo da premissa de que a Educação Emocional é verdadeiramente eficaz na 

mudança de comportamentos dos alunos, no sentido de os tornar mais calmos e 

disciplinados na sala de aula, favorecendo um melhor ambiente de aprendizagem, 

procurámos encontrar provas empíricas que confirmem esta afirmação. 

Surgem assim as questões: Será que a Educação Emocional, realizada no Clube de 

Inteligência Emocional, sob a forma de Treino de Competências de Inteligência 

Emocional, é realmente eficaz no desenvolvimento das Competências de Inteligência 

Emocional dos alunos que o frequentam? E será que este desenvolvimento se traduz em 

menor agressividade e menor indisciplina, ou seja, em menor Perturbação de 

Comportamento na sala de aula e maior Sucesso Escolar? 

Pretendemos assim, neste estudo, analisar a forma como interagem as variáveis 

Nível de Inteligência Emocional, Perturbação de Comportamento e Sucesso Escolar. 

Como ideias chave deste estudo temos:  

1. O aumento de agressividade e indisciplina por parte dos alunos corresponde a um 

declínio nos índices de Inteligência Emocional; 

2. O Treino de Competências Emocionais pode e deve ser realizado desde criança 

(Goleman, 1995); 
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3. A Educação Emocional (educação para as emoções), que se realiza sob a forma de 

Treino de Competências de Inteligência Emocional, desenvolve nos alunos 

competências Pessoais e Sociais; 

4. A medição da Inteligência Emocional é possível, pois existem neste momento 

várias escalas para a sua medição. 

Como referências que suportam a estas ideias chave, temos o estudo efectuado nos 

EUA, entre 1970 e 1980, com crianças dos 7 aos 14 anos de idade que foram classificadas 

pelos pais e professores. Os resultados apontam para o facto de que “ as crianças 

americanas apresentam um grande declínio nos indicadores básicos da Inteligência 

Emocional” (Elias & Tobias, 2000, p.15) no decorrer deste período, o que corresponde a 

saltos abruptos nos índices de agressividade, violência juvenil, indisciplina, suicídio e 

violação. 

Por outro lado, do “Yale – Programa para a promoção da Competência Social em 

New Haven” (Weissberg, 1990/2), da Universidade de Illinois em Chicago, chegaram aos 

seguintes resultados: melhor controlo de impulsos; melhor comportamento; mais 

capacidade para resolver conflitos; mais capacidade para lidar com problemas 

interpessoais. 

Do programa “Melhorar a Consciência Social – Projecto para a Solução de 

Problemas sociais”, de Elias (1991/2), Rutgers University, os resultados permitiram 

verificar que as crianças revelavam maior sensibilidade aos sentimentos dos outros; melhor 

compreensão das consequências do seu comportamento; mais capacidade para «avaliar» 

situações sociais e planear as acções adequadas; menos comportamentos anti-sociais, auto-

-destrutivos e desordeiros, mesmo quando acompanhados até ao ensino secundário; mais 

auto-controlo, consciência social e capacidade para tomar decisões sociais, dentro e fora da 

sala de aula. 

Como referência nacional, tomámos em conta o estudo de Glória Franco (Franco, 

2003), designado “A gestão das emoções na sala de aula – Projecto de modificação das 

atitudes emocionais de um grupo de docentes do 1º ciclo do Ensino Básico”, da 

Universidade da Madeira, Funchal. Neste estudo foi possível observar que o nível de auto-

-conceito dos alunos se alterou, pois estes tomaram consciência do comportamento 
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indisciplinado que estes tinham na sala de aula e revelaram maior abertura na relação 

existente com o seu professor. 

 

 O objectivo deste estudo é o de medir a eficácia do Treino de Competências de 

Inteligência Emocional, desenvolvido no Clube de Inteligência Emocional da Escola 

EB2.3. de São João da Madeira, através da medição do nível de Inteligência Emocional das 

crianças que frequentam e das que não frequentam este Clube. 

Pretendemos provar que neste Clube se desenvolvem realmente as competências de 

Inteligência Emocional dos alunos que a frequentam, e confirmar que o desenvolvimento 

de competências de Inteligência Emocional está directamente relacionado com um menor 

grau de Perturbação do Comportamento que se manifesta pela agressividade e indisciplina 

por parte dessas crianças e com o Sucesso Escolar. 

Como conclusão, apresentamos o depoimento da Daniela (10 anos), recolhido a 11 

de Maio de 2006, no qual está sintetizado o conteúdo das aulas do Clube de Inteligência 

Emocional que frequentou. 

 

«Quando entrei para o Clube de Inteligência Emocional mudou a maior parte da 

minha vida. 

Antes era muito nervosa, agora sou mais calma. 

Aqui…é uma estabilidade que nós não conseguimos explicar nunca… O mundo 

parece que pára para nos ouvir falar… nós estamos atentos à professora e a professora 

está atenta às nossas emoções. 

Por vezes temos ataques de tristeza e de alegria, emoções muito juntas… 

Aqui fazemos coisas que nunca tínhamos experimentado: tentamos analisar o 

que é que sentimos, o que é que vemos e porque é que fazemos aquilo…e depois 

tentamos mudar o que está mal, que é uma coisa na nossa vida, só conseguimos às vezes 

fazer, quando nos apercebemos daquilo que fazemos, e isso é raro.» 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1. Perturbação do Comportamento 

Perturbação do Comportamento (“Conduct Disorder”) é a designação usada pela 

Associação Americana de Psiquiatria (APA) no Manual de Diagnóstico e Estatístico dos 

Distúrbios Mentais «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» (DSM-IV 

1994) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) – (CIE-10 de 1992) para se referirem  

a comportamentos anti-sociais, agressivos ou provocadores (indisciplina ou 

comportamentos de oposição) em crianças e adolescentes. Estes comportamentos violam 

os direitos básicos dos outros ou as principais normas ou regras socialmente aceites de 

forma persistente ou repetida, devendo a sua manifestação ocorrer 3 ou mais vezes, num 

prazo de 12 meses ou, pelo menos, 1 vez nos últimos 6 meses. Portanto, comportamentos 

anti-sociais ou actos criminosos realizados isoladamente não são, em si mesmos, motivos 

para o diagnóstico de Perturbação do Comportamento por este implicar um modelo 

constante de conduta. 

“Conduct disorder referes to a group of behavioural and emotional 

problems in youngsters. Children and adolescents with this disorder have great 

difficulty following rules and behaving in a socially acceptable way. They are often 

viewed by other children, adults and social agencies as “bad” or delinquent rather 

than mentally ill. Many factors may contribute to a developing conduct disorder, 

including brain damage, child abuse, genetic vulnerability, school failure, and 

traumatic life experiences.” The American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry (2004) 

No quadro seguinte (Quadro n.º1), é apresentada a classificação da APA dos 

comportamentos manifestados por crianças e adolescentes com Perturbação do 

Comportamento distribuídos por quatro grupos: grupo 1 – comportamentos agressivos que 

causam dano físico ou ameaças a outras pessoas ou animais; grupo 2 - comportamentos 

agressivos que causam destruição da propriedade de outras pessoas ou animais; grupo 3 – 

comportamentos fraudulentos ou roubos e grupo 4 – violações graves das normas. 
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Quadro n.º 1 - Critérios de classificação dos comportamentos manifestados por 

crianças e adolescentes com Perturbação do Comportamento (APA) 

Grupo 1: Comportamentos agressivos que causam dano físico ou ameaças a outras 

pessoas ou animais: 

1. Gaba-se, ameaça ou intimida frequentemente os outros. 

2. Inicia lutas físicas com frequência. 

3. Utiliza uma arma que pode causar dano físico grave a outras pessoas. 

4. Manifesta crueldade física para com outras pessoas. 

5. Rouba, enfrentando a vítima. 

6. Força alguém a manter uma relação sexual. 

Grupo 2 - Comportamentos agressivos que causam destruição da propriedade de outras 

pessoas ou animais: 

7. Provoca deliberadamente incêndios com a intenção de causar danos graves. 

8. Destrói deliberadamente a propriedade de outra pessoa. 

Grupo 3 – Comportamentos fraudulentos ou roubos: 

9. Viola o domicílio ou o automóvel de outra pessoa. 

10. Mente frequentemente para obter bens ou favores ou para evitar obrigações. 

11. Rouba objectos de um certo valor, sem enfrentar a vítima. 

Grupo 4 – Violações graves das normas: 

12. Permanece, frequentemente, fora de casa durante a noite, apesar das 

proibições paternas, iniciando-se esta conduta antes dos 13 anos. 

13. Foge de casa durante a noite, pelo menos duas vezes, enquanto vive em casa 

dos seus pais ou num domicílio institucional (ou só uma vez, sem regressar 

durante um período de tempo prolongado). 

14. Costuma fazer gazeta às aulas, iniciando esta prática antes dos 13 anos de 

idade. 

 Fonte: Conduct Disorder: American Description (1995) 
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1.1.1.  Agressividade 

Segundo o ponto de vista de vários autores, o conceito de violência é sinónimo de 

agressão (Abreu, 1998; Pozo & Pérez, 2002). No entanto, violência é apenas sinónimo de 

acto rápido ou repentino, podendo o acto ser ou não considerado agressivo consoante as 

circunstâncias. Se atendermos à definição apresentada no dicionário de Português Lello & 

Lello (1986), o termo “violência” tanto pode ser o estado do que tem força impetuosa do 

que é intenso, do que é veemente, tumultuoso, brutal, ou seja, que é enérgico, entusiástico, 

caloroso, apaixonado, ardente, sem estar associado à intenção de ferir. 

Neste âmbito, é possível abordar o lado negativo e o positivo da agressividade. Esta 

tanto pode ter ou não o efeito ou intenção de prejudicar, destruir e ferir (o outro ou a si 

próprio), assumindo neste caso uma conotação negativa como, pelo contrário, ter uma 

intenção corajosa de enfrentar desafios e de motivar, adquirindo assim uma conotação 

positiva.  

Cerezo Ramírez (2001) aponta dois tipos de agressividade: a benigna como, por 

exemplo, atacar ou fugir para proteger a vida, e a maligna, que se revela sob a forma de 

crueldade ou instinto destrutivo. Entenda-se como agressividade benigna, aquela que é 

essencial para a sobrevivência, desenvolvimento, defesa e adaptação dos indivíduos. Neste 

sentido, a agressividade acaba por ser um elemento protector que possibilita a construção 

de um espaço interno, promovendo a diferenciação entre o EU e o Outro, bem como a 

criação de vínculos. Assim, o modo como o indivíduo gere os mecanismos agressivos será 

fundamental na posterior estruturação das relações interpessoais.  

Refutando a opinião de alguns autores que consideram que toda a violência é 

agressão, podemos afirmar que nem toda a violência é agressão já que o facto de existir 

força e intensidade num movimento ou num acto não implica necessariamente uma 

intencionalidade de ferir. Contudo, muitos «momentos» de agressão são violentos, no 

sentido de estarem associados a força e oposição. 

Assim, preferimos procurar uma definição que não dependa da intencionalidade do 

sujeito ou dos objectivos que este pretende alcançar com a conduta agressiva, mas sim uma 

definição que se volte para as causas que poderão levar o sujeito a adoptar um 

comportamento agressivo. 
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Nesse sentido, Abreu (1998) define a agressividade como a capacidade ou 

potencialidade de alguém provocar malefícios, ofensas, prejuízos ou destruições materiais 

ou morais, a outrem ou a si mesmo, não considerando a agressividade como um 

comportamento de origem inata, mas como uma consequência de situações de frustração. 

Esta desvalorização da concepção inata da agressividade é também defendida por outros 

autores como, por exemplo, Perry e Boldizar (Costa & Vale, 1998). 

Completando esta ideia de agressividade, que surge como consequência de 

situações de frustração, Ramírez (2001) entende a agressividade segundo duas 

perspectivas: a perspectiva do sujeito e a perspectiva social. Na perspectiva do sujeito, a 

agressão é entendida como um distúrbio da personalidade, que põe em evidência instintos 

destrutivos e que ocorre como reacção perante uma situação que o impede de alcançar um 

desejo, ou como forma de libertar tensão acumulada, ou como uma reacção impulsiva à dor 

(real, recordada ou imaginada). Na perspectiva social, a agressividade é interpretada como 

uma forma de manter a conexão do grupo perante elementos externos ameaçadores e de 

manter o “status” de cada indivíduo em termos de poder. Portanto, a agressividade pode ter 

objectivos e causas perfeitamente legítimos, variando de acordo com a perspectiva pela 

qual é analisada. 

Segundo defende Abreu (1998), a agressividade é encarada como uma 

possibilidade de agir, na rede de interacções do sujeito de acção, perante as situações da 

vida. Esta posição é baseada na “Teoria Relacional da Motivação e da Personalidade de 

Nuttin”, segundo a qual a génese da agressão está na “actividade do sujeito quer na 

avaliação perceptiva das situações de vida quer na orientação selectiva dos modos de 

agir.” (Abreu, 1998, p.115). 

Esta concepção não é, contudo, inatista, pois a agressividade não está no domínio 

dos instintos e das pulsões biológicas, nem behaviorista, segundo a qual são privilegiados 

os processos de aprendizagem regulados pelas contingências do meio externo. 

Na base da “Teoria Relacional da Motivação e da Personalidade de Nuttin”, 

inaugurada pelos gestaltistas, está o conceito de “intencionalidade como relação activa da 

consciência ao mundo” (Abreu, 1998, p.115). Tomando este ponto de partida, assume-se 

que toda a acção psíquica é intencional, significando isso que o sujeito-agente da acção 

mantém com a situação em que ela ocorre uma relação de apreensão e de organização, de 
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sentido que guia e regula a decisão de agir. O comportamento surge, assim, como uma 

função da interacção do sujeito com as suas circunstâncias de vida.  

Neste sentido, a agressividade não aparece como uma necessidade fundamental, 

mas sim como uma possibilidade de agir perante determinada situação específica do 

percurso ou trajectórias de desenvolvimento da personalidade. Perante esta concepção, a 

agressividade não pode ser vista como uma fatalidade, nem o Homem pode ser 

considerado como naturalmente agressivo, pois não se trata de um instinto, nem de uma 

necessidade. 

No contexto da Teoria Relacional de Nuttin e na linha das experiências da escola de 

Lewin,  

“considera-se que as condições situacionais mais favoráveis à emergência 

de comportamentos violentos são as que reduzem o espaço de vida e de 

desenvolvimento do sujeito de acção, limitando a sua capacidade de movimentos a 

um mínimo quase intolerável de tal forma que a agressão é percepcionada como a 

«única saída»”. (Abreu, 1998, p.120) 

 Esta modalidade de violência decorrente de circunstâncias frustrantes, em que não 

é vista outra saída para a delimitação de um “território” ou de um “espaço” de 

desenvolvimento pessoal que não implique a morte de alguém, é designada pelo autor 

como «agressividade edipiana». 

Este considera que existem dois factores que propiciam a eclosão de 

comportamentos agressivos, nomeadamente circunstâncias de bloqueio ao 

desenvolvimento da estrutura “sujeito - mundo” e o “processo da persistência da tensão ou 

do dinamismo que sustenta as actividades do sujeito até à obtenção do objectivo a 

alcançar” (Abreu, 1998, p.121). Esta última é considerada como uma modalidade pela 

qual os motivos influenciam o comportamento. A insaciabilidade da motivação humana ou 

esta insatisfação persistente está presente no processo humano, pois o sujeito, ao longo da 

sua vida caminha de projecto em projecto e, quando alcança os objectivos ou conclui um 

projecto, formula de imediato outro. Este movimento constitui, eventualmente, uma 

condição favorável à emergência de actos agressivos de reivindicação e de revolta. 

Desta forma, sendo a agressividade o resultado de disposições ou até tendências 

pessoais unidas a factores emocionais que as activam, parece evidente a necessidade do 
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treino de Competências Emocionais no processo de desenvolvimento da personalidade das 

crianças e jovens, sendo possível um controlo ou regulação por parte do sujeito das suas 

próprias emoções.  

A Associação Americana de Psiquiatria (APA) (1995) define este tipo de distúrbio 

anti-social da personalidade na idade adulta como estando associado a padrões de conduta 

relacionados com o desprezo generalizado e a violação dos direitos dos outros, mas na 

idade infantil estas perturbações manifestam-se em situações de aparente normalidade 

funcional (não aparecendo apenas no decurso de esquizofrenia ou de um episódio 

maníaco). 

 

1.1.1.1. Agressividade na Idade Escolar 

Segundo a revisão bibliográfica efectuada, existem comportamentos agressivos que 

fazem parte do desenvolvimento normal da criança (Sousa & Cunha, 2003; Ramirez, 2001) 

e estes são específicos de uma determinada fase etária e sexo da criança. De acordo com os 

estudos de Bolman, a agressividade em crianças dos 6 aos 14 anos é do tipo: ira, tédio, 

descontentamento, inveja, desejo, ciúmes, censura, e cujos objectos podem ser os pais, 

irmãos e o próprio sujeito. A finalidade é ganhar, competir, dominar os sentimentos e 

assegurar a “justiça”. No decorrer deste período etário em que a racionalidade e o auto-

-controlo ganham cada vez maior eficácia, é típica a competição, sobretudo entre rapazes e 

raparigas. Também se concluiu, neste estudo, que de uma forma geral os rapazes são mais 

agressivos que as raparigas. 

A criança começa, desde muito cedo, a reagir contra todas as suas fontes de 

frustração, de restrição ou de irritação e contra os obstáculos à satisfação dos seus desejos, 

orientando essa agressividade para a pessoa ou para o objecto que lhe parece ser 

responsável pela sua insatisfação. 

Esta manifestação de agressividade vai-se inibindo à medida que a socialização se 

desenvolve, aprendendo formas mais aceitáveis, do ponto de vista social, de resolver os 

conflitos. 

A agressividade infantil só deverá, então, ser considerada um distúrbio ou 

perturbação do comportamento, quando a criança apresentar um comportamento que é 
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inadequado para a sua idade e sexo, já que alguns comportamentos agressivos são 

considerados próprios de um determinado momento e contribuem para a procura do 

equilíbrio entre os desejos da criança e a sua realidade externa, como é o caso das birras, 

que são próprias em crianças até aos 5 anos. 

Como principal factor ambiental que favorece o desenvolvimento da agressividade 

infantil, Sousa (2003) refere a influência da família. Um estudo realizado em 2002 por 

Isabel Vidal e Margarida Francisco (2003) revela que as crianças provenientes de famílias 

de risco podem apresentar mais agressividade quer física quer verbal, comparativamente a 

crianças que não pertencem a esse tipo de famílias. 

As variáveis implicadas na etiologia familiar de agressividade infantil são: 

1. Carência de estruturas que sirvam de quadro de referência; 

2. Práticas de indisciplina; 

3. Reforço positivo da agressividade; 

4. Utilização da violência na resolução de conflitos conjugais; 

5. Isolamento social da família; 

6. Rejeição paterna dos filhos; 

7. Emprego de castigos corporais; 

8. Carência de controlo por parte dos pais; 

9. História familiar de condutas anti-sociais. 

A agressividade em idade escolar já foi estudada por diversos investigadores, 

contando-se entre os mais recentes Ramirez (2001), Sousa & Cunha (2003), Pozo & Pérez 

(2002), Vidal & Francisco (2003) e Sousa (2005). 

Costa & Vale (1998) consideram os seguintes tipos de agressividade: agressão 

física, verbal, sexual, consumo de substâncias e destruição de propriedade. De acordo com 

os mesmos autores, enquadram-se nos comportamentos agressivos: 

- Vandalismo – destruição gratuita de objectos, impelida pelo carácter lúdico e prazer 

sentido na destruição. 

- Perturbações do comportamento – roubo, mentira, consumo de drogas, agressão física e 

verbal, desobediência e acessos de raiva – um padrão de comportamentos considerados 

socialmente inaceitáveis pela família e comunidade. 



20 Isabel Ramos 

- Indisciplina – a indisciplina em contexto escolar refere-se à falta de instrução para a 

disciplina imposta pela ordem social e reporta-se à dificuldade em adequar os 

comportamentos às normas sociais, à elevada exigência nas relações e à inadequação da 

escola às necessidades actuais.  

- Bullying – é a violência desenvolvida em meio escolar, quer física, quer mental, de um 

indivíduo ou grupo, direccionado para alguém que não se consegue defender, perseguindo 

e oprimindo esse colega, tornando-o na sua vítima habitual. Em Ramirez (2001), os 

agressores são motivados pelo desejo de intimidação e de domínio, aliado ao abuso de 

poder e assume formas que vão desde os insultos, alcunhas, ameaças, roubos, danificação 

de objectos, ataques físicos, exclusão social e divulgação de rumores pejorativos. 

 

1.1.2. Indisciplina no Contexto Escolar 

De acordo com diversos autores, a definição de indisciplina está relacionada com a 

falta de instrução, referindo-se a pessoas que carecem de uma disciplina regular imposta 

pela ordem social. Esta ordem social está, contudo, claramente dependente da sociedade 

vigente e do contexto histórico. 

No caso específico do contexto escolar, a indisciplina implica uma maior 

dificuldade por parte do aluno em adequar os comportamentos às normas sociais, à elevada 

exigência nas relações ou à inadequação da escola às suas necessidades actuais. No 

entanto, um mesmo comportamento pode ser percepcionado por um docente como 

indisciplinado e, por outro docente, como mera atitude irreverente e de autonomização. De 

forma bem precisa e citando o parecer nº1/2002 do Conselho Nacional de Educação, 

indisciplina engloba “todos os comportamentos que reflictam o propósito de perturbar os 

processos de aprendizagem que decorrem na escola, dificultando o exercício da função 

docente; inibindo uma efectiva cooperação discente, perturbando a convivência da 

comunidade educativa no seu todo” (Educação, 2002, p.16). 

Como comportamentos indisciplinados já referidos por Suzana Caldeira (Caldeira, 

2006) contam-se: 

• Comportamentos de proposição: comportamentos que tencionam mudar a 

situação a favor do aluno através da facilitação ou substituição da tarefa, 
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bem como uma tentativa de modificação das regras, ainda que 

temporariamente. 

• Comportamento de evitação: comportamentos evasivos, sem provocar 

perturbação da aula. 

• Comportamentos de obstrução: acções que perturbam a aula e impedem o 

seu funcionamento, desviam a atenção da turma dos objectivos principais, 

passando estes a ter um papel secundário. 

• Comportamentos de contestação ou de oposição: os jovens provocam e 

ameaçam a autoridade do professor. Neste caso, o professor tem de adoptar 

uma posição de força ou ceder, havendo sempre uma disputa por uma 

situação de vencedor e vencido. 

• Comportamentos de imposição: comportamentos que tentam subverter o 

fluir da aula e impõem uma contra-organização. 

