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Registámos com natural agrado o enorme interesse que a 
publicação do primeiro número da nossa revista “Educação 
para o Desenvolvimento” despertou entre os leitores. Muitas 
pessoas e, em particular, numerosos bibliotecários questiona-
ram-nos a respeito da edição de um segundo número, ou por 
terem apreciado a nossa iniciativa editorial ou porque esta re-
vista tenha sido uma das publicações mais requisitadas das 
suas bibliotecas ou centros de documentação.

Este estímulo e a vontade de continuarmos a promover a 
divulgação e um amplo debate das ideias, que pensadores e 
investigadores propõem em torno dos temas da Educação, 
motivam-nos à edição do segundo número.

Sabemos da necessidade de aprofundar o conhecimento cien-
tífico sobre a sociedade, sobre a natureza e sobre o próprio 
homem e promover o espirito crítico e participativo. É esta 
ideia que nos move. Acreditamos que esta é, também, uma 
das formas de contribuirmos para a melhoria da Educação e 
para o desenvolvimento e o progresso do nosso País. 

Neste sentido levámos a cabo pelo Prof. Doutor Luís Larcher, 
através do nosso Centro de Investigação, uma pesquisa na 
incidência comparativa de doenças da Creche ao Básico. O 
estudo empírico visou dar respostas no âmbito exclusivo da 
incidência de doenças e resistência do sistema imunitário 
das crianças, consoante a frequência, ou não, das creches ou 
jardins-de-infância; este inquérito envolveu respostas, consi-
deradas válidas, sobre 4.537 crianças, dos 0 aos 6 anos, em 
134 dias úteis de escola e cujos resultados apraz-nos registar 
neste número, por ter sido realizado nos nossos 57 centros 
educativos. 

Este e outros relevantes momentos de reflexão, de que nos 
permitimos sublinhar o artigo do Prof. Doutor Rubem Cabral, 
suscita-nos um olhar sobre os condicionalismos e as possibili-
dades do tempo presente e o nexo da Escola e da necessidade 
desta se posicionar como um “todo sistémico integrado, dinâ-
mico, interdependente e necessariamente sustentável”, e o 
das Professoras Doutoras Dolores Madrid e Mª José Mayorga, 
que realizaram uma análise de como o conceito de Didática 
tem evoluído nos últimos anos e como a sua evolução tem 
implicações na formação e profissionalização do professorado. 

Porque vivemos tempos de austeridade e de restrição orça-
mental, este número terá uma publicação mais reduzida no 
formato papel, sendo no entanto disponibilizado aos leitores, 
também, e de maneira ainda mais ampla, em suporte digital. 
Todos os pais dos nossos alunos e os colaboradores da Asso-
ciação de Jardins-Escolas João de Deus irão receber a revista 
via correio eletrónico.

Contamos com todos. Sabem que podem contar connosco.
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Segundo o relatório “Estado da Edu-
cação 2012”, do Conselho Nacional 
de Educação, em 2011, cada aluno do 
Ensino Superior público custou, em 
média anual, 6.185 euros, sem entrar 
em linha de conta com os 130 milhões 
de euros da Ação Social ou os investi-
mentos em infraestruturas.

Neste momento de dificuldade nacio-
nal, penso que, mais importante do 
que alguns quererem impor ao País a 
sua ideologia ou filosofia de vida - sem 
se preocuparem com a opinião dos de-
mais e, principalmente, sem quererem 
saber se geramos riqueza suficiente 
para sustentar essa ideia ou política 
- é defendermos o superior interesse 
da Nação com práticas que permitam 
oferecer a cada cidadão o melhor ser-
viço ao mais baixo custo.

Só com crianças e jovens educados, 
em resultado de um esforço coletivo 
– para o qual toda a sociedade con-
tribuiu -, no sentido de o ajudar a 
desenvolver capacidades, destrezas, 
habilidades, conhecimentos, valores 
e atitudes adequados e ajustados ao 
mundo em acelerada mudança em 
que vivemos, é que conseguiremos 
vencer as dificuldades e os enormes 
desafios que temos pela frente.

O investimento numa educação de 
alta qualidade afigura-se-nos como 
orientação estratégica fundamental, 
até pelas mais-valias económicas e 

Coluna de opinião

Um outro olhar ...

O Estado da Educação
sociais que podemos esperar a média 
e longo prazo.

Representa, ainda, para nós, motivo de 
séria preocupação o facto de vermos 
muitos dos nossos melhores alunos e 
quadros técnicos, em que a nação in-
vestiu milhões e milhões de euros, na 
expetativa de um retorno de inovação, 
melhor desempenho e desenvolvi-
mento económico do País, emigrarem 
em busca de trabalho ou de projetos 
de investigação noutros países, esque-
cendo a dívida que contraíram para 
com todos os portugueses contribuin-
tes, que ajudaram à sua formação aca-
démica.

Deveríamos pugnar, por exemplo, por 
um serviço público de Educação em 
que cada escola tivesse autonomia 
para realizar o Projeto e o Serviço Edu-
cativo que melhor se adequarem à Co-
munidade que servem, prestando con-
tas dos ganhos educativos dos seus 
alunos. Tornar-se-iam, assim, polos 
de desenvolvimento regional e catali-
sadores de inovação, apoiando novas 
empresas e novas ideias. E todas as 
escolas, independentemente do pro-
prietário - o Ministério da Educação, uma 
autarquia, uma cooperativa ou associação 
de professores, uma IPSS, um sindicato ou 
uma entidade privada -, estariam em situ-
ação de igualdade, em sã competição 
por um desempenho de melhor qua-
lidade, disponibilizando o elevado po-

tencial humano de que dispõem para 
o bem comum.

Àqueles que continuam a querer des-
truir o Ensino Superior privado, por 
mero preconceito ideológico, vale a 
pena recordar que, se o conseguissem, 
então, 88.290 alunos (que o frequen-
taram em 2011) ficariam sem ensino 
superior, diminuindo muito a já de si 
baixa percentagem de alunos portu-
gueses que o frequentam (17,3%, a 
comparar com a média de 26,8% dos 
27 Países da UE – dados de 2011).