Na perspectiva Psicodinâmica (Veiga, 1999), os comportamentos indisciplinados 

têm como objectivo a satisfação das necessidades de pertença e de reconhecimento, 

recorrendo para tal a métodos alternativos competitivos. Segundo esta perspectiva, a 

indisciplina é “a existência de comportamentos de recurso que, mercê de um bloqueio da 

sociabilidade cooperativa, visam a obtenção de um enquadramento relacional alternativo 

mesmo que para tal seja preciso pactuar com apreciações desfavoráveis.” (Veiga, 1999, 

p.58) 

À indisciplina podem estar associados diversos objectivos, desde o chamar a 

atenção, a luta pelo poder, vingança e incapacidade assumida. Esta última ocorre quando o 

aluno não se esforça em melhorar ou desiste perante as menores dificuldades, mostrando-

-se indiferente ou muito calado. O aluno sente-se fortemente desencorajado e sem 

esperança de sucesso, com complexos de inferioridade e deseja que o professor desista de 

o estimular. 

Os comportamentos com vista a atingir cada um destes objectivos podem ser 

socialmente aceites ou não aceites, ou seja, construtivos ou destrutivos, respectivamente. 

Entenda-se por comportamentos construtivos aqueles em que estão satisfeitas as 

necessidades básicas e por comportamentos destrutivos aqueles que resultam da acção do 

aluno que se sente rejeitado. Cada um destes tipos poderá ter um carácter activo (quando o 
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aluno tem confiança em si mesmo) ou passivo (quando o aluno não tem confiança nos seus 

recursos). 

No quadro do Anexo 1, podemos observar a sistematização feita por Dreikurs & 

Grey, em 1993 e que se encontra referenciada em Veiga (1999), relativa aos quatro tipos 

de padrões de comportamento, as respectivas estratégias e objectivos. 

De acordo com o parecer do Conselho Nacional de Educação (Educação, 2002), o 

problema da indisciplina na escola está frequentemente relacionado com o problema da 

violência. O aumento da difusão da indisciplina é “um factor de perturbação do 

funcionamento das escolas, potenciando os riscos de aumento da insegurança e da 

violência.” (Educação, 2002, p.16) 

Procurando as possíveis causa da indisciplina, o referido documento apresenta-a 

como consequência da escola de massas e dos conflitos, incongruências, frustrações e 

incomodidades que estão impregnadas nas sociedades actuais, nomeadamente na sociedade 

portuguesa. 

“De facto, em cada ano que passa, torna-se mais evidente que a frequência da 

escolaridade obrigatória nem evita, por si só, a exclusão social e profissional, nem garante 

a ascensão na hierarquia social” (Conselho Nacional de Educação, Educação, 2002, p.17), 

ou seja, tem crescido exponencialmente nos jovens e pais uma incerteza quanto às 

vantagens que os jovens podem ter por frequentarem a escola com aproveitamento. 

Portanto, a perda do potencial de inclusão que a escola deveria ter gera uma 

desmotivação nos alunos, podendo adquirir nos pais ou alunos “um efeito de crispação, 

como se a escola fosse culpada pela perda desse potencial” (Conselho Nacional de 

Educação, Educação, 2002, p.18). 

Isto ajuda-nos a compreender que os alunos assumam uma atitude de rejeição 

perante a escola, como manifestação de uma sociedade injusta, uma vez que a escola 

perdeu o seu potencial de inclusão social, pois “é à escola que cabe garantir a utilidade 

profissional das habilitações que dá, que é à escola que compete garantir a empregabilidade 

dos seus alunos” (Conselho Nacional de Educação, Educação, 2002, p.18). 
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Concluiu-se assim e citando Sampaio (1996) que “a indisciplina é um símbolo das 

novas gerações, mas é também um amuleto para nos guiar na descoberta do futuro” 

(p.29).  

Apoiado na sua experiência como psicoterapeuta,  o autor referido anteriormente 

considera a indisciplina no contexto escolar como um comportamento de contestação 

juvenil, que deve ser interpretada no sentido da busca de identidade e que caracteriza 

muitas das acções dos adolescentes de hoje –  

“Ser jovem não pode significar se apático, aceitar sem discutir, obedecer sem reflexão.” 

(Sampaio, 1996, p.29). 

 

1.2. Insucesso Escolar 

“O insucesso escolar pode traduzir-se num número elevado de reprovações, 

abandono escolar, isto é, que muitos alunos não progridem nos estudos de forma 

regular” (Duarte, 2000, p.14). 

 

Insucesso escolar “designa a não obtenção ou não realização de objectivos 

predeterminados pela organização ou pela escola ou pela instituição em si” (Fernandes, 

1990, p.13). Neste sentido, “o insucesso escolar é, na sua definição institucional, a 

repetição de um ano, o fracasso num exame de admissão, a colocação numa fileira de 

estudos curtos, desvalorizados sob o ponto de vista das suas saídas profissionais, enquanto 

fracasso na aprendizagem de conhecimentos e na aquisição do saber-fazer” (Fernandes, 

1990, p.36). 

Hubert Montagner (1996) diz que o insucesso escolar é evidente “a partir do 

momento em que um aluno se mostra refractário às aprendizagens ditas fundamentais 

depois de dois anos consecutivos passados na mesma classe, ou seja, quando não pôde 

atingir o nível médio das outras crianças depois de um ano de reprovação.” (Montagner, 

1996, p. 8) 

Quanto à etimologia do conceito insucesso escolar, a palavra insucesso tem a sua 

origem na palavra latina “insucessum”, que significa malogro, mau êxito, falha de sucesso 
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que se desejava, ou ainda, mau resultado, mau êxito, falta de êxito, desastre, fracasso e, por 

analogia, ao termo sucesso, que advém do latim “sucessum” o qual assume, entre outros, 

de bom êxito, conclusão, ou chegada, resultado, triunfo. 

Nesta linha de pensamento, a definição de sucesso e insucesso conduz à ideia de 

aprovação ou reprovação no final do ano lectivo. 

Os termos reunidos em volta do insucesso são: “reprovação, atraso, repetência, 

abandono, desperdício, desadaptação, desinteresse, desmotivação, alienação, fracasso 

(…) mau aproveitamento, mau rendimento e mau rendimento escolar” (Mendonça, 2006, 

p. 109). 

Podemos considerar que a designação de insucesso escolar é vulgarmente utilizada 

para caracterizar as elevadas percentagens de reprovação escolar, verificadas no final dos 

anos lectivos, embora consideremos que existe insucesso escolar nas situações em que a 

socialização ou a personalidade não foram devidamente desenvolvidas. Neste sentido, o 

abandono escolar será o expoente máximo assumido pelo insucesso escolar (Mendonça, 

2006). 

No documento-síntese Eurydice (Bruxelas, 1994), elaborado pela Comissão das 

Comunidades Europeias e pela unidade Europeia de Eurydice, o insucesso escolar é tido 

“como a incapacidade que o aluno revela de atingir os objectivos globais definidos para 

cada ciclo de estudos” (Eurydice, 1995, p. 47). Este documento-síntese surge da reunião 

que se realizou em Junho de 1992, sob a Presidência Portuguesa de Altos Funcionários da 

Educação, centrada na luta contra o insucesso escolar. Ainda neste documento, o insucesso 

escolar surge como consequência da universalização da escolaridade obrigatória e tem 

vindo a impor-se como um problema social. Por outras palavras, o insucesso escolar gera 

insucesso social, como refere Fonseca (1999). Neste sentido, sem as aquisições escolares, o 

indivíduo fica impedido de participar eficientemente no progresso da sociedade.  

Segundo o mesmo autor, o fracasso escolar é uma condição de stresse emocional 

que afecta a criança, a família e a escola. Assim, apesar de o aluno ser o último alvo a 

sofrer as consequências do insucesso, o insucesso é também dos professores, que não 

conseguiram fazer com que o aluno adquirisse as competências, e da própria escola que 

não foi capaz de responder às necessidades desses alunos. 
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Quanto às causas do insucesso, Evaristo Fernandes (1990) afirma que “após 

diagnósticos apurados e exaustivos constatou-se que as origens das inadaptações ou dos 

insucessos escolares não se encontram unicamente na insuficiência intelectual das 

crianças ou na sua inadaptação às relações sociais” (Fernandes, 1990, p. 14) e define 

inadaptação escolar como: 

“uma dificuldade vivida e dinâmica entre a criança e um determinado meio 

escolar… Uma criança inadaptada é aquela que experimenta grandes dificuldades 

em se ajustar à vida normal, quer seja no aspecto da vida familiar, quer no da vida 

social em geral ou da vida escolar, com os seus regulamentos e trabalhos. Não será 

apenas inadaptada a criança que não consegue acompanhar o ritmo normal de 

aprendizagem, mas também a criança inteligente, mas instável, e por isso 

insuportável tanto em casa como na aula. Estas crianças são crianças que se 

encontram em situação de insucesso” (Fernandes, 1990, p. 15).  

Na verdade, toda a criança espera e deseja alcançar o êxito escolar e sofre quando 

não o alcança, porque se sente humilhada. Segundo Vítor da Fonseca (1999), deve-se partir 

do ponto de vista “que a criança normalmente não nasce com dificuldades escolares – ela 

é transformada numa criança com problemas. A sociedade, a família e a escola têm, em 

primeiro lugar, responsabilidade no processo.” ( p. 515). 

Como causas psico-socio-pedagógicas do insucesso, Evaristo Fernandes (1990) 

considera a debilidade mental, o tipo de carácter ou a forma de inteligência, o sistema 

educativo e a relação com os pais e família.  

O mesmo autor refere o facto de o professor descuidar dos aspectos pedagógicos e 

afectivos na relação com o aluno:  

“o professor, para responder às exigências de uma programação de 

trabalho que lhe é imposta, é levado, muitas vezes, a realizar a sua actividade em 

termos de rendimento escolar, definido pela relação entre o conteúdo dos 

conhecimentos adquiridos e o tempo empregue nesta aquisição pelo aluno. Esta 

base de trabalho conduz a que o professor se julgue apenas o transmissor de saber 

e não o educador com responsabilidades menos concretas, como são os aspectos 

pedagógico e afectivo.” (Fernandes, 1990, p. 33). 
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Tendo em conta o modelo teórico da “escola de massas”, em que os alunos são 

entendidos como iguais nos seus direitos e deveres, aquele que não acompanha o ritmo 

geral da turma é considerado um aluno em insucesso (Mendonça, 2006). 

Segundo Ana Benavente (1976), a ênfase reside nas contradições que os alunos são 

incapazes de resolver, nomeadamente: 

- entre a escola e a realidade em que vivem; 

- entre as aprendizagens exigidas pela escola e as que fazem na família e no meio  

social; 

- entre as aspirações, normas e valores da família e as da escola. 

 

Numa perspectiva antropológica do insucesso escolar, podemos verificar que 

“quanto maior é o divórcio entre o tipo de cultura transmitida pela instituição escolar e a 

cultura de que os alunos são portadores, maior é a hipótese de insucesso escolar” (Duarte, 

2000, p. 25). De acordo com esta perspectiva, todas as crianças aprendem, ou seja, todas 

elas são receptoras da cultura inscrita na memória da sua «Tribo». 

Portanto, segundo o mesmo autor, toda a rede de relações que o sujeito estabelece 

com os parentes, vizinhos, conhecidos e amigos tem uma influência fundamental, 

contribuindo para dotar os jovens de todo um “património cultural” que lhes permite lidar 

com mais ou menos à vontade, com o saber institucionalizado, podendo daí resultar uma 

maior taxa de sucesso ou insucesso.  

Alguns investigadores estabeleceram uma correlação directa entre o insucesso 

escolar e situações psicoafectivas específicas: os conflitos associados à separação, a 

rivalidade, as perturbações próprias da puberdade (físicas e emocionais) (Eurydice, 

1995,p.56). 

 João Pedro de Barros (1996) refere no seu estudo as seguintes correlações: 

1 – o insucesso em língua materna e o insucesso curricular, 

2 – o sucesso em língua materna e o sucesso escolar; 

3 - o sucesso escolar e a posição social mais culta; 
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4 – o insucesso escolar e as classes sociais mais desfavorecidas; 

5 – a linguagem do discurso pedagógico e a linguagem dos alunos das classes mais 

cultivadas; 

6- correlação a nível das expectativas que as diferentes classes nutrem perante a 

escola. 

 

Annamaria Rangel (1994) refere um estudo realizado em França por Léger e 

Tripier, em 1986, no qual ficou demonstrado que há uma relação entre o tipo de professor e 

a taxa de repetência nas escolas das favelas e bairros populares. O professor «em 

estabilidade», ou seja, que é efectivo da escola, tem a taxa de repetência mais baixa do que 

outro que não gosta do bairro, nem da escola onde trabalha. Assim, segundo estes autores, 

a característica principal do professor em regime de professor efectivo é o facto de amar e 

de respeitar o bairro onde se situa a escola em que trabalha. É um professor que conhece 

bem o bairro, os alunos, não quer mudar de escola e fala principalmente bem dos seus 

alunos. 

Nestes estudos é comparada a repetência do CIEM (Centro Integrado de Educação 

Municipal) do bairro popular e do CIEM das favelas de um estudo ocorrido em Porto 

Alegre após 1986 (Rangel, 1994, p. 82). 

As hipóteses confirmadas, baseadas neste estudo e na investigação de Bisseret em 

1974 e Bourdieu e Passeron em 1985, são: 

a) O tipo de professor é responsável pela percentagem global de repetência 

em cada turma (…); 

b) Num mesmo grupo de alunos a repetência está ligada, primeiro, ao status 

social da família. Quanto mais baixo o status, maior a possibilidade de 

repetência (…); 

c) A hipótese b) é válida, seja para as crianças do bairro, seja para as da 

favela; 

d) Na família que têm o mesmo status outros factores podem intervir: 

. o número de crianças (mais crianças, menos sucesso) 
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. a idade (quanto maior, menor sucesso) 

. o sexo (se masculino, menor sucesso) 

 

Fonseca (1999) refere investigações (Austin, 1963; Harris, 1968, Tanneubaum & 

Cohen, 1967) nas quais se conclui que “a diferença entre duas classes que utilizam o 

mesmo método está no professor. A variável «professor» é mais potente do que a variável 

«método» quanto à obtenção de bons resultados escolares” (Fonseca, 1999, p. 514). 

Este mesmo autor, abordando as relações entre insucesso escolar e dificuldades de 

aprendizagem, demonstra e conclui que os conceitos insucesso escolar e dificuldades de 

aprendizagem são independentes, ou seja, há crianças com insucesso escolar sem 

dificuldades de aprendizagem e também há crianças com dificuldades de aprendizagem 

que não têm insucesso escolar. 

O insucesso escolar nem sempre é um efeito das dificuldades de aprendizagem e as 

dificuldades de aprendizagem nem sempre são uma causa do insucesso escolar.  

 

Segundo as investigadoras Sousa & Cunha (2003), ao abordar os factores 

ambientais que favorecem o desenvolvimento da agressividade, referem três estádios neste 

processo, de âmbito escolar: “a criança demonstra condutas anti-sociais (brigas, pequenos 

furtos, desobediência); a criança é excluída do grupo de iguais; fracassa na escola.” 

(p.181) 

Concluímos então que a agressividade, a indisciplina e o insucesso escolar estão 

estritamente relacionados. 

 

Para favorecer uma promoção do Sucesso Escolar do aluno há que ter em conta os 

seguintes aspectos: 

“Não vale a pena constatar o insucesso escolar e sublinhar o conformismo 

que lhe é inerente. É preciso partir para planos preventivos e profilácticos (…) O 

insucesso escolar da criança é, antes de mais, um insucesso social. A 

transformação desta realidade não pode dar-se na criança. Cabe ao adulto 
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resolver os problemas, quer nos aspectos político educacionais, quer nos aspectos 

científico pedagógicos.” (Fonseca, 1999, p.115)  

 

Este autor sublinha que a função da escola não deve ser apenas seleccionar os 

alunos, ela deve garantir um apoio inestimável a todas as crianças como futuras cidadãs. 

Acrescenta ainda que, 

 “Aprender na escola e na vida encerra uma oposição básica de sucesso e 

insucesso que deve ser enfrentada em termos de atitude. A condição de errar é a 

condição de ser humano, possuir e usar um cérebro. A criança não pode ser 

sistematicamente um “falhado crónico”. Nenhuma criança gosta que lhe chamem 

«estúpida» (assim como nenhum adulto gosta que lhe chamem «incompetente»). A 

escola não pode continuar a insultar potencialidades e tendências. A criança deve 

experimentar o erro sem interiorizar o sentimento de incompetência que este 

implícito no poder coercivo de uma aprendizagem repressiva… O professor não 

pode continuar a ignorar factores neurobiológicos e psicológicos do 

desenvolvimento da criança. Dominar métodos sem saber o que se passa, de facto, 

no cérebro da criança, não é suficiente. ” (Fonseca, 1999, p. 515).  

 

Para além das provas de admissão, a escola deve criar modelos de identificação de 

problemas de aprendizagem. Deve também criar um centro de recursos pedagógicos (CRP) 

para as crianças que acusem dificuldades de aprendizagem, com professores 

especializados, a fim de se diagnosticar e superar os problemas de aprendizagem.  

“O estudo de casos nas reuniões de conselho pedagógico ser prioritário às 

avaliações puramente numéricas que se faz nas escolas… O conselho pedagógico 

das escolas deve proporcionar condições adequadas, provendo as escolas de 

materiais e estratégias adequadas. O psicólogo escolar, que se justifica em termos 

primários e secundários (…) necessário para acções de identificação, observação e 

orientação pedagógica (...), assim como os serviços médicos, devem ser solicitados 

e consultados para reuniões pedagógicas em que se decida acções e orientações 

metodológicas que satisfaçam as potencialidades básicas das crianças.” (Fonseca, 

1999, p. 517). 



30 Isabel Ramos 

 

No contexto da Teoria Relacional da Motivação e da Aprendizagem “é possível 

diminuir o insucesso escolar ou, de forma mais construtiva, é possível garantir o sucesso 

educativo para todos, desde que se actue de forma estratégica sobre um conjunto 

complexo e integrado de variáveis e de processos que convergem no aperfeiçoamento das 

práticas de ensino e de aprendizagem.”(Abreu, 1998 p. 86). Essas variáveis envolvem a 

rede de relações entre os alunos, os pais, os professores e as actividades de ensino-

-aprendizagem. 

 Esta teoria defende que se deve ter em conta os diversos factores e circunstâncias 

que actuam no campo psicológico dos alunos, que os canaliza para o insucesso e não 

partir-se do princípio que o aprendiz tem eventuais deficiências psicológicas que lhe estão 

a impossibilitar a aprendizagem ou o produto directo das condições socio-económicas das 

respectivas famílias. 

 

As medidas específicas contra o insucesso escolar, referidas no documento da 

Comunidade Europeia (1995), poderão ser efectuadas fora do contexto escolar (trabalho 

infantil, assistência social, o sector socioeconómico, a inserção profissional) ou então 

medidas directamente relacionadas como o sistema educativo (de ordem estrutural), que 

afectam tanto o contexto global da escola (a generalização da escolaridade obrigatória) 

como a própria organização de ensino (flexibilidade dos currículos, avaliação) ou ainda 

medidas que visam especificamente os actores do espaço educativo: a escola, os 

professores, a família e o aluno. 

Uma das medida que visa actores do espaço educativo é a criação de uma disciplina 

opcional nas escolas - o Laboratório de Emoções - como tem sido o Clube de Inteligência 

Emocional na escola EB2.3. de São João da Madeira. 

 

 A comissão de Reforma do Sistema Educativo considera a condição pessoal, a 

responsabilidade institucional, a responsabilidade sistémica e a responsabilidade social 

como as estratégias e recursos mais convenientes para se promover o sucesso (Barros, 

1996). 
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Tomando como ponto de partida a bibliografia consultada acerca da problemática 

do insucesso escolar, podemos dizer que há unanimidade em afirmar que o insucesso 

escolar depende de varios factores, que vão desde o funcionamento da escola, do sistema 

educativo e da sua interacção com o meio social até às características da própria criança. 

Assim, o aluno, o meio social e a instituição escolar são realidades relacionadas 

entre si, que deverão ser tidas em conta no estudo do insucesso escolar (Sil, 2005; 

Benavente, 1976). Há uma ligação profunda entre as actividades dos professores, as suas 

concepções sobre os alunos, o papel da escola na construção do sucesso para todos, a 

natureza do trabalho pedagógico e a própria relação pedagógica.  

Segundo alguns autores, a natureza das aprendizagens que condicionam o sucesso 

académico e, por consequência, a socialização dos alunos são determinadas pela 

articulação destes factores mencionados que “influenciam a organização interna da escola, 

a conceptualização do projecto educativo e os modos preferenciais da desenvolvimento do 

currículo escolar” (Sil, 2005, p. 236). 

Portanto, o professor é considerado como sendo o eixo de articulação, dentro da 

instituição escolar, de qualquer estratégia que pretenda prevenir ou minorar o insucesso 

escolar. 

Podemos referir posições de vários autores que apoiam esta ideia (Sil, 2005), entre 

eles: 

Rutter (1979) – o sucesso escolar dos alunos relaciona-se estreitamente com o 

comportamento dos professores; 

Banks (1994) – as expectativas dos professores sobre os alunos são o elemento 

regulador na sala de aula; 

Barros (1990) e Jesus (1996) – pode-se treinar os próprios alunos para 

desenvolverem auto e hetero-expectativas mais positivas e realistas. 

Fonseca (1999) – apesar de dizer que “o psicólogo escolar é necessário para 

acções de identificação, observação e orientação pedagógica”, defende que “o professor é 

a pessoa que mais oportunidades tem para observar o comportamento do aluno, não só na 

situação de aprendizagem, mas também na sua evolução objectiva.” (p.518). 
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No presente estudo pretende-se analisar até que ponto este modelo apresentado por 

Sil pode influenciar o sucesso académico, com o incremento da variável Treino de 

Competências Emocionais. 

 

1.3. Inteligência Emocional 

1.3.1. Definição 

A alegria, a tristeza, o medo, a cólera, a surpresa e a aversão são as emoções que 

são classificadas como primárias ou universais, por serem aquelas que existem em todos os 

seres humanos, seja qual for a sua cultura ou raça e desde a nascença. As emoções, 

consideradas secundárias ou sociais, porque são apreendidas ou influenciadas pelo meio 

envolvente ao sujeito, são a vergonha, o ciúme, a culpa ou o orgulho. Há também quem 

aplique o termo emoção a impulsos e motivações e a estados de dor e prazer. 

Corroboramos a opinião de António Damásio (2000) ao afirmar que as emoções são 

inseparáveis da ideia de recompensa ou de castigo, de prazer ou de dor, de aproximação ou 

afastamento, de vantagem ou desvantagem pessoal, e até da ideia do bem e do mal. Neste 

sentido, este autor acrescenta mais um tipo de classificação das emoções para além das 

primárias e secundárias, nomeadamente as emoções de fundo: a fadiga ou a energia, o 

desânimo ou o entusiasmo, a esperança ou o desencorajamento, o bem-estar ou o mal-estar, 

a calma ou a tensão, que são aquelas que se detectam através de “pormenores subtis 

relacionados com a postura corporal, com a velocidade e contorno dos movimentos, com 

modificações mínimas na qualidade e velocidade dos movimentos oculares e no grau de 

contracção dos músculos faciais.” (Damásio, 2000, p.73) .  

Existem duas formas básicas de indução das emoções, a primeira é a partir de um 

estímulo vindo do exterior através dos seus dispositivos sensoriais e a segunda vindo do 

próprio pensamento do sujeito, quando este recorda um rosto ou uma situação, sendo estas 

últimas normalmente as indutoras das emoções de fundo.  

Daniel Goleman, com o seu livro “Inteligência Emocional”, editado em 1995 nos 

EUA, tornou conhecida esta designação. Este autor agrupa neste conceito competências 
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que já há muito eram faladas por outros psicólogos como as mais determinantes para o 

sucesso e felicidade das pessoas, realçando-as em comparação com as aptidões e 

capacidades intelectuais lógico-matemáticas e linguísticas.  

No entanto, a designação “Inteligência Emocional” foi criada pelos psicólogos 

americanos John Mayer e Peter Salovey em 1990. A estes autores deve-se o despertar e a 

consciencialização da sociedade para a importância da Inteligência Intrapessoal e 

Interpessoal (também designadas pelos autores como Inteligência Emocional Percebida e 

Inteligência Emocional Social) no sucesso da vida das pessoas. No entanto, Gardner em 

1983 já defendia a existência de Inteligências Múltiplas nas quais incluía as Inteligências 

Pessoais (Inteligência Intra pessoal e Interpessoal), como as de maior importância e 

consideradas elementares. Ele próprio dá os seguintes exemplos: muitos dos que possuem 

QI de 160 e Inteligência Pessoal baixa trabalham para gestores com QI de 100 e 

Inteligência Pessoal alta; e quem não tem alta Inteligência Pessoal não tem a sensibilidade 

desenvolvida para fazer uma boa escolha no que diz respeito ao seu parceiro sexual e nem 

se conseguirá decidir por uma profissão adequada. Portanto, é determinante para a 

felicidade e realização pessoal a capacidade de fazer a escolha certa em fases-chave da 

vida. Aliás, fazer-se uma escolha errada na vida pessoal e profissional provoca com certeza 

um grande sofrimento. 

A Inteligência Emocional, segundo Mayer & Salovey, é a forma de Inteligência que 

combina as emoções com o pensamento, é a capacidade de reconhecer as nossas emoções e 

as dos outros, de modo a conseguirmos gerir eficazmente as nossas emoções nas relações 

que estabelecemos. É a capacidade para percepcionar e expressar emoções, para 

compreender as emoções, para aceder e gerar novas emoções que possam influenciar o 

pensamento e para regular as emoções em si próprio e nos outros. 

Numa visão mais concreta, específica e exemplificativa, Goleman (2003) define a 

Inteligência Emocional como “a capacidade de a pessoa se motivar a si mesma e persistir 

a despeito das frustrações; de controlar os impulsos e adiar a recompensa; de regular o 

seu próprio estado de espírito e impedir que o desânimo subjugue a faculdade de pensar; 

de sentir empatia e de ter esperança” (Goleman, 2003, p.54). Ser emocionalmente 

inteligente é “ser capaz, por exemplo, de dominar um impulso emocional; ler os 

sentimentos mais íntimos de outra pessoa; saber gerir as nossas relações” (p. 21). 
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O professor Fernández Berrocal (2007) explica que, em geral, os componentes 

básicos da Inteligência Emocional são a percepção e a expressão das emoções, o 

entendimento das mesmas e a capacidade para neutralizar as mais negativas. 

Goleman (2003), tal como Gardner, defende a Inteligência Emocional como o que 

contribui de forma mais directa e mais favoravelmente para os factores que determinam o 

êxito na vida da pessoa, em oposição ao tão investigado QI que conta com uma história de 

investigação com mais de um século e com centenas de milhares de pessoas avaliadas. 

Portanto, o conceito de Inteligência Emocional é novo, mas a sua investigação encontra-se 

actualmente em grande desenvolvimento. 

Outro aspecto relevante apontado por este autor é o facto de que o QI “não pode ser 

substancialmente alterado pela experiência ou pela educação” (2003, p.54)  enquanto que 

Goleman demonstra neste livro que “as competências emocionais cruciais podem ser 

aprendidas e aperfeiçoadas pelas crianças, se nos dermos ao trabalho de lhas ensinar” 

(p.54). 

Daniel Goleman (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2003) defende o Modelo da 

Inteligência Emocional baseado em competências que permitam às pessoas demonstrar o 

uso inteligente das suas emoções nas suas relações intra e inter-pessoais. No fundo, a 

Inteligência Emocional constitui-se como um campo da inteligência intra e interpessoal (a 

mesma “dupla” já defendida por Gardner).  

 

1.3.2. Instrumentos de Medida da Inteligência Emocional 

Existem actualmente vários instrumentos para medir com fiabilidade a Inteligência 

Emocional, desenvolvidos por diversos autores, de acordo com os seus modelos de 

Inteligência Emocional. No Quadro nº1, que apresentamos de seguida, podemos ver alguns 

dos instrumentos existentes, respectivos autores e anos em que foram criados. Podemos 

classificar os instrumentos em três categorias, tal como o fizeram Mayer, Caruso & 

Salovey em 2000, tendo em conta o tipo de medidas utilizadas em cada instrumento: 

habilidades, auto-avaliação e testes de 360 graus.  
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Quadro nº1: Alguns instrumentos de medida da Inteligência Emocional 

Instrumento Autores ano categoria 

Emotional Quotient-

inventory (EQ-i) 

Bar-On 

 

1998 Auto-

avaliação 

Emotional Competence 

Inventory (ECI) 

Goleman, Boyatsis & 

Hay/MacBeer 

1999 Teste de 

360 graus 

Multi factor Emotional 

Intelligence Scale (MEIS) 

Mayer, Salovey & 

Caruso 

1997/9 Teste de 

habilidades 

Adaptado de Franso (2003) 

 

Ciarrochi, Forgas e Mayer (2001) confirmam que só o Multi factor Emotional 

Intelligence Scale (MEIS) é que demonstrou satisfazer os três critérios para que a 

Inteligência Emocional seja considerada verdadeiramente uma Inteligência, que são:  

1 – reflectir desempenho em vez de preferência de tipo de comportamento; 

2 – correlacionar, de forma não demasiadamente elevada, com as medidas correntes 

de QI; 

3 – ser aperfeiçoada durante a infância até à velhice. 

 

 De acordo com a opinião fundamentada destes investigadores na área da 

medição da Inteligência Emocional, que comparam resultados de testes de desempenho ou 

habilidades (performance tests) com questionários de auto-avaliação (self-report 

questionaires), foi possível chegar à conclusão de que os questionários de auto-avaliação 

não dão resultados reais do nível de Inteligência Emocional do sujeito, pois não medem o 

comportamento da pessoa perante uma situação concreta, mas sim a capacidades de se 

auto-conhecer, também chamado de meta-conhecimento. Por exemplo, no teste de 

habilidades, pede-se ao sujeito que identifique emoções em caras e no de auto-avaliação 

pergunta-se à pessoa se se acha capaz de identificar emoções em caras de pessoas:  
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“Unlike performance measures, self-report measures require people to have 

insight into their own level of EI. Unfortunately, people may not have an 

accurate understanding of their own intelligence (let alone EI) and, indeed, 

past research has found only modest correlations between self-rated and actual 

ability measures (see, e.g., [88]).  Similarly, we found that self-reported 

emotion perception is unrelated to how people actually perform in recognizing 

emotions. 

A major difficulty with self-report measures is that people can distort their 

responses to appear better (or worse) than they actually are. To combat these 

types of problems, self-report measures can include scales that measure the 

amount people are distorting their responses.” (Ciarrochi, 2001, p.30) 

Estes autores efectuaram alguns estudos que consideramos importantes referir. 

Tomando como ponto de partida o facto de que as pessoas com bom temperamento têm 

elevada Afectividades Positiva, baixa Afectividades Negativa e elevada Auto-estima são 

pessoas optimistas, se pedirmos a estas para avaliarem a sua Inteligência Emocional elas 

dizem que são emocionalmente inteligentes, mesmo que na realidade não o sejam. Usando 

medidas de Inteligência Emocional Percebida (self-report EI measures) não devemos 

concluir que as pessoas com alta Inteligência Emocional tendem a ter boa saúde mental, 

mas sim que pessoas com alta Inteligência Emocional têm um bom temperamento e isso 

prediz elevada saúde mental, que corresponde a uma vida de sucesso. 

Salovey, Mayer e os seus colegas, em 1995, descobriram que a medição da clareza 

emocional prediz de forma bem sucedida, pensamentos ruminantes, mesmo depois de 

controlar aspectos de temperamento. De forma semelhante, usando o instrumento Scutte 

Self-Report Inventory (SSRI), Ciarrochi e outros investigadores em 2000 descobriram que 

os adolescentes com Inteligência Emocional alta tendem a ter melhor suporte social e a ser 

melhores no reconhecimento facial de expressões e em empregar comportamentos que 

mantêm a boa disposição. Num segundo estudo, Ciarrochi, Deane e Anderson, no mesmo 

ano, descobriram que as pessoas que eram boas em gestão das emoções dos outros tendem 

a adaptar-se melhor ao stresse, respondendo com menor grau a ideias suicidas. Finalmente, 

descobriram que as pessoas com elevada Inteligência Emocional têm melhores 

experiências e tendem a pedir ajuda a profissionais de saúde mental. 
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Como conclusão, estes estudos demonstram que a Inteligência Emocional 

Percebida medida pelos questionários de Auto-avaliação podem ter poder preditivo sobre o 

temperamento e para além do temperamento, “Taken together, these findings demonstrate 

that self-reported EI may have predictive power over and above temperament.” (Ciarrochi, 

2001, p.43) 

No sentido de tentar resolver esta questão, alguns investigadores sugerem que a 

medição da Inteligência Emocional Percebida deve ser feita em conjunto com um 

questionário para avaliar o estilo de resposta, como por exemplo, o Questionário de Estilo 

de Resposta – RTD (SRS Style Responses Scale; Nolen-Hoeksema scale about ruminative 

styles. Nolen-Hoeksema e Morrow, 1991). 

 

Ciarrochi, Forgas & Mayer (2001) concluem que: 

“In general, the self-report measures do not reflect actual performance and 

do not correlate with general intelligence, so it might be argued that they do not 

measure a type of intelligence. Perhaps it might be better to say that these 

measures assess emotional “competence” rather than intelligence [93]. The very 

least we can conclude is that the self-report measures do relate to emotionally 

intelligent behaviour, even if they do not formally satisfy the criteria for an 

intelligence.” (Ciarrochi, 2001, p. 44) 

Portanto, é correcto dizer que os questionários de auto-avaliação medem 

Competências Emocionais (em vez de Inteligência Emocional) e que a sua medida está 

relacionada com comportamentos emocionalmente inteligentes. 

 

1.3.2.1. Emotional Competence Inventory (E.C.I.) 

O Inventário de Competências Emocionais (E.C.I.) foi construído com o objectivo 

de medir as Competências Emocionais individuais ou organizacionais. O suporte teórico 

que sustenta a sua construção, tem como base as Competências Emocionais identificadas 

por Daniel Goleman (1998), as competências definidas no Dicionário Genérico de 

Competências de Hay/McBer’s (1996), bem como o questionário de auto-conhecimento de 

Richard Boyatzis. Portanto, Daniel Goleman, Richard Boyatzis e a equipa do Grupo de 
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empresas Hay/McBer criaram o E.C.I., que resultou de um melhoramento do instrumento 

criado por Boyatzis em 1991, o Self Assessment Questionnaire (SAQ). 

Como background deste modelo, podemos contar pelo menos 26 anos de pesquisa 

iniciada por Dr. McClelland no seu artigo “Testing for competence rather than 

Intelligence” de 1973 e outros estudos e questionários de medida, envolvendo nomes como 

McBer, Boyatzis, Cowen, Kolb, Baker, Leonard, Thomson e Wheeler (Wolff, 2005,p.1).  

Este instrumento é designado como “Teste de 360 graus” por se tratar de um 

questionário de Hetero-avaliação, a ser preenchido por pessoas que lidam diariamente com 

o sujeito (os colegas, os chefes, os familiares ou amigos). No entanto, existe também um 

questionário de Auto-avaliação que tem exactamente os mesmos itens do ECI-U de hetero-

avaliação, mas na 1ª pessoa do singular, para o próprio sujeito preencher. Este é usado 

apenas em conjunto com os questionário de hetero-avaliação, para traçar o perfil de um 

determinado sujeito, para elaborar o Projecto de Desenvolvimento de Competências desse 

sujeito. Para fins de investigação usa-se apenas o questionário de hetero-avaliação, tal 

como nos informou Steven Wolff, investigador do HayGroup.  

As suas características psicométricas  são reveladas nos valores de alfa de cronbach 

de .63 para o questionário de Auto avaliação e .78 para o questionário de Hetero-avaliação. 

 Ambos os questionários avaliam competências de dois grandes grupos ou clusters: 

as Competências Pessoais e as Competências Sociais. As Competências Pessoais dizem 

respeito à relação intra-pessoal e as Competências Sociais à relação inter-pessoal. 

Dentro das Competências Pessoais, temos as competências de Auto-consciência e 

as de Auto gestão (ou Auto-regulação) e dentro das Competências Sociais temos as 

competências de Consciência Social e as de Gestão das Relações. 

Esta definição e organização das competências da Inteligência Emocional em 

clusters foi feita por Boyatzis, Goleman e Rhee em 1999 e é a estrutura teórica que 

sustenta o desenvolvimento do E.C.I. 

De acordo com o Manual Técnico do E.C.I. (2005) e de acordo com cada uma das 

versões do ECI, temos 18 competências na versão ECI 2.0, 20 competências na versão ECI 

1.0 e 21 competências na versão ECI-U que é a versão usada neste estudo. 
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O ECI-U é a versão do ECI que foi adaptada para estudantes universitários 

(Emotional Competence Inventory – University Edition). Este instrumento contem 63 

itens, com uma escala do tipo likert com 5 pontos: Nunca (1), Muito poucas vezes (2), 

Poucas vezes (3), Muitas vezes (4) e Sempre (5). A distribuição é de 3 itens por 

competência, o que dá as 21 competências. 

 

No quadro que se segue (Quadro nº2), podemos observar as 21 competências 

correspondentes a cada um dos domínios da Inteligência Emocional para o ECI-U. 



40 Isabel Ramos 

Quadro n.º2: Domínios da Inteligência Emocional e respectivas competências para a 

versão ECI-U 

Domínios da Inteligência 

Emocional 

Competências (ECI-U) 

 

Auto consciência 

Auto-consciência emocional 

Auto-avaliação precisa 

Autoconfiança 

 

 

 

Autogestão 

Auto domínio emocional 

Transparência  

Capacidade de realização 

Capacidade de adaptação 

Optimismo  

Planificação 

Iniciativa 

 

Consciência Social 

Empatia 

Consciência organizacional 

Espírito de serviço 

 

 

 

Gestão das Relações 

Capacidade para desenvolver os outros 

Liderança inspiradora 

Influência 

Comunicação 

Catalisador da mudança 

Gestão de conflitos 

Criar laços 

Espírito de equipa e colaboração 

Fonte: Manual Técnico do ECI (Wolff, 2005) 
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De seguida, apresentamos uma breve explicação do conteúdo de cada competência: 

Auto-consciência: 

Auto-consciência emocional: refere-se à franqueza e autenticidade do líder, ou seja, aquele 

que sabe “falar sobre as suas emoções de forma aberta e sobre os seus valores de forma 

convicta.” (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2003, p. 272). 

Auto-avaliação precisa: esta competência refere-se ao conhecimento dos seus pontos fortes 

que deve cultivar e à abertura em aceitar as suas fraquezas, ou seja, em receber bem 

críticas e feedback, com sentido de humor a respeito de si próprio. 

Autoconfiança: nas suas capacidades próprias permite-lhe utilizar adequadamente as suas 

qualidades emanando uma sensação de segurança para o grupo. 

 

Autogestão: 

Auto domínio: permite ao líder conseguir manter a calma e clarividência em situações de 

tensão ou crise não se deixando abater em situações difíceis, pois este consegue distanciar-

-se de forma a não reagir impulsivamente às suas emoções perturbadoras ou impulsos. 

Transparência: refere-se à franqueza com que a pessoa vive os seus próprios valores, 

admite abertamente erros ou falhas e encara frontalmente o comportamento pouco ético 

dos outros (em vez de fingirem não o ver). Esta franqueza com os outros sobre 

sentimentos, crenças e acções leva à integridade. 

Capacidade de realização: são pessoas pragmáticas, que fixam metas mensuráveis e 

ambiciosas (com vista a melhorar-se a si próprios e aos outros), sabem calcular os riscos 

para que os objectivos ambiciosos sejam também viáveis. Têm vontade de estar sempre a 

aprender e a ensinar formas melhores de fazer as coisas. 

Capacidade de adaptação: adaptam-se de forma flexível e ágil aos novos desafios. 

Conseguem lidar com múltiplas solicitações sem perderem a energia e o sentido do que é 

importante. 

Optimismo: encaram os outros de forma positiva, esperando que dêem o seu melhor. 

Enfrentam as dificuldades considerando-as como oportunidades e não como ameaças. 
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Planificação: preocupação em trabalhar segundo um padrão de excelência. Antecipando 

obstáculos para atingir um objectivo, tomando riscos calculados e definindo objectivos 

mensuráveis. 

Iniciativa: Aproveitam as oportunidades – ou criam-nas – em vez de ficarem à espera. 

 

Consciência Social 

Empatia: refere-se à capacidade de ouvir, observar e compreender a perspectiva das outras 

pessoas. São líderes sensíveis à captação das emoções que o outro sente e que por vezes 

não expressa directamente por palavras. 

Consciência organizacional: refere-se à compreensão dos valores orientadores e das regras 

não expressas que regem o relacionamento das pessoas na organização. 

Espírito de serviço: disponibilidade pessoal para servir adequadamente o cliente (ou o 

aluno, ou o outro). 

 

Gestão das Relações 

Capacidade para desenvolver os outros: São líderes que mostram um interesse genuíno 

pelas pessoas que orientam na medida em que compreendem os seus interesses, os seus 

pontos fortes e fraquezas. Dão feedback construtivo e são bons conselheiros. 

Liderança inspiradora: transformam o trabalho em algo estimulante na medida em que 

transmitem um sentimento de propósito comum ou de uma missão partilhada por todos. 

Influência: capacidade para conquistar, de forma cativante, a adesão dos outros e constituir 

redes que apoiem as iniciativas. 

Comunicação: promovem uma comunicação aberta, sendo receptivos tanto às boas como 

às más notícias e enviam mensagens convincentes. 

Catalisador da mudança: reconhecem a necessidade de mudança, defendem-na 

convictamente e apresentam-na de forma apelativa. 
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Gestão de conflitos: refere-se à capacidade de atrair todas as partes envolvidas, para 

compreender cada uma das várias perspectivas, sentimentos e opiniões e encontrar um 

ideal comum que todos apoiem. 

Criar laços: fazem e mantêm amizades pessoais entre os colegas de trabalho, procuram 

relações que são benéficas para ambos os lados, constroem um tipo de comunicação que 

consegue manter os outros na relação. 

Espírito de equipa e colaboração: São líderes, modelos de respeito pelos outros, com 

espírito de ajuda e de aptidão para a cooperação. Atraem os outros para uma participação 

activa, empenhada e entusiástica cimentando a identidade e o espírito de grupo. 

 

1.3.2.2. Multi factor Emotional Intelligence Scale (MEIS) 

 A escala MEIS – Multi factor Emotional Intelligence Scale de Mayer, Caruso 

& Salovey foi criada entre 1997 e 1999 nos Estados Unidos da América. É um instrumento 

com características psicométricas que mede a Inteligência Emocional. Esta escala baseia-se 

na medição das habilidades do sujeito, portanto os sujeitos são colocados perante tarefas 

que têm que resolver.  

 Esta escala é constituída por 12 testes, os quais apresentamos de seguida, 

agrupados em 4 classes: 

Percepção emocional 

Identificação das emoções em caras; 

Identificação das emoções em desenhos; 

Identificação das emoções em músicas; 

Identificação das emoções em histórias. 

 

Facilitar as emoções 

Julgamentos Sinestésicos (traduzir sentimentos); 

Tendência dos sentimentos (usar as emoções para fazer julgamentos) 

 

Compreensão das emoções 

Definição de emoções complexas; 
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Progressão das emoções; 

Transições entre emoções; 

Relatividade da percepção das emoções . 

 

Gestão emocional 

Gerir as próprias emoções; 

Gerir as emoções dos outros. 

 

No grupo Identificação das emoções ou Percepção emocional, é avaliada a 

capacidade de identificar o conteúdo emocional de diferentes tipos de estímulos: (4 testes) 

Caras, Desenhos, Música e Histórias;  

No grupo Uso das emoções para facilitar o pensamento (ou Facilitar as emoções), 

mede-se a capacidade dos sujeitos usarem as experiências emocionais em exercícios 

mentais na comparação (das emoções) com outras sensações e pensamentos, deixando as 

emoções guiarem o seu pensamento. Este grupo é constituído por 2 testes:  

• Julgamentos Sinestésicos – no qual se pede ao sujeito para evocar, até 

sentir moderadamente uma emoção, ou para imaginar que está a sentir 

uma emoção, por exemplo, “ciúme” e depois assinalar a sensação que 

essa emoção lhe dá, se é uma sensação mais próxima de “quente” ou de 

“frio”;  

• Tendências dos sentimentos – pretende compreender se o sujeito tem 

consciência do modo como os julgamentos que faz de uma pessoa são 

influenciados pelo seu humor num determinado momento, que foi 

provocado por uma acção prévia dessa pessoa, ou seja, a maneira como 

usa as emoções para fazer julgamentos. 

O grupo Compreensão das emoções é constituído por 4 testes:  

• Composição das Emoções ou definição de emoções complexas, no qual 

se avalia a capacidade do sujeito raciocinar acerca das emoções e 

compreendê-las, por exemplo, conseguir analisar emoções complexas (ou 

combinadas)- teste de escolha múltipla; 



Medição da Eficácia do Treino de Competências de Inteligência Emocional 45 

• Progressão das Emoções é um teste em que se pretende avaliar se o 

sujeito compreende como a intensificação dos sentimentos ocorre, 

quando uma emoção mais fraca se intensifica, quando esta perdura no 

tempo;  

• no Teste da Transição entre Emoções avalia-se se os sujeitos 

compreendem como as emoções se encadeiam umas nas outras;  

• o teste da Relatividade da Percepção das Emoções que tenta medir a 

capacidade para estimar os sentimentos de duas pessoas em conflito, ou 

seja, a capacidade de percepcionar as diferentes perspectivas dos estados 

emocionais. 

No grupo Gestão emocional, pretende-se avaliar como é que os sujeitos utilizam as 

emoções como informações a ter em conta na resolução de problemas e tomada de 

decisões. Tratam-se de dois testes, um referente à gestão das próprias emoções e outro à 

gestão das emoções dos outros. 