Outra alternativa seria gastar avulta-
das verbas, que não temos, na cria-
ção de novas instalações e aplicar 
mais 546 milhões de euros. Será que 
o povo português, neste momento 
crítico, estará disposto a pagar mais 
esta avultada verba para satisfazer 
quem defende esta ideologia política 
partidária? Não deveremos ser mais 
consistentes e pragmáticos naquilo 
que defendemos? Em vez de dema-
gogias e de ideias, aparentemente, 
simpáticas e populistas, necessitamos 
de projetos concretos e sustentáveis, 
que não hipotequem o nosso futuro e, 
principalmente, o futuro das gerações 
vindouras. 

Oppenheimer referiu ao verificar a 
devastação das bombas atómicas, 
cujo projeto coordenou que “ o maior 
perigo da humanidade é o cientista 
alienado”
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MARIA ESTER ALMEIDA

UNIVERSIDADE  ABERTA

CONVIVÊNCIA E DIÁLOGO INTERCULTURAL

Nesta era em que se desenvolve um processo de globaliza-
ção e se fala cada vez mais em cultura planetária e aldeia 
global, onde as migrações assumem relevância e especifici-
dade, a convivência e o diálogo intercultural são de grande 
importância. 

A cultura de uma nação não pode desenvolver-se sem ter 
em atenção o presente e o futuro, nem esquecer os valores 
e os ensinamentos do passado. 

Portugal tem uma história rica que não pode ser esquecida. 
Este nosso País, o mais antigo da Europa, foi sempre um 
país de emigração e de imigração, tendo a influência desta 
migração tornado a nossa sociedade cada vez mais multir-
racial, multiétnica e multicultural.

Somos Ibéricos e o resultado de um profundo cruzamento 
de tradições judaico-cristãs e muçulmanas e a comunica-
ção intercultural esteve presente desde os primórdios da 
nossa fundação como país.

Somos, sem dúvida, miscigenados e, para compreendermos 
os outros e a nós próprios, temos que aceitar o nosso pas-
sado histórico.

Recordamos a conquista do nosso território, a odisseia glo-
riosa dos descobrimentos nos séculos XV e XVI, em que 
os portugueses ao construírem as suas caravelas, revolu-
cionaram os meios de transporte e comunicação e deram 
a conhecer “Novos mundos ao Mundo”. Estas deslocações 
tinham como objetivos: expandir a fé e o império, estabe-
lecer contactos e comércio com outros povos, melhorar a 
situação económica e as suas condições de vida.

Uns partiam para nunca mais voltar, levando a sua cultu-
ra, outros regressavam, tendo absorvido as culturas das 
gentes das zonas por onde tinham andado.

Entre 1425 e 1439, isto é, 6 a 12 anos após os descobri-
mentos, os portugueses povoaram a Madeira e os Açores, 
depois tentaram expandir a sua cultura e religião ao 
Extremo Oriente e Américas.

Depois do Caminho Marítimo para a Índia, os portugue-
ses saíram das suas terras para irem para as longínquas 
paragens do Brasil e outras zonas que acabaram por po-
voar - as antigas Províncias Ultramarinas, hoje Países de 
Expressão Portuguesa. (PALOPS).

Nos anos de 60/70, a emigração dos portugueses tinha 
como destino principal a Europa, a França, a Alemanha, o 
Luxemburgo, a Suíça, e etc., fugindo, por vezes, da polícia 
política, da guerra no Ultramar e também da pobreza dos 
nossos campos.

É a epopeia dos portugueses, que deixará marcas profun-
das na história de Portugal no século XX.

Na realidade, o nosso País é belo, tem um bom clima, 
um passado rico em história, mas ao longo dessa história 
muitas vezes nada tem a propor à sua população e esta, 
apesar do seu apego à terra, à sua família e aos seus 
amigos, muitas vezes tem de se lançar na “história trá-
gico terrestre”, como no passado se lançou na história 
trágico marítima, emigrando para outros lugares e procu-
rando novas formas de viver e de estar.

O mundo mudou, a modernização é um desafio cultural 
onde se questionam valores, comportamentos e atitudes, 
mas como verificamos a comunicação intercultural não é 
um novo paradigma do séc. XXI. 

Estamos na Era das novas tecnologias, da informática, da 
globalização, de novas mudanças.
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POPULAÇÃO ESTRANGEIRA RESIDENTE EM PORTUGAL

A construção do espaço comunitário económico e político 
da União Europeia, com a eliminação das fronteiras e a livre 
circulação de pessoas e bens, associada aos movimentos 
migratórios da Europa Central e do Leste, aproximou as 
populações, colocou em interação grupos étnicos cultural-
mente diferenciados e fez emergir a questão da diversida-
de étnica, cultural, religiosa no velho continente europeu, 
onde, desde a sua génese, existe Multiculturalidade.

A Europa contemporânea corresponde cada vez mais a uma 
sociedade muito mais variada, colorida, aberta e diversa 
onde as cidadanias compostas ganham sentido (Toffler 1980).

Também Portugal, de país de emigração, começou a con-
frontar-se com um fenómeno novo, a imigração, a partir de 
1974 e após a descolonização. 

Além de país recetor de portugueses que vinham pela pri-
meira vez ou dos voltavam dos territórios de língua oficial 
portuguesa, nomeadamente, Angola, Moçambique, Guiné, 

Timor e principalmente Cabo Verde, começaram, tam-
bém, a entrar em Portugal, brasileiros indianos e habi-
tantes do Leste Europeu.

A partir dos anos 2000 assistiu-se a uma nova viragem 
do panorama global da imigração portuguesa, verifi-
cando-se a manutenção de um número crescente de 
imigrantes e uma alteração dos fluxos migratórios, até 
então constantes e homogéneos. Começam também a 
entrar espanhóis, brasileiros indianos, habitantes do les-
te europeu, nomeadamente ucranianos, russos, búlgaros, 
bósnios e asiáticos: timorenses, indianos e paquistane-
ses.