 

1.3.3. Formas de incrementar o Nível da Inteligência Emocional 

Existem vários estudos que comprovam que há muitos factores que podem fazer 

subir o nível da Inteligência Emocional, que vão desde a qualidade dos relacionamentos 

interpessoais no lar, na escola e no trabalho, até actividades diversas como, por exemplo, 

técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, técnicas de consciencialização do fluir de 

energia positiva (ligado às Lei da Atracção). O Kundalini yoga, também conhecido por 

Yoga Emocional, para além de se tratar de uma actividade física, é também uma prática 

cuja sequência de exercícios têm objectivos bem específicos a nível emocional, através do 

despertar da energia sexual e o alinhamento e expansão dos chacras (nome dado pelos 

Indus aos pontos energéticos do corpo humano). 

Mas não é só com o yoga que se alcança este bem-estar físico, mental e emocional, 

pois está provado que qualquer actividade física regular provoca uma melhoria 

significativa nos indicadores que definem a Inteligência Emocional, favorecendo a 

aparição de estados emocionais positivos, podendo assim contribuir para um incremento no 

bem-estar do indivíduo e para a redução dos seus estados depressivos (Queirós, 2004). 
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Até mesmo a prática de uma outra actividade do agrado do indivíduo pode 

provocar-lhe bem-estar e, desta forma, tudo o que favoreça o bem-estar pessoal provoca 

emoções positivas como a felicidade, o prazer, a satisfação, a alegria e estas contribuem 

directamente para uma subida do nível de Inteligência Emocional. Portanto, poderíamos 

dizer que a Psicologia Positiva terá uma correspondência directa com a subida do nível de 

Inteligência Emocional de uma pessoa ou organização e esta, por sua vez, com a 

produtividade e sucesso da empresa. Para comprovar este facto, podemos referir os 

seguintes estudos: 

• A melhoria do ambiente de trabalho no sector dos serviços aumenta as receitas: 

estudos realizados por Lyle Spencer (comunicação apresentada na reunião do 

Consórcio para a Investigação da Inteligência Emocional nas Organizações 

(Cambrige, Masschusetts, 19 de Abril de 2001); 

• Os benefícios mentais da boa disposição: A.sh e Mick J. Power, Coords., Hanbook 

of Cognition and Emotion ( Chichester, England: Wiley, 1999); 

• Estados de espírito positivos e desempenho: C. D. Fisher e C. S. Noble, «Emotion 

and the Illusory Correlation between Job Satisfaction and Job Performance» 

(comunicação apresentada na Segunda Conferência sobre Emoções na Vida das 

Organizações, Toronto, Agosto de 2000); 

• Os efeitos do humor na eficiência do trabalho: R.W. Clouse e K. L. Spurgeon, 

«Corporate Analysis of Humor», Psychology: A Jurnal Human Behavior 32 (1995). 

 

Goleman (2003) no seu capítulo “Metamorfose: apoiar a transformação” refere 

estudos acerca do poder do Treino Mental entre os quais o de Gabriel Kreiman, Christof 

Koch e Itshak Fried, «Imageroy Neurons in the Human Brain», Nature 408 (2000) em que 

mostra que: 

“as células cerebrais que são activadas quando imaginamos uma determinada 

actividade em grande pormenor são as mesmas que são necessárias para executar 

realmente essa actividade. Por outras palavras, os novos circuitos cerebrais 

exercitam-se e reforçam-se por via da mera repetição mental da sequência 

imaginada. Isto sugere que é possível reduzir o receio que está normalmente 
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associado à experiência de coisas novas, incertas e arriscadas. Se, antes, 

visualizarmos mentalmente situações plausíveis que possam ocorrer em casa ou no 

trabalho depois, na situação real, estaremos menos nervosos e sentiremos menos 

embaraço.  

 Assim, experimentar novos comportamentos e aproveitar todas as 

oportunidades, no trabalho ou fora, para os treinar – usando vários métodos, 

incluindo o treino mental – desencadeia as ligações neurocerebrais que são 

necessárias para que haja transformação efectiva.”  (Goleman, Boyatzis, & 

McKee, 2003, p. 185) 

 

O autor dá um exemplo concreto da mergulhadora Laura Wilkinson que ganhou a 

medalha de ouro do salto de 10 metros nos Jogos Olímpicos de 2000. A atleta “sentava-se 

todos os dias durante várias horas em frente à prancha de saltos a recriar mentalmente 

cada um dos seus mergulhos, com todos os pormenores.” (Goleman, Boyatzis, & McKee, 

2003, p. 184) 

Este Treino Mental a que se refere Goleman é também denominado pelos 

praticantes de Yoga por Visualização, que é normalmente praticado num estado 

meditativo e de relaxamento. Esta prática é também referida como um dos passos 

fundamentais da Lei da Atracção baseada nas mais recentes descobertas da Física 

Quântica, segundo a qual nós somos uma forma de energia: “We are nothing else than 

interconnected consciousness, and that matter is nothing more than a form of energy.” 

(Herold, 2007). Desta maneira, os pensamentos são energia, vibração e ressonância que 

atraem outros pensamentos do mesmo tipo de energia. Os pensamentos (conscientes ou 

inconscientes) da pessoa, emoções, crenças e acções criam experiências positivas ou 

negativas correspondentes, assim, os nossos pensamentos e emoções criam a nossa 

realidade, o nosso destino: 

 “you get what you think about; your thoughts determine your destiny” 

(Wikimedia Foundation, 2007) 

No fundo, esta não se trata de nenhum novidade uma vez que já Buddha afirmava 

que aquilo em que nos tornámos é o resultado dos nossos pensamentos: 
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“What you have become is the result of what you have thought” Buddha 

Os passos a seguir para a pessoa controlar essa energia são os seguintes: 

1º - Definir o que Quer, e pedir isso ao Universo; 

2º - Sentir e comportar-se como se o objecto do seu desejo estivesse agora 

à sua frente; 

3º - Estar aberto para o receber agindo em conformidade quando as 

oportunidades surgem. 

O Treino de Competências ou habilidade de Inteligência Emocional é outra forma 

de incrementar o nível de Inteligência Emocional. 

 

1.3.4. Treino de Competências de Inteligência Emocional  

A importância do treino de Competências de Inteligência Emocional para a investigação 

está bem patente na citação seguinte: 

“The best way to determine if EI functions as a causal variable is to train 

people to be more emotionally intelligent and to observe the impact of such training 

on behaviour. This type of research already has been undertaken and generally has 

suggested that training young people in EI leads to more adaptive behaviour and 

improved mental health.” (Ciarrochi, 2001, p.44) 

 

Neste trabalho iremos abordar dois modelos: o de Mayer e Salovey e o de Goleman 

e Boyatzis. O primeiro por ser o Modelo subjacente ao Instrumento usado para medir a 

Inteligência Emocional dos alunos deste estudo - ECI-U Versão Modificada, e o segundo 

por ser o Modelo subjacente ao MEIS, que é o instrumento que utilizamos neste estudo 

para validar o ECI-U Versão Modificada e também por ser o Modelo utilizado por 

Manuela Queirós no “Clube de Inteligência Emocional”, o qual este estudo pretende medir 

a eficácia. 
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1.3.4.1. Desenvolvimento de Competências Emocionais segundo 

Goleman e Boyatzis 

Este Modelo de Inteligência Emocional de Goleman & Boyatzis (2003) sugere o 

agrupamento das Competências Emocionais em quatro clusters: 

• Auto-consciência, ou seja, a capacidade de ler e identificar as nossas emoções e 

reconhecer o seu impacto nas nossas decisões; 

• Auto-gestão que implica controlar as emoções e os impulsos e adaptá-los para 

mudar as situações; 

• Consciência social, isto é, a capacidade de entender e reagir às emoções dos 

outros com base nas relações interpessoais; 

• Gestão das relações, a capacidade para influenciar os outros, através da gestão 

dos conflitos. 

Cada cluster equivale a um conjunto de Competências Emocionais. Estas 

competências não são talentos inatos, mas capacidades que se aprendem e desenvolvem, 

devendo ser trabalhadas para que o sujeito alcance a sua melhor performance pessoal. 

Podemos, assim, observar Inteligência Emocional quando uma pessoa demonstra 

competências que constituem auto-conhecimento, auto-gestão, conhecimento social e 

gestão das relações. Estes são os construtos de base do modelo da Inteligência Emocional. 

Goleman defende que cada indivíduo nasce com uma Inteligência Emocional geral 

que determina o seu potencial para aprender e desenvolver as Competências Emocionais. 

Entenda-se por Competência Emocional a capacidade aprendida baseada na Inteligência 

Emocional, que contribui para o desempenho efectivo no trabalho (Wolff, 2005). 

O Modelo de Goleman e Boyatzis é denominado por modelo misto, pelo facto de 

combinar dimensões de personalidade, como a capacidade de auto-motivação e o 

optimismo com habilidades emocionais e é essencialmente neste aspecto que este Modelo 

difere do Modelo de Mayer e Salovey, anteriormente apresentado. 

Daniel Goleman sugere que a Educação Emocional (tanto a Educação com 

Inteligência Emocional como a Educação para as emoções) só terá verdadeiro sucesso, 

quando o educador iniciar uma espécie de auto-educação. Assim, tal como um professor de 

qualquer área científica terá de ser um perito nessa área, um professor / educador que 
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queira desenvolver o seu papel de forma consciente na educação emocional dos seus 

alunos terá de desenvolver em si próprio as competências de liderança com Inteligência 

Emocional. Segundo Goleman, Líder refere-se à pessoa que tem as suas competências de 

Inteligência Emocional bastante desenvolvidas, ou seja, uma pessoa emocionalmente 

inteligente é um líder, estando ou não a exercer um cargo de chefia. 

Goleman, Boyatzis e McKee no seu livro “Primal Leadership” (“Os novos Líderes – 

A Inteligência Emocional nas organizações” ) editado em 2002 apresentam um processo 

de aprendizagem de liderança que é usado actualmente nos EUA (através da empresa Hay 

Group, sedeada em Boston) para desenvolver Competências Emocionais ou Competências 

de Liderança em gestores de empresas o qual se poderá adaptar para educadores e 

professores. 

 Goleman & Boyatzis (2002) subdividem a Inteligência Emocional em 

Competências de Liderança (ver Quadro nº2)  aplicadas directamente a líderes e gestores 

de empresas, mas que poderão ser perfeitamente aplicáveis a qualquer pessoa como, por 

exemplo, professores, por estes se poderem considerar também líderes dos seus alunos ou 

até a pais. 

Segundo estes autores, existem pois muitos casos que provam que se pode aprender 

a ser líder, bem como a adquirir Inteligência Emocional. As pessoas nascem já com os seus 

níveis próprios de empatia e outras competências de Inteligência Emocional, mas também 

podem aprender e melhorar, seja qual for o seu nível de partida e seja qual for a sua idade. 

Por outro lado, a Inteligência Emocional pode ser conservada a longo prazo, ou seja, 

depois do sujeito adquirir, desenvolver e chegar a um alto nível das suas competências de 

Inteligência Emocional, este nível manter-se-á, a longo prazo. Neste sentido, a 

aprendizagem é duradoura. 

Mas para que seja verdadeiramente duradoura, esta aprendizagem tem que 

obedecer a determinados requisitos, o primeiro dos quais terá de ser uma aprendizagem 

prática, realizada por vontade própria e não apenas a assistência a um curso de formação, 

que a pessoa foi obrigada pela empresa a seguir. 

Esta aprendizagem das competências de liderança pode ser realizada de forma 

natural, ou seja, a pessoa pode ir aprendendo de forma autodidacta, com as experiências 
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que vai adquirindo em diversas actividades, com a troca de experiências no contacto com 

outras pessoas ou em livros. 

Goleman & Boyatzis (2003) consideram que os grandes líderes «fazem-se», isto é, 

ao longo da vida e da carreira profissional vão adquirindo, gradualmente e de forma 

autodidacta, as competências que os tornam tão eficientes.  

Então, a capacidade de liderança ao nível das Competências Emocionais podem ser 

aprendidas por qualquer professor, em qualquer momento da sua carreira, basta que 

compreenda os elementos constitutivos da boa liderança, tenha vontade, motivação, 

esforço intencional, empenho emocional para melhorar e realize o treino sistemático 

adequado ao desenvolvimento das suas Competências Emocionais.  

Segundo estudos realizados por Goleman & Boyatzis (2003), as pessoas têm uma 

tendência natural para desenvolver as aptidões da Inteligência Emocional ao longo da sua 

vida e carreira. No entanto, isto não garante que todos os líderes adquiram 

espontaneamente qualidade de Inteligência Emocional ao nível que necessitam e no 

momento e circunstâncias em que delas necessitam. 

Assim sendo, os resultados obtidos com a realização de diagnósticos sérios de 

medição das competências de Inteligência Emocional e a realização de programas de 

melhoria e aperfeiçoamento são fulcrais. 

Tendo em conta que o cérebro límbico – o cérebro emocional – aprende com muito 

maior lentidão, especialmente quando se trata de alterar hábitos profundamente enraizados, 

do que o cérebro pensante – neocórtex, o desenvolvimento de Competências Emocionais 

“exige que se pratique muito e repetidamente” (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2003, 

p.127), pois “quando uma ligação límbica cria um padrão neural, é necessário outra 

ligação límbica para que o padrão se altere”(Goleman, Boyatzis, & McKee, 2003, p.128). 

Num artigo de Gavazzi (2003) podemos verificar: 

“From a developmental point of view, we describe qualitative important 

changes regarding children’s emotional competence, what some authors recently 

call ‘metaemotion’ [3]. We suggest that the development of metaemotion could be 

related to quantitative important neurological changes on one hand, and to 
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maturation of neural connections among different brain systems (e.g. language, 

memory) on the other hand.” 

A designação ‘Metaemotion’ neste artigo refere-se a competências emocionais 

próprias do sujeito. Confirmando-se esta hipótese, podemos concluir que o treino de 

competências emocionais pode mesmo gerar mudanças duradouras no indivíduo. 

Está provado também que a crença de que a partir do início da idade adulta as 

ligações neurológicas se atrofiam e não podem ser substituídas é falsa, pois “a investigação 

neurológica mostrou-nos justamente o contrário, o cérebro humano pode criar tecido 

neurológico e ligações neurológicas mesmo em pessoas adultas” (Goleman, Boyatzis, & 

McKee, 2003, p. 127). 

Portanto, os adultos podem alterar as principais capacidades pessoais. Seja qual for 

a fase da vida, os circuitos neurológicos que são muito usados tornam-se mais fortes, 

enquanto que os que são pouco usados enfraquecem. 

 

1.3.4.2. Treino de Habilidades de Inteligência Emocional segundo 

Mayer e Salovey 

O Modelo Teórico de Inteligência Emocional de Mayer e Salovey trata-se de um 

modelo de aptidão centrado no processamento emocional da informação e no estudo das 

capacidades relacionadas com esse processamento. Estas aptidões ou habilidades podem 

ser aprendidas e desenvolvidas pela pessoa para gerir emoções (próprias e dos outros) no 

seu dia-a-dia. Neste Modelo, a Inteligência Emocional é traduzida em quatro ramos ou 

áreas de aptidão (Queirós, 2004): 

 

1. Percepção emocional é a habilidade para perceber, avaliar e expressar emoções 

com precisão. Envolve aptidões como a capacidade de registar, prestar atenção e 

identificar mensagens emocionais demonstradas em rostos, imagens, tom de voz, 

objectos de arte, músicas e em histórias. 

 

2. Facilitação emocional é a habilidade para aceder e/ou gerar sentimentos que 

facilitem o pensamento. Abrange aptidões como a de relacionar emoções com 
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outras sensações mentais, bem como a de utilizar a emoção no raciocínio e na 

resolução de problemas.  

 

3. Compreensão emocional é a habilidade para compreender emoções e o 

conhecimento emocional: relaciona-se com a capacidade para definir as 

diferentes emoções, para perceber as relações que existem entre elas e entender 

as diferentes situações em que acontecem, assim como a capacidade para 

compreender as emoções mais complexas e a transição entre os diferentes 

estados emocionais. 

 

4. Administração das emoções é a habilidade para controlar as emoções 

promovendo em crescimento emocional e intelectual. Refere-se à habilidade para 

administrar as próprias emoções e administrar as emoções dos outros. Estar 

aberto tanto aos estados emocionais positivos como aos negativos. 

 

1.3.4.3. Educação Emocional = Educação para as emoções 

 

É de notar que o termo usado neste sub-título é “Educação” Emocional e não 

“Formação” Emocional, pelo simples facto de não se tratar da aplicação de uma forma 

comum a todos os sujeitos (alunos), o que está implícito no termo “Formação”, mas sim 

respeitando a sensibilidade de cada um, a maneira diferenciada como cada um Sente. 

Segundo Elias & Tobias (2000), a Educação com Inteligência Emocional é uma 

forma de actuar que realça a importância dos sentimentos e que nos ajuda a pensar e a agir, 

tendo em conta as emoções e estados emocionais, controlando assim a impulsividade e o 

domínio que as emoções podem exercer sobre nós próprios.  

O objectivo da Educação para as emoções (e não apenas a Educação com 

Inteligência Emocional) é ensinar, de forma directa, a criança a lidar com as situações do 

dia-a-dia de uma forma emocionalmente inteligente. É uma Educação que se baseia nos 

princípios da Inteligência Emocional como estratégias em que estão interligadas as 

emoções, os pensamentos (ou cognições) e as acções: Sentir, Pensar e Agir, pois quando se 
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pensa e age sem ter em conta as suas emoções e as dos outros, esses pensamentos e acções 

podem trazer sofrimento sem que o sujeito tivesse essa intencionalidade. 

A Escola, principalmente a partir do 1º ciclo, procura em primeiro lugar 

desenvolver na criança o pensamento lógico-matemático e o pensamento fonético-

-linguístico que são competências intelectuais muito restritas e específicas (e estas são as 

competências que os testes de Inteligência – Quociente de Inteligência – medem). O 

pensamento ou Inteligência Lógico-matemática está ligada às ciências naturais e o 

pensamento ou Inteligência fonético-linguística está ligada a aptidões da língua materna e 

aprendizagem de outras línguas.  

Estas são as áreas mais estimuladas na escola e que estão directamente ligadas às 

boas notas escolares, apesar da inteligência espacial (no domínio das artes plásticas e 

arquitectura), a inteligência corporal-cinésica (dança e desporto) e a inteligência musical 

também fazerem parte dos curriculos dos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico. 

No entanto, o sucesso na vida pessoal e profissional pós-escolar não está só 

dependente destas competências. Há uma, à qual se deveria dar mais relevo e que 

actualmente ainda não recebe o devido destaque que é a Inteligência Emocional (ou como 

denominou Garden, Inteligências Pessoais). 

Assim poderíamos concluir que a escola não prepara a criança (ou o jovem) para a 

“vida real”. 

Actualmente, podemos encontrar Educadoras do ensino pré-escolar que incluem no 

seu plano de actividades a Educação para as emoções, dando-lhes o devido relevo, mas a 

partir do 1º ciclo isso já não ocorre comfrequência pelo que já referimos anteriormente.  

Há, então, a ideia de que falar sobre as emoções dos alunos e do professor na sala 

de aula é perder tempo, porque há um programa a cumprir no qual não consta falar de 

emoções. Estamos, portanto, perante a ideia de que é necessário que haja um espaço 

próprio para falar de emoções, que tenha no seu programa apenas a Educação Emocional. 

Um espaço próprio em que se treine Competências de Inteligência Emocional, se fale sobre 

o que é a emoção, que emoções básicas e secundárias existem. Com estes exercícios treina-

-se a atenção às emoções, a compreensão da relação existente entre cada emoção e o 

estímulo que a provocou (compreensão das emoções) e treina-se o controlo das emoções 

através do pensamento (regulação das emoções), segundo o Modelo de  Mayer & Salovey. 
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Gardner, há mais de 20 anos, defendia a necessidade de iniciar as crianças na 

escola, nas formas de Inteligência Pessoal. Hoje em dia, a Inteligência Emocional é 

entendida como uma forma que capacita as crianças e jovens a fazerem boas opções na sua 

vida futura (decidindo o que para eles é o melhor) e a construírem uma vida feliz. 

Em jeito de conclusão, o objectivo da Educação para as emoções é ensinar a criança 

a lidar com as suas próprias emoções e com as dos outros de forma directa. Por outras 

palavras, trata-se de aprender a reconhecer, compreender e regular as próprias emoções e 

sentimentos e treinar a sensibilidade e competência para reconhecer, compreender e regular 

os sentimentos dos que o rodeiam. 

As Competências Emocionais podem ser aprendidas de uma forma directa, num 

espaço e tempo criado exclusivamente para esse efeito. 

Numa perspectiva de prevenção de situações de maus tratos, a educação emocional 

é uma das formas privilegiadas, segundo a perpectiva de Carlos Hué García 

“…la educación emocional que persigue el desarrollo de la inteligencia 

emocional y que puede ser enseñada em forma de cursos, talleres e cursillos en los 

que los agresores aprendem condutas construtivas alternativas a la agresión y las 

vítimas aprenden condutas proprias de personas com alta autoconfianza, 

seguridad, autoestima,  y asertividad se muestra como una técnica en prevensión 

en las situaciones de maltrato.” (García, 2004, p.7) 

Existem vários programas de prevenção como, por exemplo, o SEL (Social and 

Emotional Learnig in School) (UIC, 2000). Através da educação emocional, este programa 

pretende trabalhar no sentido da prevenção de variados tipos de Perturbações do 

Comportamento como, por exemplo, a prevenção do suicídio, da dependência de drogas e 

stresse.  

Existem alguns estudos, projectos e programas que foram realizados com o 

objectivo de desenvolver competências sociais e pessoais, os quais obtiveram resultados 

positivos. Um dos exemplos é “Yale – Programa para a promoção da Competência Social 

em New Haven” da autoria de Weissberg (1990/2) da Universidade de Illinois, em 

Chicago. Os resultados obtidos significaram um melhor controlo de impulsos; melhor 

comportamento; mais capacidade para resolver conflitos; mais capacidade para lidar com 

problemas interpessoais (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2003). 
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Outro projecto criado com o objectivo de melhorar a Consciência Social foi 

“Projecto para a Solução de Problemas sociais” de Elias (1991/2), da Rutgers University. 

Este projecto atingiu os seguintes resultados nos alunos envolvidos: maior sensibilidade 

aos sentimentos dos outros; melhor compreensão das consequências do seu 

comportamento; mais capacidade para «avaliar» situações sociais e planear as acções 

adequadas; menos comportamentos anti-sociais, autodestrutivos e desordeiros, mesmo 

quando acompanhados até ao ensino secundário; mais auto-controlo, consciência social e 

capacidade para tomar decisões sociais, dentro e fora da sala de aula (Goleman, Boyatzis, 

& McKee, 2003). 

Existem também estudos efectuados nos EUA entre 1970 e 1980, com crianças dos 

7 aos 14 anos de idade, que foram classificadas pelos pais e professores. Neste estudo 

encontrou-se uma relação de causa e efeito entre os indicadores básicos da Inteligência 

Emocional e os índices de agressividade, violência juvenil, indisciplina, suicídio e 

violação. De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que ao longo deste período, as 

crianças americanas apresentaram um grande declínio nos indicadores básicos da 

Inteligência Emocional e os saltos abruptos nos índices de agressividade, violência juvenil, 

indisciplina, suicídio e violação (Elias & Tobias, 2000, p. 15). 

Num artigo em que é apresentado um estudo que tenta relacionar a Inteligência 

Emocional com o sucesso escolar intitulado “The relationship of emotional intelligence 

with academic intelligence and Big Five,” desenvolvido na Universidade de Groningen, na 

Holanda, encontrou-se correlação negativa entre a Inteligência Académica e a Inteligência 

Emocional (para baixa Inteligência Académica tínhamos alta Inteligência Emocional); 

encontrou-se também uma forte relação entre as dimensões de Inteligência Emocional com 

o Big Five (particularmente com a extroversão e a estabilidade emocional e concluiu-se 

também que: 

“…the emotional intelligence dimensions were able to predict both academic and 

social success above traditional indicators of academic intelligence and personality.” 

(Zee, Thijs & Schakel, 2002, Abstract) 

 

Um estudo realizado no Reino Unido por investigadores da Universidade de 

Strathclyde, na escola Cochrane Castle Primary School, com crianças de 9 e 10 anos de 
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idade seleccionadas para participarem no projecto curricular “Promoting Alternative 

Thinking Strategies” (PATH) concluiu-se o seguinte: 

“…The outcomes suggest that PATHS was rated very positively by class 

teachers, pupils and other staff involved in the project. Positive emotional, social 

and behavioural changes at a class and individual level were attributed to the 

effects of PATHS. Finally, the importance of developing a positive school ethos was 

highlighted as promoting these affects.” (Kelly, Longbottom, Potts, & Williamson, 

2004, Astract) 

Como referência nacional, temos o estudo de Franco (2003) da Universidade da 

Madeira, Funchal, com o título “A gestão das emoções na sala de aula – Projecto de 

modificação das atitudes emocionais de um grupo de docentes do 1º ciclo do Ensino 

Básico”. Obtiveram-se os seguintes resultados: a nível do auto-conceito dos alunos 

assistiu-se a uma tomada de consciência do comportamento indisciplinado que estes 

tinham na sala de aula; os alunos revelaram uma maior abertura na relação existente com o 

seu professor (Franco, 2003). 

 

1.3.4.4. O Clube de Inteligência Emocional da Escola EB2.3. de São 

João da Madeira 

O Clube de Inteligência Emocional da Escola EB2.3. de S. João da Madeira foi 

criado por Manuela Queirós no ano lectivo de 2005/2006, na Escola EB23 de São João da 

Madeira.  

Trata-se de um projecto que leva a bom termo uma proposta de realização de um 

laboratório de emoções com o Título “Clube de Inteligência Emocional”. É constituído por 

3 grupos: um grupo com 7 alunos do 5º ano, outro com 15 alunos do 6ºano e outro com 10 

alunos também do 6º ano, envolvendo um total de 35 alunos com idades compreendidas 

entre os 10 e os 12 anos de idade.  

  O clube foi aprovado em reunião do conselho pedagógico mediante a proposta 

elaborada por Manuela Queirós (ver Anexo n.º2). Cada grupo tem uma sessão de 90 

minutos por semana de laboratório de emoções em regime de frequência não obrigatória, 

mas com o registo da assiduidade. 
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As emoções trabalhadas no anterior ano lectivo foram essencialmente as emoções 

básicas de Paul Ekman: medo, alegria, raiva, nojo (ou aversão), tristeza e surpresa.  

As metodologias ou estratégias usadas foram as seguintes: conversas sobre 

emoções despoletadas por excertos de filmes apresentados em vídeo, apresentações 

gráficas (PowerPoint), fotografias e histórias; o preenchimento de fichas em que é treinado 

o conhecimento do vocabulário específico da designação de cada emoção e sua expressão 

fisiológica; o preenchimento de fichas de registo em que é treinado o auto-conhecimento 

através da reflexão pessoal acerca da atenção / percepção das próprias emoções. 

No actual ano lectivo, sendo o segundo ano de funcionamento deste Clube, foram 

acrescentadas a estas outras estratégias tais como técnicas de relaxamento, meditação, 

visualização, entoação de mantras, yoga e jogos de tabuleiro, no qual se trabalham os 

afectos. 

Os objectivos da aplicação de técnicas de relaxamento, a meditação e a prática de 

yoga são os de permitir aos alunos o hábito de prestar mais atenção ao seu próprio corpo 

(uma vez que as emoções são as reacções do nosso corpo a um acontecimento ou a um 

pensamento) de forma a desenvolver a sensibilidade para uma maior atenção e 

consciencialização das sensações fisiológicas que as emoções provocam; clareza na 

identificação e compreensão das emoções para depois  regulá-las de uma forma mais eficaz 

gerindo e modificando os seus estados emocionais (diminuindo os estados emocionais 

negativos - como a angustia ou a ansiedade - e prolongando os estados emocionais 

positivos, a favor de uma construção consciente do seu bem-estar e felicidade pessoal). Os 

mantras funcionam como um desbloqueador da energia do nosso corpo e preparam-no para 

o estado meditativo. Com estas estratégias os alunos podem aprender a saborear o seu 

corpo, aprender a libertar as tensões acumuladas e perceber que cada um de nós tem dentro 

de si a capacidade de atingir o seu próprio bem-estar.  

O Modelo Teórico de Inteligência Emocional subjacente a este projecto é o de 

Mayer e Salovey de 1997, o qual está referido no capítulo 1.2.3. Treino de Competências 

de Inteligências Emocional. 
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2. ESTUDO EMPÍRICO 

2.1. Questões e Objectivos 

O objectivo deste estudo é medir a eficácia da Educação Emocional desenvolvida no Clube 

de Inteligência Emocional da Escola EB2.3. de São João da Madeira, através da medição do nível 

de Inteligência Emocional das crianças que frequentam e as que não frequentam este Clube. 

Pretendemos provar que neste Clube se desenvolvem realmente as competências de 

Inteligência Emocional dos alunos que a frequentam e confirmar que o desenvolvimento dessas 

competências está directamente relacionado com um menor grau de agressividade e indisciplina 

por parte dessas crianças e com o sucesso escolar. 

As questões que colocámos à partida foram as seguintes: 

1. Será que há diferenças significativas entre o Nível de Inteligência Emocional dos alunos 

que frequentaram o Clube de Inteligência Emocional e os que não frequentaram? 

2. Será que o Nível de Inteligência Emocional dos alunos que frequentaram o Clube de 

Inteligência Emocional varia com o sexo? Ou com a idade? 

3. Será que o Nível de Inteligência Emocional dos alunos que frequentaram o Clube de 

Inteligência Emocional no ano anterior é maior do que o nível de Inteligência Emocional 

dos alunos que só começaram a frequentar este Clube no decorrer do ano lectivo 2006/07? 

4. Será que há diferenças entre o Nível de Inteligência Emocional e o Nível de Inteligência 

Emocional Percebido para os diferentes Níveis de Frequência dos alunos no Clube? 

5. Será que o Nível de Inteligência Emocional dos alunos está relacionado com o seu 

comportamento mais perturbado ou menos perturbado na sala de aula? 

6. Será que o facto de os alunos frequentarem o Clube de Inteligência Emocional influencia 

os resultados de Perturbação do Comportamento?  

7. Será que o Sucesso Escolar dos alunos do clube está relacionado com o seu comportamento 

mais perturbado ou menos perturbado na sala de aula? 

8. Será que o Sucesso Escolar dos alunos está relacionado com o seu Nível de Inteligência 

Emocional? 

9. Será que o Sucesso Escolar dos alunos está relacionado com o facto de estes frequentarem 

o Clube de Inteligência Emocional? 

10. O que será que mudou na vida dos próprios alunos que frequentaram o Clube de 

Inteligência Emocional?  
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2.2. O Modelo Analisado 

O modelo que pretendemos estudar tenta relacionar as variáveis Treino de Competências 

Emocionais, Nível de Inteligência Emocional, Perturbação de Comportamento (agressividade e 

indisciplina) na sala de aula e o Sucesso Escolar. 

 

Figura 1  -   Modelo Analisado 

 

Treino de  

Competências Emocionais 

Maior Nível de  

Inteligência 

Emocional 

Menor Perturbação do 

 Comportamento 

Maior Sucesso Escolar 
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2.3. Hipóteses 

As hipóteses colocadas para resposta às questões são as seguintes: 

1. Os alunos que frequentaram o Clube de Inteligência Emocional têm maior nível de 

Inteligência Emocional do que os que não frequentaram. 

2. O nível de Inteligência Emocional dos alunos que frequentaram o Clube de 

Inteligência Emocional não varia com o sexo, nem com a idade. 

3. O nível de Inteligência Emocional dos alunos que frequentaram o Clube de 

Inteligência Emocional no ano anterior é maior do que os que só estão a frequentar 

apenas neste ano lectivo. 

4. Os Níveis de Inteligência Emocional e de Inteligência Emocional Percebida são 

diferentes entre si, mas ambos variam positivamente com os Níveis de Frequência 

dos alunos no Clube, pois quanto maior for o Nível de Frequência dos alunos mais 

elevados são os respectivos Nível de Inteligência Emocional e NIEP (Níveis de 

Inteligência Emocional Percebida). 

5. Os resultados de Perturbação do Comportamento na sala de aula varia de forma 

inversa com o Nível de Inteligência Emocional dos alunos, pois quanto maior for o 

Nível de Inteligência Emocional menor será a Perturbação do Comportamento. 

6. Os resultados de Perturbação do Comportamento na sala de aula diminuem nos 

alunos que frequentaram o Clube. 

7. O Sucesso Escolar dos alunos varia com a Perturbação do Comportamento sendo os 

alunos com maior Sucesso Escolar os que têm melhor comportamento. 

8. O Sucesso Escolar dos alunos não está relacionado com o seu nível de Inteligência 

Emocional. 

9. O Sucesso Escolar dos alunos não está relacionado com o facto de estes 

frequentarem o Clube de Inteligência Emocional.  

10. A forma de cada um lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros 

muda. 
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2.4. Metodologia 

Para verificar as hipóteses, precedemos a um Estudo Quasi-Experimental obtendo 

assim uma Evidência de Classe II.  

Neste estudo começámos por traduzir e adaptar do inglês para português o ECI-U e 

o MEIS, para crianças dos 10 aos 15 anos de idade, e validamos o instrumento de medida 

de Inteligência Emocional ECI-U Versão Modificada. 

Procedemos à adaptação dos instrumentos de medida de Inteligência Emocional, 

em Junho 2006, para crianças dos 10 aos 15 anos de idade. 

Voltámos a aplicar  ECI-U Versão Modificada à amostra dos alunos que 

frequentaram o Clube e à amostra de alunos que não frequentaram o referido Clube, para 

medição do nível de Inteligência Emocional em dois momento: no início e no final do ano 

lectivo, Novembro e Maio respectivamente. Em ambos os momentos procedemos à 

medição do grau de Perturbação do Comportamento (agressividade e indisciplina) dos 

alunos na sala de aula.  

Foi feita também a medição do sucesso escolar, comparando as classificações dos 

alunos. 

 

2.4.1. Participantes 

Para validar o ECI-U Versão Modificada procedemos à aplicação do questionário a 

uma amostra do tipo Não Aleatória de Conveniência de 315 alunos (155 rapazes, 161 

raparigas), 100 dos quais eram do 5º ano (51 rapazes, 49 raparigas), 161 alunos do 6º ano 

(84 rapazes, 77 raparigas), 19 do 7º ano (6 rapazes, 13 raparigas), 21 do 8º ano (8 rapazes, 

13 raparigas) e 15 do 9ºano (6 rapazes, 9 raparigas). O número de alunos desta amostra 

(315) a dividir pelo número total de alunos da escola EB 2.3. de São João da Madeira (777) 

corresponde a uma Taxa de Amostragem de 0.40 ou 40%. 

As idades variam entre 9 e 17 com uma média de 11,3 e desvio padrão de 1,45. 

Para os testes das hipóteses utilizamos uma amostra de 103 alunos que dividindo 

pelo número total de alunos da escola EB 2.3. de São João da Madeira (777) corresponde a 
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uma Taxa de Amostragem de 0.13 ou 13%. Esta amostra estava subdividida em dois 

grupos: Grupo Experimental e Grupo de Controlo. 

 

Grupo Experimental 

– O tipo de Amostragem é Não Aleatória – objectiva modal, pois é uma 

amostra constituída por todos os alunos que frequentaram o Clube de 

Inteligência Emocional no ano lectivo de 2006/2007 - 35 alunos (34% da 

amostra). Destes 35, 14 são rapazes (40%) e 21 são raparigas (60%). As 

idades variam entre 9 e 12 anos com uma média de 10,1 e desvio padrão de 

0,64. 

 

Grupo de Controlo 

– Amostragem Não Aleatória de conveniência: 68 alunos que não frequentam 

o Clube de Inteligência Emocional, com as mesmas idades, anos de 

escolaridade que frequentam (66% da amostra). Destes 68, 37 são rapazes 

(54,4%) e 31 são raparigas (45,6%). As idades variam entre 9 e 13, com 

uma média de 10,5 e um desvio padrão de 0,82. 

 

2.4.2. Instrumentos 

O instrumento usado para a Medição do Nível de Inteligência Emocional foi o 

Emotional Competence Inventory, E.C.I.-U Versão Modificada que é composto por dois 

questionários: um de auto-avaliação (Anexo nº5) e outro (exactamente com os mesmos 

itens) de hetero-avaliação (Anexo nº6). Cada um destes questionários contem 63 itens, com 

uma escala do tipo likert com 5 pontos: Nunca (1), Muito poucas vezes (2), Poucas vezes 

(3), Muitas vezes (4) e Sempre (5).  

Quanto aos dados psicométricos do E.C.I.-U do questionário de Hetero-avaliação 

contamos com uma consistência interna com um alfa de Cronbach que varia entre .817 

para a competência Auto-consciência emocional e .518 para a Iniciativa (Wolff, 2006). 
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Para a Validação de Critério desta escala foram usados alguns testes adaptados do 

instrumento com características psicométricas Multi factor Emotional Intelligence Scale, 

MEIS: Identificação das emoções em caras (do grupo Percepção emocional), Julgamentos 

Sinestésicos e Tendência dos sentimentos (do grupo Facilitar as emoções) e Progressão 

das emoções (do grupo Compreensão das emoções). 

O MEIS é composto por 12 testes, cada um deles contendo um elevado número de 

itens (superior a 20), à excepção de dois testes que contêm apenas 8 itens (Composições e 

Progressões). Sendo uma escala de habilidades, os sujeitos são colocados perante estímulos 

ou situações problemáticas, cuja solução é avaliada numa escala de likert de 5 valores, que 

dependendo da situação pode ser de “Ausente de certeza a Presente de certeza”, 

“Extremamente improvável a Extremamente provável” ou “Extremamente ineficaz a 

Extremamente eficaz”. Os resultados estão classificados segundo os seguintes níveis: 

Muito Baixo < 70, Abaixo de 70 a 85, Normal de 85 a 115, Superior de 115 a 130 e Muito 

Superior >130. 

Quanto aos dados psicométricos do MEIS contamos com uma consistência interna 

com um alfa de Cronbach de α=0,92 (Franco, 2003). 

A avaliação da Perturbação do Comportamento dos alunos na sala de aula foi feita 

com a administração de um questionário a preencher pelos Directores de Turma em escala 

visuo-analógica de 0 a 10 (Anexo nº7) com 25 itens no total.  

Foi feita uma análise factorial com os itens do Questionário de avaliação da 

Perturbação do Comportamento e obtivemos um agrupamento dos itens em 4 factores aos 

quais demos o nome de Perturbação Grave do Comportamento ao factor 1, Perturbação 

Moderada do Comportamento ao factor 2, Comportamentos de Oposição (às normas e à 

disciplina) ao factor 3 e Agressividade Verbal ao factor 4 (ver Tabel nº 1). 
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  Tabela nº 1  

Factores do Questionário de Avaliação da Perturbação do Comportamento e respectivos 
itens 

 
Nº do 
item 

Item de cada Factor 

  
FACTOR 1 – Perturbação grave do Comportamento 

9 Força alguém a manter uma relação sexual. 

8 Rouba, enfrentando a vítima 

17 Foge de casa dos pais ou domicílio institucional durante a noite 

5 Agride-se a si próprio de forma física. 

10 Provoca deliberadamente um incêndio com intenção de causar danos graves 

11 Destrói propositadamente a propriedade do professor 

15 Rouba objectos de um certo valor, sem enfrentar a vítima 

3 Inicia lutas físicas com os professores 

16 Permanece, fora de casa durante a noite, contrariando as proibições paternas 

  
FACTOR 2 – Perturbação Moderada do Comportamento 

13 Viola o domicílio ou automóvel de outra pessoa 

6 Utiliza uma arma que pode causar dano físico grave a outras pessoas 

18 Faz gazeta às aulas 

7 Manifesta crueldade física para com outras pessoas ou animais 

20 Diz palavrões 

25 Isola-se e evita interagir com os outros. 

  
FACTOR 3 – Comportamentos de oposição (às normas e à disciplina) 

22 É desobediente 

23 Tem conversas paralelas na sala de aula 

24 É distraído 

4 Inicia lutas físicas com os colegas 

19 Não cumpre as regras estabelecidas 

12 Destrói propositadamente a propriedade do colega 

21 É incapaz de agir de forma metódica 

  
FACTOR 4 – Agressividade Verbal 

1 Gaba-se, ameaça, aplica alcunhas ou intimida os professores 

2 Gaba-se, ameaça, aplica alcunhas ou intimida os colegas 

14 Mente para obter bens ou favores ou evitar obrigações 

 

 

A medição do Sucesso Escolar dos alunos foi feita calculando a média das 

classificações dos alunos no 1º período e no 2º período deste do ano (2006/2007). 
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Entretanto, para a versão portuguesa do ECI-U (Versão Modificada) foi 

determinada a consistência interna e a validade de critério (concorrente) em relação aos 

três grupos do MEIS e para tal recorremos ao cálculo do coeficiente alpha de Cronbach e 

obtivemos um resultado de .96 no questionário de auto-avaliação e .97 no questionário de 

hetero-avaliação. Há que salientar que a média dos três questionários de hetero-avaliação 

foi tida em conta apenas no caso de não existir nenhum valor em falta, nos três 

questionários. 

Esta análise de consistência interna incidiu apenas nos itens cuja correlação entre a 

nota total dos itens e todos os itens (do respectivo questionário) era inferior a .40: itens nº 

8, 11, 12, 16, 25, 32, 40, 42 e 47 para o questionário de auto-avaliação e os itens nº 8, 12, 

32, 38, 40, 41, 47 e 61 para o questionário de hetero-avaliação. 

Na análise factorial que foi feita com os restantes itens (os que tinham valores de r 

de pearson > ou = .40), optámos por considerar apenas um factor com variância explicada 

de 31,37%, no caso do questionário de auto-avaliação (o que significa que o que varia 

nestes itens é explicado em 31, 37% por eles próprios) e também um factor com variância 

explicada de 43,91% no caso do questionário de hetero-avaliação (o que significa que o 

que varia nestes itens é explicado em 43,91% por eles próprios). 

Medimos a frequência dos alunos do clube criando uma grelha (anexo nº 8) em que 

se consideraram 4 níveis (ver Tabela nº 2): 

 

Tabela nº 2  
Níveis de frequência dos alunos no Clube 
 

Níveis Correspondência em % 

4 85% a 100% 

3 65% a 84% 

2 45% a 64% 

1 25% a 44% 
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2.4.3. Procedimentos 

O instrumento que foi usado neste estudo para medir a Inteligência Emocional foi o 

ECI-U. Como se tratava de um questionário cuja língua original é a língua Inglesa (Inglês 

dos EUA) e não existia a sua tradução para Português Europeu, foi efectuada a tradução 

pelo tradutor bilingue Anthony Laurel, director e fundador da International House de 

Aveiro, Viseu e Ílhavo. Trata-se de uma pessoa com 57 anos de idade que viveu 23 anos 

nos EUA e 37 em Portugal. Desempenhou ainda funções de docência na U.A. num período 

de 5 anos. 

Depois procedemos à adaptação da escala pelo método de reflexão falada, com 10 

crianças com idades compreendidas entre os 9 e os 15 anos, tendo sofrido várias alterações. 

Com este processo foi possível então chegar a uma escala a que podemos chamar ECI-U - 

Versão Modificada. 

 

O presente estudo foi realizado na Escola EB 2.3. de São João da Madeira com a 

colaboração de Manuela Queirós que, estando à frente deste projecto com o título “Clube 

de Inteligência Emocional” desta escola, desde o início se disponibilizou para colaborar e 

fornecer as informações necessárias para a realização deste estudo. 

Foi feito um pedido de autorização ao Conselho Executivo para que pudéssemos 

contactar alguns Directores de Turma e respectivas turmas desta escola (Anexo n.º3). 

Depois de contactar esses Directores de Turma, foi feito um pedido de autorização aos 

Encarregados de Educação (Anexo n.º4) dos alunos dessas turmas para sabermos se 

autorizavam os seus educandos a participar neste estudo, preenchendo um questionário e 

levando outros questionários para que familiares e amigos os preenchessem. 

A aplicação dos questionários de auto avaliação do ECI-U Versão Modificada foi 

feita nas aulas de Formação Cívica durante o mês de Novembro de 2006. No dia em que os 

alunos preencheram o questionário de auto-avaliação levaram os três questionários de 

Hetero-avaliação para pedirem a familiares e amigos, que os conhecessem bem, que os 

preenchessem e trouxeram na semana seguinte para a mesma aula de Formação Cívica. 

Nesta segunda aula, foi aplicado aos alunos os testes do MEIS e passada uma semana foi 

aplicado o re-teste do MEIS (o mesmo teste). 
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Nesta mesma altura foi pedido aos Directores de Turma dos alunos que pertenciam 

à amostra do estudo quasi-experimental (alunos dos Grupos Experimental e Grupo de 

Controlo) que preenchessem um questionário de avaliação da Perturbação do 

Comportamento para cada aluno. 

Em Maio de 2007, procedeu-se à 2ª administração dos questionários ECI-U Versão 

Modificada e avaliação da Perturbação do Comportamento da mesma forma, mas apenas 

para os alunos dos Grupos Experimental e Grupo de Controlo. Os alunos preencheram o 

questionário de auto-avaliação na aula de Formação Cívica e levaram 3 questionários de 

hetero-avaliação para pedirem aos mesmos avaliadores, que os avaliaram em Novembro, 

que os voltassem a avaliar, devolvendo-nos estes, já preenchidos, na semana seguinte. 

Nesta mesma altura, foi feita uma visita ao Clube de Inteligência Emocional, a fim 

de proceder às entrevistas aos alunos do referido clube sobre o que tinha mudado na sua 

vida desde que entraram para o Clube de Inteligência Emocional. 