De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF) vivem legalmente em Portugal mais de 500 mil 
indivíduos imigrados, distribuídos da forma que se apre-
senta:

DISTRITOS TOTAL TRs VLDs H M

TOTAL NACIONAL 445.262 443.005 2.207 225.564 219.698

AVEIRO 14.050 14.017 33 7.159 6.891

BEJA 6.455 6.455 0 3.579 2.876

BRAGA 10.284 10.244 40 5.253 5.031

BRAGANÇA 2.129 2.118 11 1.113 1.016

CASTELO BRANCO 3.174 3.152 22 1.644 1.530

COIMBRA 12.082 12.005 77 6.089 5.993

ÉVORA 3.963 3.957 6 2.058 1.905

FARO 71.818 71.808 10 37.296 34.522

GUARDA 1.833 1.832 1 973 860

LEIRIA 17.031 17.023 8 8.870 8.161

LISBOA 189.220 187.578 1.642 94.291 94.929

PORTALEGRE 2.974 2.973 1 1.536 1.438

PORTO 27.112 27.028 84 13.539 13.573

SANTARÉM 14.460 14.443 17 7.561 6.899

SETÚBAL 47.935 47.694 241 23.619 24.316

VIANA DO CASTELO 3.418 3.418 0 1.821 1.597

VILA REAL 2.244 2.241 3 1.073 1.171

VISEU 4.854 4.851 3 2.661 2.193

AÇORES 3.461 3.454 7 1.912 1.549

MADEIRA 6.765 6.764 1 3.517 3.248
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E igualmente devem ter direito a valores democráticos 
como:

. Respeito

. Aceitação

. Justiça

. Amizade 

. Solidariedade

. Saúde

Algumas pessoas pensam que no fundo somos todas 
iguais, uma vez que valores como:

. O amor

. A procriação

. A liberdade

. A igualdade

. A paz

. A gratidão

. A justiça

. A sobrevivência

MARIA ESTER ALMEIDA Convivência e diálogo intercultural

Podemos ainda dizer que existem mais de cinco milhões 
de portugueses emigrados e espalhados pelo mundo, o que 
corresponde a metade da população continental.

A nossa Língua é património cultural de cerca de 250 mi-
lhões de cidadãos.

Atualmente, os fluxos de imigração estão estagnados tal-
vez devido à situação económica que a Europa atravessa e 
da qual Portugal não é exceção.

O fenómeno da interculturalidade interessa aos emigran-
tes, aos imigrantes e a toda a comunidade em geral, tanto 
dos países de origem como dos países recebedores, haven-
do necessidade de existir entre eles uma aproximação Mul-
ticultural.

Essa aproximação Intercultural deve implicar uma atitude 
recetiva, criativa, coordenada e participativa de toda a co-
munidade. (Rey 1976).

Importa lembrar que, para os países de acolhimento, as 
populações imigrantes (os estudos demostram-no) são 
fator de crescimento da economia, um complemento de 
mão-de-obra disponível para suprir as falhas do mercado 
de trabalho nativo, um vetor de equilíbrio demográfico e 
de sustentabilidade da segurança social. O contributo lí-
quido para a criação de riqueza dos países de acolhimento 
é inegável.

Cada vez mais há necessidade de compreender as socieda-
des Multiculturais de modo a que possa existir interação 
das raças, das classes, do género e compreender-se que 
cada grupo étnico deve desenvolver e conservar a sua cul-
tura e tradições dentro da sociedade em que está inserida.

Vivemos em democracia e uma sociedade democrática é 
necessariamente uma sociedade plural (Branco, 2006).

Nas sociedades modernas, para melhor podermos comu-
nicar entre pessoas de culturas diferentes, devemos ter 
atitudes tolerantes e solidárias, adaptadas ao contexto da 
diversidade cultural. 

A nossa sociedade deve organizar-se em torno dos Direitos 
do Homem que foram instituídos em 1948 e em que o art.º 
n.º 1 defende que os seres humanos “ nascem livres em 
igual Dignidade e Direitos”.

É importante aprender a saber lidar 
com a diferença, a compreender que 
não deve haver culturas dominan-
tes, que a adesão a valores deve ser 
livre e espontânea (Oliveira 1998) 
e que os valores devem ser objeto 
de escolha de cada um, já que im-
por valores é despersonalizar, desu-
manizar e um atentado à dignidade 
humana.“Somos todos iguais”, mas 
também diferentes.

são valores universais. Porém cada 
cultura tem os seus valores e o que 
é importante ou verdade para uns 
pode não ser para outros, o que pode 
desencadear crises pessoais ou so-
ciais.

“Somos todos iguais”, mas também 
diferentes.

Na realidade é importante saber in-
terpretar e compreender “o outro” 
na sua cultura e lembrar-nos que 
cada um de nós é fruto do meio em 
que foi criado, dos recursos afetivos, 
materiais, culturais, da família onde 
nasceu e cresceu, mas também da 
qualidade psicossocial de todos os 
contextos que o rodeiam (Gonçalves, 
2003).

É essencial que o Estado e os seus ci-
dadãos respeitem as diferenças entre 
grupos e indivíduos.

É importante proporcionar o conhe-
cimento de pessoas de diferentes 
meios, países, etnias, culturas, cren-
ças e valores. Este conhecimento 
pode traduzir-se num enriquecimen-
to pessoal muito significativo.
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Temos de estar abertos à diferença, à 
mudança; à diversidade, à tolerância, 
à solidariedade e a uma cooperação 
Intercultural ativa.

Há que aprender a aprender, porque 
os campos do saber são inesgotáveis, 
evoluem depressa e precisam de cons-
tantes reajustamentos a realidades 
novas. 

Como diz o provérbio popular: “ a mor-
rer e a aprender” ou como recomenda 
o Conselho da Europa para este século 
XXI (1980) citado por Delors (2003).

É necessária a aprendizagem ao longo 
da vida no coração da nossa socieda-
de.

É necessário aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a viver jun-
tos, aprender a ser.

O ponto comum da aprendizagem 
numa sociedade Multicultural será:

“Aprendermos a conhecer-nos e a res-
peitar-nos”.

Para que as pessoas de diversas cultu-
ras possam viver felizes e possa reinar 
a paz e a harmonia na comunidade em 
que vivem, devem alimentar uma con-
vivência pacífica, interatuar através do 
diálogo, do conhecimento mútuo, da 
abertura ao universo, sem prejuízo da 
sua própria originalidade
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Mª JOSÉ MAYORGA FERNÁNDEZ
DOLORES MADRID VIVAR

NUEVA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA
EN LA FORMACIÓN DOCENTE

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

El  objeto del presente artículo es realizar un análisis de cómo el concepto de Di-

dáctica ha ido evolucionando en los últimos años y cómo dicha evolución tiene 

implicaciones en la formación y profesionalización del profesorado. 

Hacemos una primera aproximación a una nueva visión de este término y una 

nueva concepción de la formación del profesorado basada en competencias y en el 

aprendizaje del alumnado.

El conocimiento en profundidad de 
la Didáctica es fundamental para 
cualquier profesional de la educa-
ción, debido a que constituye una 
disciplina estructural de la Pedago-
gía, en particular, y de las Ciencias 
de la Educación en general. Por ello, 
para poder impartir una enseñan-
za de calidad, es necesario, que el 
profesorado conozca como ha ido y 
va evolucionando dicho concepto.

El origen del término surgió en Cen-
troeuropa, en el siglo XVII, Ratke y 
sobre todo Comenio utilizaron la de-
nominación de Didáctica tomada del 
latín, y no del griego. Para Comenio 
(1657), el autor más importante de los 
inicios de esta disciplina, con su obra 
Didáctica Magna, la Didáctica era el 

artificio universal para enseñar todas 
las cosas a todos, con rapidez, alegría 
y eficacia. Enseñar realmente de un 
modo cierto, de tal forma, que pueda 
obtener un buen resultado. Enseñar 
rápidamente, sin molestias ni tedio 
ni para el que enseña ni para el que 
aprende, enseñar con gran atractivo 
y agrado para ambos. Y enseñar con 
solidez, no superficialmente, no con 
meras palabras, sino encaminando al 
discípulo a las verdaderas, a las sua-
ves costumbres, a la piedad profunda.

Posteriormente, el término Didácti-
ca cayó en desuso, hasta que en el 
siglo XIX Herbart (1806) y sus discí-
pulos la retomaron. Aunque limita-
ban su contenido al conjunto de los 
medios educativos e instructivos.

Otto Willmann (1948) volvió a dar-
le un carácter más general, tal vez 
en exceso, como teoría de la adqui-
sición de lo que posee un valor for-
mativo, es decir, la teoría de la for-
mación humana. Con lo cual llegaba 
a confundirse con toda la Pedago-
gía o ciencia global de la educación.

Hoy el término Didáctica está comple-
tamente extendido en todo el ámbito 
europeo e iberoamericano, gozando 
de una gran tradición y desarrollo. Lo 
cual permite que la Didáctica, desde 
la perspectiva disciplinar, posea un 
campo semántico propio. Ese campo 
semántico, según Pla i Molins (1993), 
hace posible una reflexión orientada a 
describir bajo qué parámetros episte-
mológicos, científicos, y de influencia 

DIDÁCTICA COMO DISCIPLINA CIENTíFICA
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social se puede inscribir; bajo qué con-
cepto educativo y social quisiéramos 
enraizarnos, con unos presupuestos 
teóricos que deben orientar todos 
y cada uno de los actos que tomen 
cuerpo en cada uno de los elementos 
que componen el campo semántico.

Muchos autores, como Estebaranz 
(1994, 41), Sáenz Barrio (1994, 14), y 
Ruiz (1996, 25) han realizado un com-
pleto análisis de las diferentes defini-
ciones existentes sobre Didáctica, con 
el fin de hallar elementos comunes en 
todas ellas. Dichos elementos se pue-
den concretar en la siguiente tabla:

En definitiva, dar una definición de 
Didáctica supone pensar en cuál es 
el campo que abarca, a qué se refie-
re, así como la forma que adopta. A 
pesar de ello, hasta la actualidad se 
ha considerado la Didáctica como 
una disciplina fundamentada en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
“desde una visión activo-participativa 
de la Didáctica, el docente de doce-
re es el que enseña pero, a su vez, es 
el que más aprende en este proce-
so de mejora continua de la tarea de 
co-aprender con los colegas y con 
los estudiantes” (Medina, 2002: 6). 

Por tanto, se ha considerado que la 
Didáctica requiere de un gran esfuer-
zo reflexivo-comprensivo y de elabo-
ración de modelos teórico-aplicados 
que posibiliten la mejor interpretación 
de la tarea del docente y de las ex-
pectativas e intereses del alumnado. 

De este breve análisis histórico se 
puede derivar que tradicionalmen-
te el objeto de la  didáctica ha sido 
la enseñanza (Sáenz, 1994). Pero el 
objeto de la didáctica hay que estu-
diarlo desde un enfoque sistémico 
por medio de la determinación de 
las características que expresan sus 
partes, así como las leyes o peculia-
ridades que influyen en dicho objeto.

Los profesionales de la Educación ten-
dríamos que plantearnos cuál es el ob-
jeto de estudio de la Didáctica, porque 
“la escuela, siempre ha caminado a re-
molque de las exigencias y demandas 
sociales, ha respondido a los patrones, 

valores y propuestas de la cultura mo-
derna, incluso cuando proliferan por 
doquier las manifestaciones de sus la-
gunas, deficiencias y contradicciones” 
(Pérez Gómez, 2004: 12). Esto nos 
lleva a pensar que al estudiar la Di-
dáctica no sólo hay que centrarse en 
una valoración superficial del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, sino que 
hay que realizar una valoración pro-
funda, teniendo en cuenta todos los 
aspectos que pueden estar influyendo 
en dicho proceso, ya que la didáctica 
está destinada a generar estrategias 
de acción en el proceso educativo.