 

2.4.4. Análise dos Dados  

Os nossos dados foram analisados utilizando, para o efeito, o programa estatístico 

SPSS 15.0. 

Determinámos frequências, percentagens, médias, medianas, desvios-padrão, alfas 

de Cronbach, matrizes de correlações, testes t para amostras independentes e para medidas 

repetidas, testes não paramétricos U de Mann-Whitey e Z de Wilcoxon, bem como uma 

MANOVA. 

Em todos os cálculos, adoptámos como nível de significância estatística valores de 

“p” inferiores a .05. 

Também efectuámos uma análise de conteúdo não informática. 
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3. RESULTADOS 

Iremos considerar dois momentos de medição: o Momento Antes, no início do ano lectivo, 

especificamente no mês de Novembro de 2006, o mês em que o Clube de Inteligência Emocional 

começou a funcionar; e o Momento Depois, no final do ano lectivo, especificamente no mês de 

Maio de 2007.  

Iremos também usar a designação Nível de Inteligência Emocional, que foi calculado 

fazendo a média de todos os itens da Hetero-avaliação, e o Nível de Inteligência Emocional 

Percebida, que foi calculado fazendo a média de todos os itens do questionário de Auto-avaliação 

para cada participante da amostra. 

Para a variável Sucesso Escolar, calculamos a diferença entre as médias dos primeiro e 

segundo períodos. 

Para a variável da Perturbação do Comportamento considerámos a Nota Total, os 4 

factores, bem como as diferenças em todos eles entre os dois momentos (Depois-Antes). 

A apresentação dos resultados será feita questão a questão. 

 

Questão nº1 - Será que há diferenças significativas entre o Nível de Inteligência Emocional dos 

alunos que frequentaram o Clube de Inteligência Emocional e os que não frequentaram? 

A fim de averiguar se existem diferenças significativas entre o Nível de Inteligência 

Emocional dos alunos que frequentaram o Clube de Inteligência Emocional e os que não 

frequentaram, calculámos o teste não paramétrico U de Mann-Whitney e verificámos que em 

Novembro de 2006 não havia diferenças significativas entre os dois grupos (U= 135,5; p= .514). 

Porém, em Maio de 2007 havia diferenças estatisticamente significativas (U= 9,0; p= .021), sendo 

os alunos que frequentaram o Clube os que apresentaram maior Nível de Inteligência Emocional: 

Grupo que frequentou: Md= 4,27. 

Grupo que não frequentou: Md= 3,95.  

 

Questão nº2 - Será que o Nível de Inteligência Emocional dos alunos que frequentaram o 

Clube de Inteligência Emocional varia com o sexo? Ou com a idade? 

Questão nº3 - Será que o Nível de Inteligência Emocional dos alunos que frequentaram o 

Clube de Inteligência Emocional no ano anterior é maior do que o nível de Inteligência 
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Emocional dos alunos que só começaram a frequentar este Clube no decorrer do ano 

lectivo 2006/07? 

Questão nº5 - Será que o Nível de Inteligência Emocional dos alunos está relacionado com 

o seu comportamento mais perturbado ou menos perturbado na sala de aula? 

Não foi possível avaliar as Questões n.º 2, 3 e 5 porque o N, dos questionários de 

hetero-avaliação, era insuficiente.  

Em relação a estas três questões resolvemos fazer a mesma análise com o Nível de 

Inteligência Emocional Percebido e verificámos que quanto à questão nº 2 não há diferenças 

estatisticamente significativas no Nível de Inteligência Emocional Percebido entre os rapazes e 

raparigas que frequentaram o Clube (U=82,0; p=.68). Relativamente à questão nº 3 não há 

diferenças estatisticamente significativas no Nível de Inteligência Emocional Percebido entre os 

alunos que frequentaram o clube nos dois anos lectivos e os que apenas frequentaram um ano 

(U=94,5; p=.657). 

 Quanto à questão nº5 resolvemos fazer a mesma análise com o Nível de Inteligência 

Emocional Percebida e verificámos que quanto maior é o Nível de Inteligência Emocional 

Percebido menor é o Factor 2 do Questionário de Perturbação do Comportamento -  Perturbação 

Moderada do Comportamento - no momento depois (ρ=-0,298; p=.013). 

 

 

Questão nº4 – Será que há diferenças entre o Nível de Inteligência Emocional e o Nível de 

Inteligência Emocional Percebido para os diferentes Níveis de Frequência dos alunos no Clube? 

Verificámos que não havia correlações entre os Níveis de Inteligência Emocionais e Níveis 

de Inteligência Emocionais Percebidos por um lado e os níveis de frequência dos alunos no Clube, 

ou seja, qualquer que seja o número de sessões que os alunos frequentem, os seus Níveis de 

Inteligência Emocionais aumentaram pela simples frequência. Tínhamos 16 alunos no nível 4 de 

frequência no clube, 11 alunos no nível 3, 3 alunos no nível 2 e 5 alunos no nível 1 (ver Tabela nº2, 

p.66). 

 

 

Questão nº6 - Será que o facto de os alunos frequentarem o Clube de Inteligência Emocional 

influencia os resultados de Perturbação do Comportamento?  
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A diferença na Perturbação do Comportamento entres os rapazes e as raparigas no 

momento antes não era estatisticamente significativa, o mesmo acontecendo depois.  

 

Gráfico n.º1 

Diferença na Perturbação do Comportamento entre 
os momentos Antes e Depois de Frequentarem o Clube 

(Rapazes a negro e Raparigas a vermelho)
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Dado que, tanto antes como depois da frequência do Clube, entre os rapazes e as raparigas 

não havia diferenças estatisticamente significativas, decidimos determinar se entre os valores de 

Perturbação do Comportamento antes e depois (considerando ambos os sexos em conjunto) haveria 

diferenças estatisticamente significativas. Para o efeito, calculámos o teste t para medidas repetidas 

e verificámos (cf. Tabela nº3) que a diminuição da Perturbação do Comportamento não só é 

objectivamente significativa como estatisticamente. 
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Tabela nº 3 

Perturbação do Comportamento antes e depois de Clube (teste t para medidas repetidas) 

Perturbação do Comportamento N Média DP 

Antes de frequentar clube (Novembro/06) 30 12,35 13,35 

Depois de frequentar clube (Maio/07) 30 3,87 12,72 

t= 3,805; gl= 29; p= .001 

 

Entretanto, decidimos efectuar uma MANOVA, a fim de avaliarmos os efeitos diferenciais 

dos 4 grupos (E1, E2, C1 e C2) em 4 factores e na nota total do Questionário de Comportamento (5 

variáveis dependentes), efectuámos uma análise da variância multivariada com apenas um factor 

(MANOVA one way). 

Os quatro grupos são:  

E1 - Experimental 1 (só frequentaram o Clube de IE) 

E2 – Experimental 2 (frequentaram este clube e outros) 

C1 – Controlo 1 (não frequentaram o clube de IE mas frequentaram outros) 

C2 – Controlo 2 (não frequentaram nenhum clube). 

O teste multivariado mais potente (power= .966), foi o Roy’s Largest Root e forneceu-nos 

um F= 4,964, para um p= .001, isto é, há diferenças estatisticamente significativas entre os 4 

grupos em algumas das 5 variáveis dependentes. 

Os testes dos efeitos inter-sujeitos revelaram que as diferenças encontradas dizem respeito 

apenas às variáveis dependentes “Mudança nos comportamentos de oposição (às normas e à 

disciplina) entre Nov/06 e Maio/07” (F= 3,678; p= .020)) (ver Gráfico nº 2) e “Mudança na 

perturbação geral do comportamento entre Nov/06 e Maio/07” (F= 3,019; p= .041) (ver Gráfico 

nº3) 
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                  Gráfico nº 2  
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Os testes post hoc (Tuckey HSD) revelaram que as diferenças nestas duas variáveis 

dependentes apenas se verificaram entre os grupos Experimental 1 (frequentaram só o clube de 

Inteligência Emocional) e o grupo de Controlo 1 (frequentaram só outros clubes) – cf. Gráficos nº3 

 

                Gráfico nº 3 

Grupo experimental ou controlo

Grupo Controlo 2 
(Nenhum clube)

Grupo Controlo 1 (só 
outros clubes)

Grupo Experimental 2 
(clube + outros clubes)

Grupo Experimental 1 
(só clube)

Es
tim

at
ed

 M
ar

gi
na

l M
ea

ns

5,00

0,00

-5,00

-10,00

-15,00

Estimated Marginal Means of Dif_Total_U_DT

 



74 Isabel Ramos 

Todavia, em ambos os gráficos podemos constatar que os grupos de Controlo apresentam 

sempre mudanças >0 (positivas), isto é, agravaram nas duas variáveis dependentes, ao passo que 

nos dois grupos experimentais as mudanças foram <0, isto é, diminuíram os indicadores de 

comportamento de oposição e de perturbação geral do comportamento entre Novembro de 2006 e 

Maio de 2007. 

 

Questão nº7 - Será que o Sucesso Escolar dos alunos do clube está relacionado com o seu 

comportamento mais perturbado ou menos perturbado na sala de aula? 

Relativamente a esta questão, verificámos que quanto maior é o Sucesso Escolar maior é a 

descida no Factor 3 do Questionário de Perturbação do Comportamento – Mudança nos 

Comportamentos de Oposição (às normas e à disciplina) (ρ=-0,41; p=.023) bem como no Total 

(Perturbação Geral) (ρ=-0,364; p=.048). 

 

Questão nº8 - Será que o Sucesso Escolar dos alunos está relacionado com o seu Nível de 

Inteligência Emocional? 

Nesta análise verificámos que não houve diferenças estatisticamente significativas 

considerando todos os alunos. 

 

Questão nº9 - Será que o Sucesso Escolar dos alunos está relacionado com o facto de estes 

frequentarem o Clube de Inteligência Emocional? 

Tendo verificado que não havia diferença entre as notas dos alunos que frequentaram o 

clube e os que não frequentaram o Clube, decidimos comparar o Sucesso Escolar nos dois 

momentos apenas dos alunos que frequentaram o Clube reformulando assim a questão: 

Questão nº9.1 - Será que há diferenças entre os dois momentos, em relação ao Sucesso Escolar, 

nos alunos que frequentaram o Clube?  

O Teste Z de Wilcoxon revelou que há diferenças estatisticamente significativas no 

Sucesso Escolar entre os dois momentos (Z=-3.301; p=.001), sendo o Sucesso Escolar (medido 

pela média das classificações por período) maior no segundo período. 

Questão nº10 - O que será que mudou na vida dos próprios alunos que frequentaram o Clube de 

Inteligência Emocional?  
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Para responder a esta questão foi realizada a Análise de Conteúdo às respostas dadas pelos 

alunos na qual sobressaíram 23 categorias (ver Tabela nº4). 

            Tabele nº4  

Opiniões dos alunos do clube a cerca do que mudou na vida deles, desde que 
entraram para o Clube 

 

Categoria Organização do 
Conteúdo 

 Conteúdo citado 

1  a minha vida 
mudou muito 

a minha vida mudou muito desde que entrei para o Clube IE ; tudo mudou; a 
minha vida mudou muito em termos psicológicos; renasci; tenho mais paz dentro 
de mim; através do Clube consegui mudar muita coisa na minha vida 

2  Aprendi 
coisas 
práticas 

O treino de habilidades emocionais é para sentir e pôr em  prática, não é só 
teoria; Aplico lá fora o que aprendi aqui 

3  Mudaram as 
emoções que 
sentiam 

Antes era inquieto, teimoso, agredia verbalmente e fisicamente; Era muito 
nervosa, zangava-me e às vezes chorava e rasgava papel usado; Antes era 
nervosa, mal disposta e agredia verbalmente, mas agora sou calma, bem disposta; 
Era nervosa, ansiosa, triste, impulsiva, descontrolada e tinha muitas dores de 
cabeça; era antipática, enervava-me à mínima coisa; tinha um comportamento 
«mais ou menos»; não me conseguia acalmar 

4 Lidar, 
compreende e 
controla  melhor 
as próprias 
emoções 

 Lido e controlo melhor as minhas emoções e sentimentos (sem tomar 
medicamentos); antes tinha a mania de ser mandão mas agora deixo a pessoa 
falar e depois vê-se o que acontece; aprendi o que é a IE e o que são as emoções; 
Compreendo melhor porque estou triste, contente ou com medo; agora estou mais 
atento às minhas emoções e consigo compreende-las melhor; Descobri algumas 
coisas que gosto muito e outras que não gosto; Aprendi a respeitar-me a mim 
própri,; que não sou inferior a nimguém; Sinto-me mais confiante para comigo; 
aprendi a confiar mais em mim; já não me rejeito a mim mesma 

5 Aumentou a 
resiliência 

Aprendi a 
lidar com os 
problemas e 
o fracassos 

Aprendi a lidar com os problemas da vida; Aprendi a não me revoltar com as 
mudanças que me acontecem na vida; O clube ajudou-me a ver o mundo e os 
problemas de uma maneira mais positiva; Aceito melhor a derrota a jogar futebol 

6  “ não sofrer-
mos com os 
comentários 
dos outros 

Aprendi que não devo ligar à opinião dos outros mas sim à minha; quando me 
chamam nomes não ligo e fico mais calma; muitas vezes as pessoas estão tristes 
por causa dos outros; aprendemos a concentrarmo-nos em nós próprios e a não 
sofrermos com os comentários dos outros ou com o que os outros pensam 

7 Aplica 
estratégias (de 
coping) para 
controlar 
emoções 
negativas 

Sente-se 
mais calmo e 
paciente 

Aprendi a controlar-me;  Sentime mais calmo, tenho mais paciência; por exemplo 
relaxo quando tenho medo de alguma coisa; Tenho menos nervosismo no dia-a-
dia; Tenho menos dificuldade em acalmar o meu corpo em certas alturas 

8  Sente-se 
mais calmo e 
paciente - 
Mantras 

Recorro aos mantras nos maus momentos; pratico mantras no dia-a-dia para 
relaxar; aprendemos a controlar o nosso corpo e a mente com os mantras e 
chakras; Sentime  mais calmo, tenho mais paciência (relaxo muito com os 
mantras); gosto especialmente dos mantras 

9  Relaxamento 
com o yoga e 
exercícios de 
respiração 

Com o yoga, aprendi a encontrar e sentir o meu corpo, a controla-lo e  a 
descontrai-lo, aprendi a unir a mente com o corpo; aprendi a relaxar 

10  Meditação -
visualização 

Gosto de dar passeios (“Viajar”) com a mente (visualização) 

11  Perdeu vícios Com a ajuda do clube já perdi o vício de comer chocolates; Com a ajuda do clube 
perdi muitos vícios 

12  Sente-se 
mais feliz 

aprendi que a felicidade é feita de pequenos momentos de alegria e que eu os 
posso criar; dependo de mim para ser feliz; que a felicidade vive sempre em mim; 
tenho mais paz dentro de mim; agora sinto-me muito melhor;  vivo com mais 
alegria; sinto-me mais feliz; sou muito mais brincalhona; Ser feliz é possível com 
a IE; agora até consigo rir-me de mim com os meus colegas 

13 Lidar com as 
emoções dos 
outros 

 Aprendi a perceber os sentimentos dos outros; Lido e controlo melhor as suas 
emoções e sentimentos dos outros; antes tinha a mania de ser mandão mas agora 
deixo a pessoa falar e depois vê-se o que acontece; tento ajudar os colegas e 
familiares a lidarem melhor com as emoções deles 

14   O clube ajudou-me a ganhar respeito pelas outras pessoas em situações 
complicadas 

15  Nas relações Melhorou o relacionamento com irmãos, com os outros, com os colegas; já não se 
chateia tanto; já não grito tanto; ajuda os colegas; sou mais brincalhona; já não 
preciso de gritar para as minhas irmãs se calarem, basta falar; respeito mais os 
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prof.s e colegas; convivo bem com os outros; O clube ajudou-me a ser mais 
solidário; agora tenho muitos amigos; melhorei a maneira de me dar com as 
pessoas 

16 Mudaram os 
comportamentos 

 antes tinha a mania de ser mandão mas agora deixo a pessoa falar e depois vê-se 
o que acontece; tornei-me um melhor cidadão; mudei um pouco o meu feitio 

17  Nas aulas Agora estou mais calma nas aulas; concentro-me mais nas aulas; respeito mais os 
professores e colegas;  Melhorei o comportamento; já consigo estar mais calado 
nas aulas 

18  Nos testes Agora já coneigo ficar calmo na realização dos testes; antes, às vezes chorava 
antes dos testes 

19   melhorei as minhas notas; já não tenho negativas 

20 Gostarm muito 
de andar no 
Clube 

 aqui experimento uma grande paz interior, e tranquilidade, sem gritos,  uma 
grande felicidade; uma vida totalmente diferente; aqui sinto-me mesmo 
compreendida, mas fora do clube o mundo é um “inferno” uma crueldade, sinto-
me incompreendida;  em nenhum outro clube eu poderia conseguir o que consegui 
neste Clube; dentro do  clube eu recomeço outra vez; adoro o clube, é pena que já 
esteja no fim do ano;   Gosto de todas as actividades do clube; É um clube 
fantástico em que as pessoas se relacionam melhor entre si; o Clube foi a melhor 
coisa que me aconteceu na vida; No início não queria entrar para o clube porque 
iria ficar sem o meu tempo livre, mas  o meu pai obrigou-me a inscrever-me no 
clube e  agora agradeço-lhe; quando saio do clube não vejo a hora de voltar outra 
vez 

21  Aconselham 
a frequentar 
o clube de IE 

Aconselho a que seja implementada esta disciplina desde o 1º ano da escola, assim 
todos aprenderiam uma maneira mais relaxada de viver e não haveria tantos 
roubos vigarices, mais riqueza; se existisse mais IE não haveria  tanta guerra e 
haveria mais paz; toda a gente devia andar num clube de IE 

22  Aconselham 
a praticar 
yoga e entoar 
mantras 

Se todas as pessoas pudessem ocupar algum do seu tempo a relaxar e a pensar 
positivo, com certeza que se sentiriam mais felizes com eles e com os outros 

23  Agradecem à 
Porf. 
Manuela 
Queirós 

Gosta muito de andar no Clube e da professora; é a voz meiga da professora que 
me ajuda a acalmar as minhas emoções; agradeço à prof. MQ pela pessoa que me 
tornou; quando eu preciso de desabafar, já sei com quem posso contar; ogrigada 
à prof. pelo que fez por mim; tenho a melhor prof. do mundo 

 

Calculámos as frequências para cada categoria,  podendo ser observados no gráfico tendo 

em conta um N de 26.  

Gráfico nº4 
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Neste gráfico (gráfico nº4), podemos observar que a categoria com maior frequência 

(frequência 13) foi a categoria 20, seguida das categorias 1, 7, 8 e 23 com 12, depois as categorias 

4, 12 e 15 com 11 de frequência até chegar às categorias 2, 14, 16 e 22 que foram as categorias com 

menor frequência. Na Tabela nº5, podemos observar as frequências e a classificação das 

respectivas categorias. 

 

Tabela nº 5 

Correspondência de categorias e respectivas 

frequências da Análise de Conteúdo 

Frequência Categorias 

13 20 

12 1, 7, 8 e 23 

11 4, 12 e 15 

10 3, 9 e 18 

8 6 

7 13 

5 5, 10 e 17 

3 11, 19 e 21 

1 2, 14, 16 e 22 

 

Na tabela seguinte (Tabela nº6), podemos observar o conteúdo das categorias e 

respectiva frequência por ordem decrescente (das categorias com mais frequências para as 

categorias com menor frequência). 
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Tabela nº6 

Opiniões dos alunos do clube acerca do que mudou na vida deles, desde que entraram 
para o Clube 

 
Fre- 
quência 

Cate- 
goria 

Organização do 
Conteúdo 

 Conteúdo citado 

13 20 Gostaram muito de 
andar no Clube 

 aqui experimento uma grande paz interior, e tranquilidade, sem 
gritos,  uma grande felicidade; uma vida totalmente diferente; aqui 
sinto-me mesmo compreendida, mas fora do clube o mundo é um 
“inferno” uma crueldade, sinto-me incompreendida;  em nenhum 
outro clube eu poderia conseguir o que consegui neste Clube; dentro 
do  clube eu recomeço outra vez; adoro o clube, é pena que já esteja 
no fim do ano;   Gosto de todas as actividades do clube; É um clube 
fantástico em que as pessoas se relacionam melhor entre si; o Clube 
foi a melhor coisa que me aconteceu na vida; No início não queria 
entrar para o clube porque iria ficar sem o meu tempo livre, mas  o 
meu pai obrigou-me a inscrever-me no clube e  agora agradeço-lhe; 
quando saio do clube não vejo a hora de voltar outra vez 

12 23  Agradecem 
à Porf. 
Manuela 
Queirós 

Gosta muito de andar no Clube e da professora; a da voz meiga da 
professora que me ajuda a acalmar as minhas emoções; agradeço à 
prof. MQ pela pessoa que me tornou; quando eu preciso de 
desabafar, já sei com quem posso contar; ogrigada à prof. pelo que 
fez por mim; tenho a melhor prof. do mundo 

 1  a minha vida 
mudou 
muito 

a minha vida mudou muito desde que entrei para o Clube IE ; tudo 
mudou; a minha vida mudou muito em termos psicológicos; renasci; 
tenho mais paz dentro de mim; através do Clube consegui mudar 
muita coisa na minha vida 

 7 Aplica estratégias (de 
coping) para controlar 
emoções negativas 

Sente-se 
mais calmo 
e paciente 

Aprendi a controlar-me;  Sente se mais calmo, tenho mais paciência; 
por exemplo relaxo quando tenho medo de alguma coisa; Tenho 
menos nervosismo no dia-a-dia; Tenho menos dificuldade em 
acalmar o meu corpo em certas alturas 

 8  Sente-se 
mais calmo 
e paciente - 
Mantras 

Recorro aos mantras nos maus momentos; pratico mantras no dia-a-
dia para relaxar; aprendemos a controlar o nosso corpo e a mente 
com os mantras e chakras; Sente se mais calmo, tem mais paciência 
(relaxo muito com os mantras); gosto especialmente dos mantras 

11 4 Lidar, compreende e 
controla  melhor as 
próprias emoções 

 Lido e controlo melhor as minhas emoções e sentimentos (sem tomar 
medicamentos); antes tinha a mania de ser mandão mas agora deixo 
a pessoa falar e depois vê-se o que acontece; aprendi o que é a IE e o 
que são as emoções; Compreendo melhor porque estou triste, 
contente ou com medo; agora estou mais atento às minhas emoções e 
consigo compreende-las melhor; Descobri algumas coisas que gosto 
muito e outras que não gosto; Aprendi a respeitar-me a mim próprio, 
que não sou inferior animguém; Sinto-me mais confiante para 
comigo; aprendi a confiar mais em mim; já não me rejeito a mim 
mesma 