Pero llegados a este punto, y sien-
do conscientes de que la Didáctica 
se centra en analizar, conocer e in-
tervenir para mejorar las situaciones 
de enseñanza-aprendizaje, nos plan-
teamos las siguientes cuestiones:

¿Por qué hay personas que apren-
den sin que nadie les enseñe?

¿Por qué se puede dar enseñanza 
sin aprendizaje?

¿Por qué hay alumnos/as que 
aprender a pesar de tener condi-
ciones adversas de aprendizaje? 

Somos conscientes de que actualmen-
te están cambiando las situaciones 
educativas tradicionales, con la incor-
poración al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES) y el auge de las 

ASPECTOS DESCRIPTORES DE LA DEFINICIÓN DE DIDÁCTICA

CARÁCTER
DISCIPLINA SUBORDINADA A LA PEDAGOGÍA
TEORÍA Y PRÁCTICA
CIENCIA, ARTE, TECNOLOGÍA

OBJETIVOS

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE
INSTRUCCIÓN
FORMACIÓN

CONTENIDO

NORMATIVA
COMUNICACIÓN
ALUMNADO
PROFESORADO
METODOLOGÍA

FINALIDAD

FORMACIÓN INTELECTUAL
OPTIMIZACIÓN DEL APRENDIZAJE
INTEGRACIÓN DE LA CULTURA
DESAROLLO PERSONAL

(Mallart, 2000: 5)

Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación se están multipli-
cando las posibilidades de aprendizaje 
de las personas. “En los últimos años 
asistimos a reformulaciones y re-pro-
puestas, con un aparato terminológico 
alienante, para el cambio y la mejora 
de la enseñanza, sobre problemas y 
soluciones ya proporcionados por la 
Didáctica General” (De la Herrán y Pa-
redes, 2008: 20).

Tal vez, esta situación está produ-
ciendo un cambio de paradigma, que 
sustenta a los procesos de Enseñan-
za-Aprendizaje. Una concepción más 
abierta de dichos procesos, más holís-
tica y globalizadora. Tal vez tendría-
mos que repensar el foco principal de 
estudio de la Didáctica tradicional-
mente aceptado.

Desde nuestro punto de vista, la Di-
dáctica es una ciencia que evidente-
mente, se encarga del estudio de los 
procesos de Enseñanza-Aprendizaje, 
de la relación comunicativa entre pro-
fesores/as y alumnos/as, en función 
de los aprendizajes adquiridos y que 
pretende alcanzar el desarrollo inte-
gral del individuo.  Pero a su vez, par-
timos de la idea que en dicho proceso, 
la Didáctica tendría que centrar más 
su foco de estudio en el aprendizaje, es 
decir, nosotras planteamos entender 
la Didáctica como una Metodología 
de Aprendizaje activa, debido a que 
partimos de la idea, de que por más >
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que queramos Enseñar, si el alumno/a 
no quiere aprender no se cierra el pro-
ceso, pero si alguien quiere Aprender, 
no es necesario que otra persona le 
enseñe. Es decir, existe posibilidad de 
estudio didáctico siempre que haya 
alguien en proceso de aprender algo.

Mª JOSÉ MAYORGA FERNÁNDEZ . DOLORES MADRID VIVAR  Nueva perspectiva de la Didáctica en la formación docente

Afirma Castells (2000) que el futuro, 
que es el hoy, requiere educar al in-
dividuo para construirse una inteli-
gencia curiosa capaz de manejar ins-
trumentos y lenguajes cambiantes, 
pero también una identidad fuerte, 
flexible y segura para adaptarse a 
los cambios permanentes que cons-
tituirán sus ecosistemas de activi-
dad y de relaciones interpersonales.  

La escuela se puede considerar como 
una encrucijada de culturas; la escuela 
impone, lentamente pero de mane-
ra tenaz, unos modos de conducta, 
pensamiento y relaciones propios 
de la institución que se reproduce a 
sí misma, con independencia de los 
cambios radicales que se producen 
en el entorno (Pérez Gómez, 2004).

Pero a pesar de que a veces estas cul-
turas debilitan (más que fortalecen) a 
la instituciones escolares, considera-
mos que éstas deberían de plantear-
se para hacer de la escuela un lugar 
de encuentro, donde aprender, don-
de formarse, donde se educa, donde 
se respeta a la singularidad de cada 
persona y cada grupo, donde se par-
ticipa y donde se aprende a vivir…. 
Apostando por una escuela donde se 
pueda estar tranquilo, donde cada 
uno pueda mostrarse como es, donde 
haya emociones y sentimientos, son-
risas y lágrimas, sorpresas,… donde 
se pueda hablar, escuchar, aprender, 

equivocarse, inventar, encontrarse 
con los demás, disfrutar. Una escuela 
donde se pueda vivir y se desee vivir. 
Queremos hacer una apreciación im-
portante: cuando hablamos de “es-
cuela”, estamos hablando de todos los 
niveles escolares (educación infantil, 
primaria, secundaria,…. universidad).

Una escuela focalizada en el aprendiza-
je, en la tranquilidad, en la motivación, 
en los afectos, en definitiva, en alcanzar 
el desarrollo integral de su alumnado. 

Imagen 1: Escuela centrada 
en la enseñanza y escuela 
centrada en el aprendizaje

Imagen 2: Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de 
Málaga

“Es necesario en Didáctica, la ciencia 
de la enseñanza, hablar de profesores, 
pues lo que saben hacer con mayor 
empeño y de forma más visible es 
enseñar” (Paredes, 2008: 363). Como 
se puede apreciar en estas líneas, está 
muy asumido en el ámbito científico, 
que la Didáctica es la ciencia de la en-
señanza, pero como ya hemos indica-
do anteriormente sería más adecuado, 

debido a las características de la socie-
dad actual, considerarla la ciencia del 
aprendizaje. 