 15  Nas relações Melhorou o relacionamento com irmãos, com os outros, com os 
colegas; já não se chateia tanto; já não grito tanto; ajuda os colegas; 
sou mais brincalhona; já não preciso de gritar para as minhas irmãs 
se calarem, basta falar; respeito mais os prof.s e colegas; convivo 
bem com os outros; O clube ajudou-me a ser mais solidário; agora 
tenho muitos amigos; melhorei a maneira de me dar com as pessoas 

 12  Sente-se 
mais feliz 

aprendi que a felicidade é feita de pequenos momentos de alegria e 
que eu os posso criar; dependo de mim para ser feliz; que a 
felicidade vive sempre em mim; tenho mais paz dentro de mim; agora 
sinto-me muito melhor;  vivo com mais alegria; sinto-me mais feliz; 
sou muito mais brincalhona; Ser feliz é possível com a IE; agora até 
consio rir-me de mim com os meus colegas 

10 3  Mudaram as 
emoções que 
sentiam 

Antes era inquieto, teimoso, agredia verbalmente e fisicamente; Era 
muito nervosa, zangava-me e às vezes chorava e rasgava papel 
usado; Antes era nervosa, mal disposta e agredia verbalmente, mas 
agora sou calma, bem disposta; Era nervosa, ansiosa, triste, 
impulsiva, descontrolada e tinha muitas dores de cabeça; era 
antipática, enervava-me à mínima coisa; tinha um comportamento 
«mais ou menos»; não me conseguia acalmar 

 9  Relaxament  
yoga e 
exerc. de 
respiração 

com o yoga aprendi a encontrar e sentir o meu corpo, a controla-lo e  
a descontrai-lo, aprendi a unir a mente com o corpo; aprendi a 
relaxar 
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 18  Nos testes Agora já consigo ficar calmo na realização dos testes; antes, às vezes 
chorava antes dos testes 

8 6  “ não 
sofrermos 
com os 
comentários 
dos outros” 

Aprendi que não devo ligar à opinião dos outros mas sim à minha; 
quando me chamam nomes não ligo e fico mais calma; muitas vezes 
as pessoas estão tristes por causa dos outros; aprendemos a 
concentrarmo-nos em nós próprios e a não sofrer-mos com os 
comentários dos outros ou com o que os outros pensam 

7 13 Lidar com as 
emoções dos outros 

 Aprendi a perceber os sentimentos dos outros; Lida e controla 
melhor as suas emoções e sentimentos dos outros; antes tinha a 
mania de ser mandão mas agora deixo a pessoa falar e depois vê-se o 
que acontece; tento ajudar os colegas e familiares a lidarem melhor 
com as emoções deles 

5 5 Aumentou a 
resiliência 

Aprendi a 
lidar com os 
problemas e 
o fracassos 

Aprendi a lidar com os problemas da vida; Aprendi a não me 
revoltar com as mudanças que me acontecem na vida; O clube 
ajudou-me a ver o mundo e os problemas de uma maneira mais 
positiva; Aceito melhor a derrota a jogar futebol 

 10  Meditação -
visualização 

Gosto de dar passeios (“Viajar”) com a mente (visualização) 

 17  Nas aulas Agora estou mais calma nas aulas; concentro-me mais nas aulas; 
respeito mais os professores e colegas;  Melhorei o comportamento; 
já consigo estar mais calado nas aulas 

3 11  Perdeu 
vícios 

Com a ajuda do clube já perdi o vício de comer chocolates; Com a 
ajuda do clube perdi muitos vícios 

 19   melhorei a minhas notas; já não tenho negativas 

 21  Aconselham 
a frequentar 
o clube de 
IE 

Aconselho a que seja implementada esta disciplina desde o 1º ano da 
escola, assim todos aprenderiam uma maneira mais relaxada de 
viver e não haveria tantos roubos vigarices, mais riqueza; se existisse 
mais IE não haveria  tanta guerra e haveria mais paz; toda a gente 
devia andar num clube de IE 

1 2  Aprendi 
coisas 
práticas 

O treino de habilidades emocionais é para sentir e pôr em  prática, 
não é só teoria; Aplico lá fora o que aprendi aqui 

 14   O clube ajudou-me a ganhar respeito pelas outras pessoas em 
situações complicadas 

 16 Mudaram os 
comportamentos 

 antes tinha a mania de ser mandão mas agora deixo a pessoa falar e 
depois vê-se o que acontece; tornei-me um melhor cidadão; mudei 
um pouco o meu feitio 

 22  Aconselham 
a praticar 
yoga e 
entoar 
mantras 

Se todas as pessoas pudessem ocupar algum do seu tempo a relaxar e 
para pensar positivo, com certeza que se sentiriam mais felizes com 
eles e com os outros 

 

Analisando os resultados, podemos observar que as actividades desenvolvidas no 

Clube agradam a quase todos os alunos que o frequentam (especificamente houve 13 

alunos a fazer referência a esta categoria).  

Na frequência de 12 alunos, temos a referência de que a sua vida mudou muito 

desde que entraram para o Clube de Inteligência Emocional, bem como atributos positivos 

às qualidades da professora do Clube (Manuela Queirós), revelando a criação de um 

vínculo bastante forte com os alunos. Ainda com a mesma frequência é referida a aplicação 

de estratégias para controlar emoções negativas, mudando as emoções sentidas para um 

estado emocional descrito com “Calma”, usando entoação de mantras. 

Com a frequência de 11 alunos podemos observar o lidar, compreender e controlar 

as próprias emoções nas relações e consciência de sentir mais emoções positivas.  
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Com 10 alunos de frequência temos a consciência de que houve uma mudança nas 

emoções do momento antes para o depois, bem como a referência ao conseguir manter a 

calma antes dos testes. 8 alunos referiram a categoria 6 que é caracterizada por “não sofrer 

com os comentários dos outros”. Com frequência de 7 alunos, lidar com as emoções dos 

outros. Com a frequência de 5 alunos foi referido o aumento da resiliência, o gosto por 

praticar meditação – visualização e a melhoria da concentração e comportamento nas 

aulas. 

Três alunos referiram que o clube os ajudou a perder vícios (como o chocolate), 

melhoraram as classificações nas disciplinas e aconselham, a outras pessoas, a frequência 

neste clube . E, finalmente, com frequência de 1 aluno referiu ter aprendido coisa práticas, 

genericamente, a respeitar os outros. 

4. DISCUSSÃO 

Tendo em conta os resultados da correlação do MEIS com o Questionário de Auto-

avaliação e do MEIS com o Questionário de Hetero-avaliação, podemos concluir que com 

o questionário de Hetero-avaliação conseguimos obter o Nível de Inteligência Emocional 

ou o Nível de Competências de Inteligência Emocional e com o de Auto-avaliação será 

mais correcto dizer que conseguimos obter o Nível de Inteligência Emocional Percebida. 

Tal como se previa, os resultados da correlação entre o ECI-U Versão Modificada 

com o MEIS, vêm confirmar a opinião dos especialistas que referem que a hetero-

-avaliação é uma avaliação mais real do Nível de Inteligência Emocional do que a auto-

-avaliação (Wolff, 2005). Tendo em conta as dificuldades que encontramos na 

administração do questionário de hetero-avaliação do ECI-U Versão Modificada (apesar de 

terem sido pedidos a cada aluno, apenas três questionários no mínimo) e que garantissem 

que os avaliadores fossem as mesmas pessoas tanto na primeira como na segunda 

administração, foi difícil conseguir receber os questionários suficientes para realizar o 

estudo, pelo que aconselharíamos a que fosse administrado o MEIS por ser um instrumento 

que é administrado aos próprios sujeitos na aula e não implica a angariação de avaliadores 

por parte dos alunos fora da aula. É de referir que o ideal seria administrar 5 questionário 

de Hetero-avaliação por sujeito, garantindo que fossem os mesmos avaliadores em ambos 
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os momentos da administração (nos primeiro e segundo momentos). Caso não seja possível 

garantir que sejam os mesmos avaliadores em ambos os momentos o ideal seria a 

angariação de 7 avaliadores, no mínimo, por sujeito. 

Alguns investigadores sugerem que a medição da Inteligência Emocional Percebida 

deve ser feita em conjunto com um questionário para avaliar o Estilo de Resposta pelas 

razões já apontadas por Ciarrochi (2001) no capítulo em que falámos dos instrumentos de 

medida da Inteligência Emocional de auto avaliação (1.2.2.). Para isso deixamos como 

sugestão o Questionário de Estilo de Resposta – RTD (SRS Style Responses Scale; Nolen-

-Hoeksema scale about ruminative styles. Nolen-Hoeksema e Morrow, 1991) (Queirós, 

2004). 

O instrumento que poderia ser usado para validar o questionário de Auto-avaliação do ECI-

-U Versão Modificada, que com o MEIS deram resultados estatisticamente não significativos na 

correlação, seria o Emotional Quotient-inventory (EQ-i) de Bar-On por ser, segundo 

Ciarrochi (2001), o instrumento de auto-avaliação mais compreensivo e vantajoso de 

medição da Inteligência Emocional Percebida. 

Iremos de seguida discutir cada questão verificando as hipóteses que foram 

confirmadas ou não pelos resultados. Assim, para a questão nº 1 colocámos a Hipótese nº1:  

 

 

Questão nº 1 - Será que há diferenças significativas entre o Nível de Inteligência 

Emocional dos alunos que frequentaram o Clube de Inteligência Emocional e os que não 

frequentaram?  

 

Em relação à Hipótese nº 1 “Os alunos que frequentaram o Clube de Inteligência 

Emocional têm maior nível de Inteligência Emocional do que os que não frequentaram”, 

esta foi confirmada no primeiro momento (Novembro/2006), pois não havia diferenças 

estatisticamente significativas, mas no segundo (Maio/2007) já houve, o que significa que 

o Treino de Competência Emocionais que é realizado no Clube faz realmente subir o Nível 

de Inteligência Emocional dos alunos que o frequentaram. Toda a fundamentação teórica 

respeitante às vantagens conseguidas pelo Treino de Competências de Inteligência 

Emocional (capítulo 1.3.4.) apoia este resultado obtido. 
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Quanto ao facto das questões 2, 3 e 5 não poderem ser avaliadas por falta de 

questionários de Hetero-avaliação suficientes, é uma situação de difícil controlo pois os 

alunos nem sempre conseguiram contactar os mesmos avaliadores, que participaram no 

primeiro momento (havendo situações em que essas pessoas não moravam perto do aluno e 

no mês de Maio o aluno não ter possibilidade de os contactar) e, por outro lado, houve 

dificuldade em motivar os alunos por se tratar de uma tarefa repetida (pois era a segunda 

vez num espaço de 6 meses que o iriam fazer). Assim, as hipótese que colocámos não 

puderam ser nem confirmadas nem desmentidas. 

  

 

Questão nº 2 - Será que o Nível de Inteligência Emocional dos alunos que 

frequentaram o Clube de Inteligência Emocional varia com o sexo? Ou com a idade?  

 

A Hipótese “O nível de Inteligência Emocional dos alunos que frequentaram o 

Clube de Inteligência Emocional não varia com o sexo, nem com a idade” não pôde ser 

confirmada, no entanto pode-se verificar que o Nível de Inteligência Emocional Percebida 

não varia com o sexo, ao contrário do estudo de Queirós (2004), no qual se verificou que 

as mulheres idosas tinham valores de IEP superiores relativamente aos homens na atenção 

às emoções e na clareza das emoções, enquanto que os homens idosos tinham valores mais 

elevados do que as mulheres na reparação do estado emocional. 

 

 

Questão nº 3 - Será que o Nível de Inteligência Emocional dos alunos que 

frequentaram o Clube de Inteligência Emocional no ano anterior é maior do que o nível de 

Inteligência Emocional dos alunos que só começaram a frequentar este Clube no decorrer 

do ano lectivo 2006/07?  

 

A Hipótese nº3 “O nível de Inteligência Emocional dos alunos que frequentaram o 

Clube de Inteligência Emocional no ano anterior é maior do que os que só estão a 

frequentar apenas neste ano lectivo” não pôde ser confirmada, no entanto pode-se verificar 

que o Nível de Inteligência Emocional Percebida entre os alunos que frequentaram nos 

dois anos e os que frequentaram num ano não foi estatisticamente significativa.  
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Estes resultados podem significar que os alunos que frequentaram pela segunda vez 

o Clube podem não ter conseguido diferenciar as mudanças específicas que possam ter 

ocorrido. Por outro lado, talvez fosse pertinente ter tido uma avaliação do mesmo tipo no 

início do ano lectivo anterior (Novembro de 2005) para se poder comparar a mudança 

ocorrida nesses alunos desde que entraram pela primeira vez no clube. Por outro lado, a 

durabilidade das mudanças ocorridas segundo opinião dos peritos Steven Wolff e Ginny 

Flynn é normalmente assegurada ao fim de um ano de Treino de Competências 

Emocionais, que é o tempo da subscrição Pathfinder fornecida pela empresa HayGroup 

nos programas de acreditação realizados ao longo do ano nos EUA (HayGroup, 2005). 

 

 

Questão nº 4 - Será que há diferenças entre o Nível de Inteligência Emocional e o 

Nível de Inteligência Emocional Percebido para os diferentes Níveis de Frequência dos 

alunos no Clube? 

 

A primeira parte da Hipótese “Os Nível de Inteligência Emocional e Inteligência 

Emocional Percebido são diferentes entre si” confirmou-se por não haver correlação entre 

os dois tipos de nível. Estes resultados eram de esperar tendo em conta os valores de alfa 

de cronbach que o ECI já tinha revelado em estudos efectuados nos EUA. A segunda parte 

da Hipótese, “…mas ambos variam positivamente com os Níveis de Frequência dos alunos 

no Clube, quanto maior for o Nível de Frequência dos alunos mais elevados são os 

respectivos Nível de Inteligência Emocional e NIEP”, os resultados da análise feita à 

questão nº 3 vêm de alguma forma reforçar estes resultados, uma vez que o facto dos 

alunos terem andado durante os dois anos a frequentar o clube não fez com que os seus 

NIEP fossem mais elevados do que os alunos que só frequentaram este ano. 

 

 

Questão nº 5 - Será que o Nível de Inteligência Emocional dos alunos está 

relacionado com o seu comportamento mais perturbado ou menos perturbado na sala de 

aula? 
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A Hipótese “Os resultados de Perturbação do Comportamento na sala de aula varia 

de forma inversa com o Nível de Inteligência Emocional dos alunos, quanto maior for o 

Nível de Inteligência Emocional menor será a Perturbação do Comportamento”  não pôde 

ser confirmada, no entanto pode-se verificar que quanto maior é o Nível de Inteligência 

Emocional Percebida, menor é o Factor 2 do Questionário de Perturbação do 

Comportamento -  Perturbação Moderada do Comportamento - no momento depois. O que 

quer dizer que quanto mais emocionalmente inteligentes os sujeitos se consideram, 

melhores valores na Perturbação Moderada do Comportamento os Directores de Turma 

consideram que eles têm. Este facto refere-se aos itens: 

Viola o domicílio ou automóvel de outra pessoa 

Utiliza uma arma que pode causar dano físico grave a outras pessoas 

Faz gazeta às aulas 

Manifesta crueldade física para com outras pessoas ou animais 

Diz palavrões 

Isola-se e evita interagir com os outros. 

 

Existem estudos efectuados nos EUA, entre 1970 e 1980, com crianças dos 7 aos 

14 anos de idade que foram classificadas pelos pais e professores. Neste estudo encontrou-

se uma relação de causa e efeito entre os indicadores básicos da Inteligência Emocional e 

os índices de agressividade, violência juvenil, indisciplina, suicídio e violação. Nos 

resultados obtidos verificou-se que ao longo deste período, as crianças americanas 

apresentaram um grande declínio nos indicadores básicos da Inteligência Emocional e os 

saltos abruptos nos índices de agressividade, violência juvenil, indisciplina, suicídio e 

violação (Elias & Tobias, 2000). 

 

 

Questão nº 6 - Será que o facto de os alunos frequentarem o Clube de Inteligência 

Emocional influencia os resultados de Perturbação do Comportamento?  

 

A Hipótese nº6 “Os resultados de Perturbação do Comportamento na sala de aula 

diminuem nos alunos que frequentaram o Clube” confirmou-se na medida em que o 
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resultado da Perturbação do Comportamento, na sala de aula, desceu muito 

significativamente no segundo momento (Maio/2007). 

 Existem alguns estudos, projectos e programas que foram realizados com o 

objectivo de desenvolver competências sociais e pessoais os quais obtiveram resultados 

positivos ao nível do controlo de impulsos; melhoria do comportamento; melhoria na 

capacidade para resolver conflitos; melhoria na capacidade para lidar com problemas 

interpessoais - “Yale – Programa para a promoção da Competência Social em New 

Haven” da autoria de Weissberg (1990/2) da Universidade de Illinois em Chicago 

(Goleman, Boyatzis, & McKee, 2003). 

Outro projecto com objectivos de melhorar a Consciência Social – “Projecto para a 

Solução de Problemas sociais” de Elias (1991/2) da Rutgers University atingiu os 

seguintes resultados nos alunos envolvidos: maior sensibilidade aos sentimentos dos 

outros; melhor compreensão das consequências do seu comportamento; mais capacidade 

para «avaliar» situações sociais e planear as acções adequadas; menos comportamentos 

anti-sociais, auto destrutivos e desordeiros, mesmo quando acompanhados até ao ensino 

secundário; mais auto-controlo, consciência social e capacidade para tomar decisões 

sociais, dentro e fora da sala de aula (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2003). 

 

Relativamente aos gráficos nº 2 e 3 é interessante verificar os resultados 

inesperados que diferenciam os Grupos Experimentais um do outro, vincando a melhoria 

na mudança dos comportamentos de oposição no Grupo que frequenta apenas o Clube de 

Inteligência Emocional, tentando dar um indício de que os outros Clubes (concretamente 

os clubes de Cálculo e História) possam ser um factor que entrava a melhoria do aluno ao 

nível da indisciplina. No entanto, ambos os valores são negativos confirmando a hipótese. 

Os dois grupos de Controlo, como se verificou, situam-se acima do 0, mas a relação entre 

os dois Grupos de Controlo, sendo o grupo Controlo 1 ligeiramente mais elevado que o 

grupo Controlo 2 (grupo que não frequenta nenhum clube), foi inesperada, não 

encontrando qualquer justificação para este resultado. 

Observando o Envolvimento em clubes extra (para além do clube de Inteligência 

Emocional) ser um factor que aparentemente não deixa que o nível de indisciplina desça 
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pode-nos fazer pensar que esses clubes não valorizam a importância da disciplina, a não 

ser que estejam envolvidas outras variáveis parasitas. 

 

 

Questão nº 7 - Será que o Sucesso Escolar dos alunos do clube está relacionado 

com o seu comportamento mais perturbado ou menos perturbado na sala de aula? 

 

A Hipótese “O Sucesso Escolar dos alunos varia com a Perturbação do 

Comportamento sendo os alunos com maior Sucesso Escolar os que têm melhor 

comportamento” foi confirmada não havendo nada a referir neste caso, uma vez que é 

normal um dos parâmetros da avaliação incluir nas atitudes na sala de aula o cumprimento 

regular da disciplina. 

 

 

Questão nº 8 - Será que o Sucesso Escolar dos alunos está relacionado com o seu 

Nível de Inteligência Emocional? 

 

Esta Hipótese foi confirmada “O Sucesso Escolar dos alunos não está relacionado 

com o seu nível de Inteligência Emocional”, reforçando a grande polémica levantada por 

Goleman (2003) no seu livro “Inteligência Emocional”, em que ele confirma que a IE está 

relacionada com o sucesso na vida activa laboral enquanto o QI estará mais directamente 

relacionado com o sucesso escolar académico. 

 

 

Questão nº 9 - Será que o Sucesso Escolar dos alunos está relacionado com o facto 

de estes frequentarem o Clube de Inteligência Emocional? 

 

A Hipótese “O Sucesso Escolar dos alunos não está relacionado com o facto de 

estes frequentarem o Clube de Inteligência Emocional” foi confirmada e, tal como 

referimos na questão anterior, não considerámos haver uma relação directa do sucesso 

Escolar académico com a Inteligência Emocional. Mas na reformulação desta questão nº9, 

passando a: 
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-» Será que há diferenças entre os dois momentos, em relação ao Sucesso Escolar, nos 

alunos que frequentaram o Clube?  

Observamos um incrível resultado que pode revelar o mérito dos efeitos da frequência no 

clube de Inteligência Emocional.  

 

 

Questão nº 10 - O que será que mudou na vida dos próprios alunos que 

frequentaram o Clube de Inteligência Emocional?  

 

A Hipótese “A forma de cada um lidar com as suas emoções e com as emoções dos 

outros, muda” foi confirmada na medida em que os alunos confirmaram a ocorrência de 

bastantes mudanças, tanto a nível da atenção às emoções, compreensão e regulação das 

emoções em si próprios como nos outros. 
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Na Figura 1, apresentamos o Modelo Analisado inicialmente e na Figura 2 as 

alterações ao mesmo Modelo, resultantes deste estudo. Os números na Figura 2 

correspondem às questões n.º 1, 6 , 7 e 5, sendo a 9.1 a questão nº9 que foi alterada perante 

a análise dos resultados. Todas estas relações foram confirmadas pelos resultados deste 

estudo, excepto a referente à questão nº5, que não pode ser confirmada em virtude do 

número dos questionários de hetero-avaliação ser insuficiente. 

 

Figura 1  -   Modelo Analisado 

 

igura 2 -  Modelo dos Resultados 
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Figura 2 – Modelo dos Resultados 
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5. CONCLUSÃO 

Perante todos os resultados positivos, obtidos neste estudo, podemos concluir que o 

Treino de Competências de Inteligência Emocional vale a pena ser realizado pelos alunos, 

pois estes, tanto melhoram o seu Nível de Inteligência Emocional como melhoram o seu 

Comportamento na relação com os colegas e professores, tornando-se menos agressivos e 

indisciplinados, e isso tem repercussões na melhoria do sucesso escolar. 

 

 Propomos que seja feita uma divulgação, junto das escolas, autarquias e centros de 

formação de professores, das vantagens que se podem atingir com este tipo de actividades 

nas escolas, num contexto de prevenção de situações de perturbação do comportamento 

bem como num contexto de favorecer o sucesso escolar, e ainda, com vista a uma melhoria 

da qualidade das relações pessoais e interpessoais dos alunos, professores e cidadãos em 

geral. Para a realização deste tipo de laboratório de emoções nas escolas, seria necessário 

promover acções de formação dirigidas a psicólogos escolares, educadores e professores 

interessados em dinamizar este tipo de actividades. 
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7. ANEXOS 
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Anexo 1 

Enquadramento dos comportamentos, no âmbito dos objectivos e das estratégias da 

perspectiva Psicodinâmica Fonte: (Veiga, 1999,p.64) 

 



Medição da Eficácia do Treino de Competências de Inteligência Emocional 97 

Anexo 2 
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Anexo 3 

Isabel Cristina Bola Ramos 

Rua da Escola, nº.19 Coutada 

3830-076  ÍLHAVO 

Telef. (034) 084131 

 

 

     Ex.mo Sr. Presidente do Conselho Executivo 

     Escola EB23 de São João da Madeira 

     São João da Madeira 

 

 

         Ílhavo,  26/06/2006 

 

ASSUNTO: Solicitação de autorização para a realização de um projecto de mestrado na 
Escola EB23 de São João da Madeira. 