Por ello, parece evidente, que tenemos 
que replantear la función docente, así 
como su desarrollo profesional, lo cual 
nos lleva a su vez a reconsiderar la for-
mación inicial del profesorado.

Y todo esto nos lleva a una cuestión 
básica de partida: ¿qué es ser docen-
te? Santos Guerra (2009) afirma que 
ser docente es importante, difícil, 
apasionante, hermoso e inmortal. Es 
importante, porque es importante 
para los individuos, para el alumna-
do… es difícil, es apasionante porque 
está llena de retos, hermoso porque es 
una forma de estar en el mundo que 
ayuda a que otras personas sean me-
jores… Y por último, es inmortal. ¿Por 
qué?  Porque, citando palabras de Al-
ves (1996), pedagogo brasileño, en su 
libro “La alegría de enseñar”, enseñar 
es un ejercicio de inmortalidad porque 
de alguna forma seguimos viviendo 
en aquellos cuyos ojos aprendieron a 
ver el mundo a través de los ojos de 
nuestras palabras. Por eso el profesor 
nunca muere. 

Entendemos que ser docente es una 
profesión pero también un arte y una 
vocación. 

La profesionalización del docente es 
un proceso continuo que comienza 
cuando el alumno ingresa en la ins-
titución universitaria para su forma-
ción inicial, pero difícilmente sabemos 
cuándo termina.

LA DIDÁCTICA EN LA 
ESCUELA ACTUAL

REPENSAR LA FUNCIÓN y 
FORMACIÓN DOCENTE
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Desarrollo personal

Conocimiento profundo de su trabajo en los más diversos aspectos (enseñanza, currículum, clima del aula,…)

Asimilación y adecuación de los métodos de indagación, reflexión e innovación más adecuados que le posibiliten 
aprender de su práctica con rigor y ponerla en tela de juicio para mejorar

Integrar el conocimiento de teorías y procesos sobre su actuación en el aula, con el estudio argumentado del propio 
trabajo en el aula y centro

Asumir la profesionalización como el estilo y base de un modelo cada vez más abierto y fuerte de afianzamiento 
docente y social

LA FORMACIÓN y EL PERFECCIONAMIENTO SON CONTINUOS E IMPLICA: 

  
PARTIENDO DE ESTA IDEA PLANTEAMOS LA FORMACIÓN DOCENTE 

BASÁNDOLA EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS y EN LA INVES-

TIGACIÓN ACCIÓN EN EL AULA. ALGUNAS DE LAS COMPETENCIAS A 

TRABAJAR CON EL PROFESORADO NOVEL, PUEDEN SER LAS ESTABLE-

CIDAS POR PERRENOUD (2004):

Organizar y animar situaciones de aprendizaje

Gestionar la progresión de los aprendizajes

Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación

Implicar a los alumnos/as en sus aprendizajes y en su trabajo

Trabajar en equipo

Participar en la gestión institucional

Utilizar las nuevas tecnologías

Informar e implicar a las familias

Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión

Organizar la propia formación continua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Desde nuestro punto de vista, la formación que necesita el docente para dar 
respuesta a las necesidades educativas de hoy, se puede establecer en base a 
tres áreas prioritarias: Pedagógica, Metodológica y Tecnológica.

De esta área priorizaríamos la capacitación 
del docente en trabajo en equipo para lo-
grar aprendizaje significativo  o relevante 
y aprendizaje basado en competencias. 

Ya sabemos que estas competencias míni-
mas, entendiendo competencia como un 
conjunto de conocimientos, destrezas, ha-
bilidades, actitudes y valores que permiten 
a la persona desenvolverse con un nivel de 
calidad satisfactorio en los distintos ám-
bitos en los que desarrolla su vida, se han 
concretado en:

Pedagógica
Comunicación lingüística

Matemática 

Conocimiento e interacción con 
el mundo físico 

Tratamiento de la información 
y competencia digital

Competencia social y ciudadana

Competencia cultural y artística

Aprender a aprender 

Autonomía e iniciativa personal.

Aquí la formación debe ir en-
caminada en metodologías que 
despierten y motiven, no tiene 
sentido dar respuestas a quienes 
no se han planteado la pregunta; 
por eso, la tarea del docente es 
recuperar las preguntas, las in-
quietudes, el proceso de búsque-
da de los hombres y las mujeres 
que elaboraron los conocimien-
tos que ahora figuran en nues-
tros libros, considerar al profesor 
como potenciador del funciona-
miento de los grupos (Torrego, 
2008). La primera tarea es crear 
inquietud, descubrir el valor de 
lo que vamos a aprender, recrear 
el estado de curiosidad en el que 
se elaboraron las respuestas. Para 
ello hay que volver las miradas 
de nuestros alumnos y nuestras 
alumnas hacia el mundo que nos 
rodea y rescatar las preguntas ini-
ciales obligándoles a pensar.

Una metodología interesante 
es la metodología creativa. Esta 
metodología es la que pretende 

Metodológica

La segunda área de formación, 
como decíamos anteriormente, 
es la Metodológica.

Imagen 3. Alumnos de Magisterio realizando actividades 
cooperativas fuera del aula

>
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Tecnológica

Pero la apuesta sería la formación para 
desarrollar en el aula la complemen-
tariedad metodológica, que nos pueda 
garantizar mayor éxito los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de nuestras 
aulas… 

Y ADEMáS, LA FORMACIóN DEBE: 

Desarrollar las habilidades infor-
mativas y comunicativas

Habilidades sociales y destreza re-
lacional

Empatía e inteligencia emocional

Todo educador o educadora, además 
de haber adquirido o aprendido las 
competencias sociales y comunicati-
vas, debe desarrollar su destreza re-
lacional. No estaremos realizando un 
proyecto educativo completo si no te-
nemos en cuenta a los niños, sus fami-
lias, los otros docentes, la comunidad 
educativa. 

Y la formación en inteligencia emo-
cional es imprescindible porque la 
realidad es que llegamos al aula, con 
20 alumnos/as, cada uno de ellos con 
vida y experiencias propias, con reac-
ciones diversas ante el mismo pro-
blema, y no somos capaces de hacer 
frente a esta situación y resolver los 

conflictos correctamente. El 100% de 
las actitudes, reacciones, respuesta… 
de un niño/a se basan en sus emocio-
nes. Si no sabemos gestionar nuestras 
emociones, ¿cómo podremos hacer 
que los niños/as entiendan las suyas? 

Hay que hacer crecer personas emo-
cionalmente inteligentes, con una 
buena tolerancia a la frustración, au-
toestima, asertivas… de esta manera, 
conseguiríamos personas capaces de 
afrontar la vida tal como viene.

desarrollar la capacidad de encontrar 
soluciones, el pensamiento divergen-
te, imprescindible en los tiempos ac-
tuales… Podemos trabajar a través de 
las técnicas creativas, por ejemplo el 
torbellino o lluvia de ideas, el cuento 
imaginativo, el arte de preguntar, el 
arte de relacionar, la síntesis creativa, 
el análisis morfológico, la solución de 
problema… En esta metodología el 
docente debe cuidar especialmente el 
ambiente de clase, ofrecer un enfoque 
diferente en la información y una va-
loración de las respuestas adecuada… 
porque todo “método tiene sentido 
si contribuye a que el estudiante se 
comprometa con su aprendizaje y 
desarrolle destrezas que le permitan 
avanzar en el mismo” (Díaz Barriga, 
1997: 112).

Porque hemos pasado de una sociedad 
de la información a una sociedad del 
conocimiento, porque hay que educar 
en los medios y hay que educar con 
los medios… Sin duda, la introducción 
de las TIC, sus implicaciones y las in-
novaciones son temas actuales y ne-
cesarios hoy en la formación docente.

Con los nuevos cambios educativos que 
se están produciendo en el Espacio Euro-
peo de Educación Superior y el auge de las 
NNTTs el concepto de Didáctica no puede 
seguir entendiéndose como tradicional-
mente se ha entendido, se ha producido 
una cambio de paradigma, pasando la di-
dáctica de centrarse en la enseñanza a ha-
cerlo en el aprendizaje. Todo ello implica 
una reconceptualización de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, y por supuesto 
del desarrollo profesional del docente.

Hay que tener en cuenta, que dentro de 
esa reconceptualización una de las claves 
fundamentales en el desarrollo profesio-
nal del docente será la formación, utili-
zación y reconstrucción permanente de 
su pensamiento práctico reflexivo, como 
garantía de actuación relativamente au-
tónoma y adecuada a las exigencias de 
la situación pedagógica (Pérez Gómez, 
2004: 191). Para ello, es imprescindible 
dotar con las “herramientas” que des-
de la Didáctica, desde la Metodología de 
Aprendizaje, podemos ofrecer

CONCLUSIÓN
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A INCIDÊNCIA COMPARATIVA DE DOENÇAS 

DA CRECHE AO BÁSICO

dão assistência à criança em idade 
pré-escolar são reconhecidos como 
ambientes com caraterísticas epide-
miológicas especiais, por abrigar po-
pulação com perfil caraterístico e sob 
risco específico para a transmissão de 
doenças infeciosas: crianças aglome-
radas recebendo assistência de for-
ma coletiva. O risco relaciona-se com 
qualquer instituição ou estabeleci-
mento que acolha crianças em grupo, 
independentemente de ser creche ou 
jardim-de- infância, ou de ser público 
ou privado.

Existe um grande número de doenças 
e agentes infeciosos cuja ocorrência 
já foi descrita associada a creches e, 
desde a década de 1940, admite-se 
uma maior frequência de doenças 
transmissíveis em crianças que fre-
quentam a creche ou o pré-escolar. 
As crianças pequenas apresentam 
hábitos que facilitam a disseminação 
de doenças, tais como levar as mãos e 
objetos à boca, contacto interpessoal 
muito próximo, incontinência fecal na 
fase pré-controle esfinteriano, falta da 
prática de lavar as mãos e de outros 
hábitos higiénicos e a necessidade de 
contacto físico direto com os adul-
tos, especialmente os pais e a família. 
Além disso, apresentam fatores espe-
cíficos da idade, como a imaturidade 
do sistema imunológico e a disfunção 
da tuba de Eustáquio nas infeções vi-

Revisão da Literatura1

1 . A INCIDêNCIA DE DOENÇAS NA CRECHE

Para os pediatras da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 
Paulo, Maria Nesti e Moisés Gold-
baum (2007): “As crianças cuidadas 
em creches ou jardins-de-infância 
apresentam risco de adquirir infeções 
aumentado em até duas a três vezes, 
com impacto na saúde individual e na 
disseminação das doenças à comu-
nidade. O risco está associado, entre 
outros fatores, às caraterísticas das 
creches, e medidas de prevenção sim-
ples são efetivas para diminuir a trans-
missão de doenças”. 

Estudos defendem que a presença das 
crianças na creche e jardim-de-infân-
cia implica um maior risco de ficarem 
doentes, além de uma maior gravida-
de nos casos de doença (Schwartz et 
al, 2004, pp. 1018-1020), uma maior 
duração dos episódios e um maior nú-
mero de hospitalizações (Simpson et 
al, 1995, pp. 63-69). Em consequên-
cia, estes ambientes são considerados 
como foco epidemiológico de doenças 
(Schwartz et al, 1994, pp. 1018-1020) 
e fonte de prejuízos económicos, pelos 
tratamentos das crianças e a ausência 
dos pais no seu posto de trabalho.

Nas últimas décadas, o número de 
crianças que frequentam a creche ou 
o pré-escolar e precisam de cuidados 
médicos tem aumentando signifi-
cativamente. Estabelecimentos que 

rais das vias aéreas superiores. Os be-
bés são especialmente suscetíveis, por 
ainda não apresentarem imunidade 
aos agentes infeciosos mais comuns 
decorrente da falta de exposição pré-
via. Apresentam-se mesmo eventu-
almente suscetíveis àqueles agentes 
para os quais existem vacinas, por 
estarem abaixo da faixa etária para a 
qual a vacinação está indicada, ou por 
esta ter sido negligenciada.