 

 

 Ex.mo Senhor, 

 

 Em virtude de me encontrar a realizar um projecto de Mestrado em Activação do 
Desenvolvimento Psicológico na Universidade de Aveiro que tem como título “Medição da 
eficácia do Treino de Competências de Inteligência Emocional”, e tendo já visitado e contactado 
com a Doutora Manuela Queirós do Clube de Inteligência Emocional dessa escola, solicito a V.Exª 
autorização para realizar o meu estudo na sua escola no próximo ano lectivo (2006/2007). 

 

 Tal como pode consultar no Projecto de Dissertação que lhe envio em anexo, apenas 
necessitarei de aplicar um questionário e um teste psicométrico em Setembro (para validação), em 
Outubro e em Junho do referido ano lectivo. 

 

 Agradecendo desde já a atenção dispensada, e na expectativa das prezadas notícias de V. 
Ex.ª, apresento os meus cumprimentos. 

 

          Atenciosamente 

  

_______________________________ 
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Anexo 4 

 

Pedido de Autorização 

 

Exmº Senhores: 

Solicitamos a sua colaboração no sentido de permitir à Dra. Isabel Ramos, a aplicação de um 

questionário e um teste psicométrico aos alunos desta Escola, com o objectivo de validar estes instrumentos 

de avaliação que são parte integrante do trabalho de Mestrado em Activação do Desenvolvimento 

Psicológico a ser desenvolvido na Universidade de Aveiro, sob orientação do Professor Doutor Carlos 

Fernandes. 

Estes instrumentos avaliam a Inteligência Emocional da criança. 

Com o consentimento da Directora de Turma, estes irão ser aplicados numa aula de Formação 

Cívica, depois da qual o aluno irá levar para casa 3 questionários a serem preenchidos por familiares ou 

amigos do aluno, avaliando esse mesmo aluno. 

 

Agradecemos desde já o seu aval positivo, no preenchimento da autorização abaixo destacável, que 

o seu educando terá de entregar ao Director de Turma. 

 

Aveiro, 20 de Outubro de 2006 

 

________________________ 

 

 

 

Eu, ________________________________, Encarregado de Educação do aluno (a) 

___________________________, nº ___ do ano ___ Turma ___, autorizo o meu educando a participar no 

trabalho de Validação dos instrumentos de avaliação de Inteligência Emocional do Mestrado em Activação 

do Desenvolvimento Psicológico, Universidade de Aveiro. 

 

EB 23 de São João da Madeira, ___ de ___________ de 2006 

 

__________________________________________ 
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Anexo 5 

 

ECI-U Versão Modificada 

Questionário de Auto-avaliação 

Este trabalho destina-se a crianças dos 10 aos 15 anos de idade e surge no âmbito de uma Tese de Mestrado em Activação 

do Desenvolvimento Psicológico, a decorrer no Departamento de Ciências da Educação, na Universidade de Aveiro pela 

Dra. Isabel Ramos e pelo Professor Doutor Carlos Fernandes. Aveiro, Outubro de 2006. 

Ano ___     Turma ____ Nº ____        Sou uma rapariga __   Sou um rapaz__        Idade ____ 

Neste ano lectivo 2006/2007, frequentaste o Clube de Inteligência Emocional?   Sim__    Não__ 

Se participaste noutros Clubes diz quais: ________________________________________________ 

No ano passado, 2005/2006 frequentaste o Clube de Inteligência Emocional?   Sim__      Não__ 

 

Achas que és agressivo(a) na sala de aula?   Sim____; Não___; e no recreio? Sim_____: Não____. 

Achas que és indisciplinado(a) na sala de aula?   Sim____; Não___; e no recreio? Sim_____: Não__. 

 

Lê as afirmações que se seguem e responde fazendo uma circunferência no nº correspondente à escala 

Nunca (1)       Muito poucas vezes(2)     Poucas vezes(3)         Muitas vezes(4)         Sempre(5) 

 

1. Eu faço tarefas interessantes. 
1 2 3 4 5 

2. Eu faço o meu dever. 
1 2 3 4 5 

3. Eu mostro-me aos outros, decidido e sem medo. 
1 2 3 4 5 

4. Eu consigo perceber muito bem quando a pessoa está bem disposta ou não 

através dos gestos que ela faz.  
1 2 3 4 5 

5. Eu sei quais são os obstáculos que vou ter de passar para conseguir chegar a um 

objectivo. 
1 2 3 4 5 

6. Eu colaboro com os meus colegas de turma. 
1 2 3 4 5 

7. Eu acho que é importante fazer com que as pessoas, com quem eu lido se sintam 

satisfeitas. 
1 2 3 4 5 

8. Eu consigo rir-me de mim próprio. 
1 2 3 4 5 
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9. Eu ultrapasso situações difíceis para que haja mudança. 
1 2 3 4 5 

10. Eu percebo muito bem quem é que manda na escola. 
1 2 3 4 5 

11. Eu não tenho medo de dizer aos outros que não estou de acordo. 
1 2 3 4 5 

12. Eu faço as coisas mesmo sabendo os perigos que podem acontecer.  
1 2 3 4 5 

13. Todos notam que eu sou importante no grupo.  
1 2 3 4 5 

14. Eu sei o que consigo fazer bem e o que não consigo fazer tão bem. 
1 2 3 4 5 

15. Eu faço logo as coisas em vez de estar à espera que alguém faça. 
1 2 3 4 5 

16. Eu consigo perceber as emoções que estou a sentir (se estou triste, ou contente, 

zangado ou assustado) e sei porque é que as sinto. 
1 2 3 4 5 

17. Eu sou verdadeiro (o que eu faço é o que eu digo). 
1 2 3 4 5 

18. Eu sei que, o que eu penso, o que faço e o que eu digo tem a ver com os meus 

sentimentos. 
1 2 3 4 5 

19. Eu consigo acalmar-me quando tenho muitas coisas para fazer. 
1 2 3 4 5 

20. Eu defino objectivos claros, pequenos e sei que os consigo realizar. 
1 2 3 4 5 

21. Eu transmito aos outros um ideal, uma ideia importante, uma missão que os 

motive. 
1 2 3 4 5 

22. Eu consigo fazer facilmente várias tarefas obrigatórias, uma de cada vez. 
1 2 3 4 5 

23. Eu uso um estilo atraente na apresentação dos meus trabalhos. 
1 2 3 4 5 

24. Eu aceito as opiniões dos outros acerca de mim próprio. 
1 2 3 4 5 

25. Eu mantenho-me animada(o) mesmo quando me acontecem azares. 
1 2 3 4 5 

26. Eu entusiasmo os outros dizendo-lhes coisas positivas. 
1 2 3 4 5 

27. Eu sou cuidadoso no meu trabalho. 
1 2 3 4 5 

28. Eu percebo muito bem quem é que manda dentro de cada grupo ou organização 

(na sala de aula quem manda é a professora, no treino de futebol é o 

treinador…) 

1 2 3 4 5 

29. Eu consigo fazer com que as pessoas me apoiem e achem que eu sou a melhor 

pessoa para fazer determinadas tarefas dentro do grupo. 
1 2 3 4 5 
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30. Eu procuro informações onde normalmente não é habitual procurar. 
1 2 3 4 5 

31. Eu faço grandes amizades com qualquer pessoa que eu conheça ou com antigos 

colegas de escola. 
1 2 3 4 5 

32. Eu sigo objectivos pessoais difíceis, mesmo que ninguém os siga (por ex.: eu 

posso usar roupa que não esteja na moda) 
1 2 3 4 5 

33. Eu ofereço a minha opinião aos outros para que eles possam melhorar a sua 

maneira de fazerem as coisas. 
1 2 3 4 5 

34. Eu convenço os outros a fazerem o que é melhor para eles. 
1 2 3 4 5 

35. Eu uso o meu tom de voz (mais alto ou mais baixo) e também gestos, para 

exprimir sentimentos e assim os outros percebem melhor a minha mensagem.  
1 2 3 4 5 

36. Eu consigo facilmente e rapidamente mudar da tarefa que estou a fazer para 

outra tarefa que seja mais importante fazer naquele momento.  
1 2 3 4 5 

37. Eu uso imagens ou objectos que se vêem (por ex.: cartazes) quando estou a 

apresentar um trabalho, para que as pessoas percebam bem o que eu quero 

dizer. 

1 2 3 4 5 

38. Antes de falar como uma pessoa eu penso que ela é uma boa pessoa. 
1 2 3 4 5 

39. Eu consigo controlar o que de repente me apetece fazer. 
1 2 3 4 5 

40. A maneira como eu faço as coisas depende dos meus sentimentos (ex.: se estou 

triste o trabalho não me corre tão bem como se estiver contente). 
1 2 3 4 5 

41. Eu tenho um grupo de colegas bastante grande com pessoas que eu conheci em 

vários sítios. 
1 2 3 4 5 

42. Eu compreendo os valores e a cultura (ou objectivos e costumes) de cada grupo 

ou organização (por exemplo o grupo dos amigos, o grupo da catequese, a turma 

da escola têm objectivos e costumes diferentes).  

1 2 3 4 5 

43. Eu faço com que o grupo seja unido como uma equipa. 
1 2 3 4 5 

44. Quando estou a fazer um teste eu mantenho-me calmo e acredito que me vai 

correr bem. 
1 2 3 4 5 

45. Eu ajudo os outros nas suas dificuldades oferecendo-lhes aquilo que eu sei fazer 

e lhes posso dar. 
1 2 3 4 5 

46. Eu ajudo os outros para que eles consigam chegar ao objectivo. 
1 2 3 4 5 

47. Eu respeito e brinco com os outros sejam eles pobres ou ricos. 
1 2 3 4 5 

48. Eu escuto com atenção os outros. 
1 2 3 4 5 
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49. Eu gosto de falar com pessoas que estão relacionadas com as coisas que eu faço 

ou estudo. 
1 2 3 4 5 

50. Eu acredito que tenho mais capacidade que os outros para fazer uma tarefa. 
1 2 3 4 5 

51. Quando tenho que defender uma ideia preparo-me antes para as reacções das 

pessoas 
1 2 3 4 5 

52. Quando acontece alguma coisa que eu não estava à espera, eu consigo mudar a 

maneira como eu estava a pensar fazer uma mudança. 
1 2 3 4 5 

53. Quando eu vejo o outro a fazer alguma coisa muito grave eu não tenho medo de 

o enfrentar e lhe dizer que “isso não se faz”. 
1 2 3 4 5 

54. Eu faço com que as pessoas de diferentes grupos sejam amigas e se ajudem 

umas às outras. 
1 2 3 4 5 

55. Eu presto atenção ao pormenor (às coisas minúsculas, mais pequenas, e 

insignificantes). 
1 2 3 4 5 

56. Eu tenho esperanças que o futuro seja melhor do que o passado. 
1 2 3 4 5 

57. Eu estou pronto para ajudar os outros. 
1 2 3 4 5 

58. Quando é necessário mudar eu consigo orientar o grupo e dizer o que vamos 

fazer  
1 2 3 4 5 

59. Eu chamo a atenção para a necessidade de mudança. 
1 2 3 4 5 

60. Eu ajudo a que os problemas se resolvam sem ser preciso discutir. 
1 2 3 4 5 

61. Quando é necessário resolver um problema urgente e importante, eu resolvo-o, 

mesmo que para isso eu tenha que deixar de cumprir as regras. 
1 2 3 4 5 

62. Quando há uma discussão eu consigo perceber e explicar qual é a opinião de 

cada pessoa que está envolvida nessa discussão. 
1 2 3 4 5 

63. Eu reconheço as qualidades mais importantes que cada pessoa tem. 
1 2 3 4 5 
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Anexo 6 

 

ECI-U Versão Modificada 

Questionário de Hetero-avaliação 

Este trabalho destina-se a crianças dos 10 aos 15 anos de idade e surge no âmbito de uma Tese de Mestrado em Activação 

do Desenvolvimento Psicológico, a decorrer no Departamento de Ciências da Educação, na Universidade de Aveiro pela 

Dra. Isabel Ramos e pelo Professor Doutor Carlos Fernandes. Aveiro, Outubro de 2006. 

Ano ___   Turma ____ Nº ___;  

Acha que esta criança é agressiva na escola?    Sim ___; Não ___;  

Acha que esta criança é indisciplinada na escola?    Sim ___ ;   Não ___;  

 

Lê as afirmações que se seguem e responde fazendo uma circunferência no nº correspondente à escala 

Nunca (1)       Muito poucas vezes(2)     Poucas vezes(3)         Muitas vezes(4)         Sempre(5) 

 

O(a) aluno(a) ___________________ 

1. faz tarefas interessantes. 1 2 3 4 5 

2. faz o seu dever. 1 2 3 4 5 

3. mostra-se aos outros decidido(a) e sem medo. 1 2 3 4 5 

4. consegue perceber muito bem quando a pessoa está bem disposta ou não, 

através dos gestos que ela faz. 
1 2 3 4 5 

5. sabe quais são os obstáculos que vai ter de passar para conseguir chegar a 

um objectivo. 
1 2 3 4 5 

6. colabora com os seus colegas de turma. 1 2 3 4 5 

7. acha que é importante fazer com que as pessoas, com quem ele(a) lida se 

sintam satisfeitas. 
1 2 3 4 5 

8. consegue rir-se de si próprio(a). 1 2 3 4 5 

9. ultrapassa situações difíceis para que haja mudança. 1 2 3 4 5 

10. percebe muito bem quem é que manda na escola. 1 2 3 4 5 
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11. não tem medo de dizer aos outros que não está de acordo. 1 2 3 4 5 

12. faz as coisas mesmo sabendo os perigos que podem acontecer. 1 2 3 4 5 

13. Todos notam que ele(a) é importante no grupo. 1 2 3 4 5 

14. sabe o que consegue fazer bem e o que não consegue fazer tão bem. 1 2 3 4 5 

15. faz logo as coisas em vez de estar à espera que alguém faça. 1 2 3 4 5 

16. consegue perceber as emoções que está a sentir (se está triste, ou contente, 

zangado ou assustado) e sabe porque é que as sente. 
1 2 3 4 5 

17. é verdadeiro (o que ele(a) faz é o que ele(a) diz). 1 2 3 4 5 

18. sabe que, o que ele(a) pensa, o que faz, e o que diz, tem a ver com os seus 

sentimentos. 
1 2 3 4 5 

19. consegue acalmar-se quando tem muitas coisas para fazer. 1 2 3 4 5 

20. define objectivos claros, pequenos e sabe que os consegue realizar. 1 2 3 4 5 

21. transmite aos outros um ideal, uma ideia importante, uma missão que os 

motive. 
1 2 3 4 5 

22. consegue fazer facilmente várias tarefas obrigatórias, uma de cada vez. 1 2 3 4 5 

23. usa um estilo atraente na apresentação dos seus trabalhos. 1 2 3 4 5 

24. aceita as opiniões dos outros acerca de si próprio(a). 1 2 3 4 5 

25. mantem-se animado(a) mesmo quando lhe acontecem azares. 1 2 3 4 5 

26. entusiasma os outros dizendo-lhes coisas positivas. 1 2 3 4 5 

27. é cuidadoso(a) no seu trabalho. 1 2 3 4 5 

28. percebe muito bem quem é que manda dentro de cada grupo ou 

organização (na sala de aula quem manda é a professora, no treino de futebol é 

o treinador…) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

29. consegue fazer com que as pessoas a apoiem e achem que ele(a) é a melhor 

pessoa para fazer determinadas tarefas dentro do grupo. 
1 2 3 4 5 

30. procura informações onde normalmente não é habitual procurar. 1 2 3 4 5 
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31. faz grandes amizades com qualquer pessoa que ele(a) conheça ou com 

antigos colegas de escola. 
1 2 3 4 5 

32. segue objectivos pessoais difíceis, mesmo que ninguém os siga (por ex.: 

ele(a) pode usar roupa que não esteja na moda). 
1 2 3 4 5 

33. oferece a sua opinião aos outros para que eles possam melhorar a sua 

maneira de fazerem as coisas. 
1 2 3 4 5 

34. convence os outros a fazerem o que é melhor para eles. 1 2 3 4 5 

35. usa o seu tom de voz (mais alto ou mais baixo) e também gestos, para 

exprimir sentimentos e assim os outros percebem melhor a sua mensagem. 
1 2 3 4 5 

36. consegue facilmente e rapidamente mudar da tarefa que está a fazer para 

outra tarefa que seja mais importante fazer naquele momento. 
1 2 3 4 5 

37. usa imagens ou objectos que se vêem (por ex.: cartazes) quando está a 

apresentar um trabalho, para que as pessoas percebam bem o que ele(a) quer 

dizer. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

38. Antes de falar como uma pessoa ele(a) pensa que ela é uma boa pessoa. 1 2 3 4 5 

39. consegue controlar o que de repente lhe apetece fazer. 1 2 3 4 5 

40. A maneira como ele(a) faz as coisas depende dos seus sentimentos (ex.: se 

está triste o trabalho não lhe corre tão bem como se estiver contente). 
1 2 3 4 5 

41. tem um grupo de colegas bastante grande com pessoas que conheceu em 

vários sítios. 
1 2 3 4 5 

42. compreende os valores e a cultura (ou objectivos e costumes) de cada grupo 

ou organização (por exemplo o grupo dos amigos, o grupo da catequese, a turma 

da escola têm objectivos e costumes diferentes). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

43. faz com que o grupo seja unido como uma equipa. 1 2 3 4 5 

44. Quando está a fazer um teste ele(a) mantem-se calmo e acredita que lhe vai 

correr bem. 
1 2 3 4 5 

45. ajuda os outros nas suas dificuldades oferecendo-lhes aquilo que ele(a) sabe 

fazer e lhes pode dar. 
1 2 3 4 5 

46. ajuda os outros para que eles consigam chegar ao objectivo. 1 2 3 4 5 

47. respeita e brinca com os outros sejam eles pobres ou ricos. 1 2 3 4 5 

48. escuta com atenção os outros. 1 2 3 4 5 

49. gosta de falar com pessoas que estão relacionadas com as coisas que ele(a) 1 2 3 4 5 
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faz ou estuda. 

50. acredita que tem mais capacidade que os outros para fazer uma tarefa. 1 2 3 4 5 

51. Quando tem que defender uma ideia prepara-se antes para as reacções das 

pessoas. 
1 2 3 4 5 

52. Quando acontece alguma coisa que ele(a) não estava à espera, ele(a) 

consegue mudar a maneira como ele(a) estava a pensar fazer uma mudança. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

53. Quando ele(a) vê o outro a fazer alguma coisa muito grave ele(a) não tem 

medo de o enfrentar e lhe dizer que “isso não se faz”. 
1 2 3 4 5 

54. faz com que as pessoas de diferentes grupos sejam amigas e se ajudem umas 

às outras. 
1 2 3 4 5 

55. presta atenção ao pormenor (às coisas minúsculas, mais pequenas, e 

insignificantes). 
1 2 3 4 5 

56. tem esperanças que o futuro seja melhor do que o passado. 1 2 3 4 5 

57. está pronta para ajudar os outros. 1 2 3 4 5 

58. Quando é necessário mudar ale(a) consegue orientar o grupo e dizer o que 

vão fazer. 
1 2 3 4 5 

59. chama a atenção para a necessidade de mudança. 1 2 3 4 5 

60. ajuda a que os problemas se resolvam sem ser preciso discutir. 1 2 3 4 5 

61. Quando é necessário resolver um problema urgente e importante, ale(a) 

resolve-o, mesmo que para isso ele(a) tenha que deixar de cumprir as regras. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

62. Quando há uma discussão ele(a) consegue perceber e explicar qual é a 

opinião de cada pessoa que está envolvida nessa discussão. 
1 2 3 4 5 

63. reconhece as qualidades mais importantes que cada pessoa tem. 1 2 3 4 5 
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Anexo 7 

 

Perturbação do Comportamento 

Questionário aos Directores de Turma 

 

 

Nome do(a) aluno(a) _______________________________________  Idade ___    

Ano ___     Turma ____ Nº ____     Director de turma: __________________________ 

 

Responda às questões assinalando com uma bolinha ou um x o ponto no segmento de recta (da 

escala visuo-analógica de 0 a 10) que corresponde à sua opinião, sendo Nunca (0) e 

Constantemente (10). 

Constan- 

Nunca      temente 

0    1       2        3       4       5       6        7       8     9   10 

Este(a) aluno(a)            

1. Gaba-se, ameaça, aplica alcunhas ou intimida os 

professores. 
          

2. Gaba-se, ameaça, aplica alcunhas ou intimida os 

colegas. 
          

3. Inicia lutas físicas com os professores. 
          

4. Inicia lutas físicas com os colegas. 
          

5. Agride-se a si próprio de forma física. 
          

6. Utiliza uma arma que pode causar dano físico grave 

a outras pessoas. 
          

7. Manifesta crueldade física para com outras pessoas 

ou animais Ex: _____________________________ 
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8. Rouba, enfrentando a vítima. 
          

9. Força alguém a manter uma relação sexual. 
          

10. Provoca deliberadamente um incêndio com 

intenção de causar danos graves. 
          

11. Destrói propositadamente a propriedade do 

professor. 
          

12. Destrói propositadamente a propriedade do colega. 
          

13. Viola o domicílio ou automóvel de outra pessoa. 
          

14. Mente para obter bens ou favores ou evitar 

obrigações. 
          

15. Rouba objectos de um certo valor, sem enfrentar a 

vítima. 
          

16. Permanece, fora de casa durante a noite, 

contrariando as proibições paternas. 
          

17. Foge de casa dos pais ou domicílio institucional 

durante a noite. 
          

18. Faz gazeta às aulas. 
          

19. Não cumpre as regras estabelecidas. 
          

20. Diz palavrões. 
          

21. É incapaz de agir de forma metódica. 
          

22. É desobediente. 
          

23. Tem conversas paralelas na sala de aula. 
          

24. É distraído. 
          

25. Isola-se e evita interagir com os outros. 
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Anexo 8 

Tabela de classificação de Níveis de Frequência dos alunos no  
Clube de Inteligência Emocional 

 
turma Nº nº de sessões 

que frequentou 
 

 
% sobre 23 sessões 

níveis Frequentou No 
ano passado 

     5º K 11     

5º J  2     

5º K 2     

5º K 5     

    5º K 20     

    5º K 9     

5º N 2     

5º N 4     

5º N 5     

5º N 15     

5º N 18     

      

6º J  7     

“ 16     

“ 8     

“ 19     

6º I 10     

“ 11     

“ 12     

“ 14     

“ 16     

“ 17     

“ 20     

“ 9     

“ 15     

“ 2     

“ 3     

“ 5     

6º H 1     

“ 3     

“ 19     

“ 4     

“ 5     

“ 6     

“ 7     

“ 10     

“ 11     

“ 12     

“ 17     

 