Na maior parte das vezes, o risco de 
um agente infecioso ser introduzido 
numa creche está directamente rela-
cionado com sua prevalência nas pes-
soas que lidam com as famílias: pais, 
professores, funcionários e crianças. 
Crianças pequenas frequentemen-
te são portadoras assintomáticas de 
várias doenças, servindo como reser-
vatórios de agentes infeciosos. Os 
grupos de crianças tornam-se, então, 
focos de multiplicação de casos de do-
enças transmissíveis e da sua dissemi-
nação pelas pessoas que os rodeiam. 

A transmissão do agente, uma vez 
introduzido no ambiente da creche, 
depende parcialmente das carate-
rísticas do próprio microorganismo, 
como modo de propagação, número 
de microorganismos necessários para 
que ocorra infeção, sobrevivência no 
ambiente e frequência de infeções as-
sintomáticas (número de portadores >
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As INFEÇõES RESPIRATÓRIAS DAS 
VIAS AÉREAS SUPERIORES (resfria-
dos, faringites, sinusites) e inferiores 
(bronquites, bronquiolites, pneumo-
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A OME também é uma das doen-
ças mais comuns entre as crianças e 
a causa mais frequente de perda da 
acuidade auditiva na infância. O uso 
generalizado de antibiótico tem re-
duzido as complicações infeciosas da 
OMA, sendo a duração da OME o fa-
tor preditivo mais importante da pro-
babilidade de sequelas. A efusão do 
ouvido médio pode persistir semanas 
ou meses depois do desaparecimen-
to do quadro agudo. A frequência e 
a duração da efusão nos primeiros 6 
a 12 meses de vida estão fortemente 
associadas ao baixo desempenho em 
testes de linguagem posteriores. O 
efeito das infeções das vias aéreas su-
periores na função da tuba e no estado 
do ouvido médio já está estabelecido. 
Crianças com doença das vias aéreas 
superiores, ainda que seja uma sim-
ples rinite, estão sob risco aumentado 
de adquirir OME. O grau de exposição 
à infeção parece ser o fator etiológico 
predominante desta doença na infân-
cia, determinando não só a sua ocor-
rência, mas também sua evolução.

ESTUDOS DESCREVEM UM AUMEN-
TO DE DUAS A TRêS VEZES NO RIS-
CO DE AQUISIÇãO DE OMA E OME 
EM CRIANÇAS QUE FREQUENTAM 
CRECHES. A ASSOCIAÇãO EXISTE 
NãO Só ENTRE A FREQUêNCIA DE 
CRECHES E A OCORRêNCIA DE OTI-
TE, MAS TAMBÉM COM A IDADE DA 
CRIANÇA NO PRIMEIRO EPISóDIO 
DA DOENÇA E COM A TAXA DE ADE-
NOITECTOMIA, TIMPANOSTOMIA E 
COLOCAÇãO DE TUBO, PROCEDI-
MENTOS UTILIZADOS PARA TRATAR 
RECORRêNCIAS.

sãos). A transmissão de um agente 
infecioso numa escola ou num jardim-
-de-infância sofre também influência 
das caraterísticas das crianças, in-
cluindo idade, sexo, estado imunológi-
co, presença de irmãos em casa, nível 
educacional dos pais e socioeconómi-
co da família e tempo de ingresso na 
creche ou jardim-de-infância; sofre 
ainda influência das caraterísticas da 
creche, como o número total de crian-
ças, tamanho das classes, número de 
funcionários por criança, e, de forma 
particular, dos hábitos higiénicos das 
crianças e do cuidado ambiental.

As doenças nas creches ou jardins-
-de-infância podem ser classificadas 
quanto ao sistema ou órgão acometi-
do, quanto ao padrão de ocorrência ou 
quanto ao modo de transmissão:

CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A ES-
COLA TêM O RISCO DE ADQUIRIREM 
INFEÇõES RESPIRATóRIAS, DOEN-
ÇA DIARREICA, DOENÇA INVASIVA 
BACTERIANA POR HAEMOPHILUS IN-
FLUENZAE E STREPTOCOCCUS PNEU-
MONIAE, HEPATITE A E INFEÇõES POR 
VARICELA – ZóSTER. ALÉM DISSO, AS 
CRIANÇAS PORTADORAS DE CAR-
DIOPATIAS CONGÉNITAS, DOENÇAS 
CRóNICAS PULMONARES OU OU-
TRAS DOENÇAS DE BASE APRESEN-
TAM MAIOR RISCO DE COMPLICA-
ÇõES INFECIOSAS GRAVES.

1.1. INFEÇõES RESPIRATÓRIAS

1.2. OTITE MÉDIA

nias), junto com a OMA, são respon-
sáveis pela maioria dos episódios de 
doença infeciosa que ocorrem em 
creches, sendo a causa mais frequente 
de doença infantil. Os microorganis-
mos responsáveis por estes quadros 
infeciosos são os mesmos que aco-
metem crianças que ficam em casa. 
CRIANÇAS QUE FREQUENTAM CRE-
CHES, ESPECIALMENTE ANTES DOS 
3 ANOS DE IDADE, TêM EPISóDIOS 
INFECIOSOS DE VIAS AÉREAS SUPE-
RIORES MAIS SEVEROS E EM MAIOR 
NÚMERO, APROXIMADAMENTE O 
DOBRO. O RISCO AUMENTA COM O 
NÚMERO DE HORAS PASSADAS NA 
CRECHE.

EM RELAÇãO ÀS INFEÇõES DE VIAS 
AÉREAS INFERIORES, CAUSA IM-
PORTANTE DE HOSPITALIZAÇãO EM 
LACTENTES E CRIANÇAS PEQUENAS, 
TAMBÉM Há EVIDêNCIA DE UM RIS-
CO AUMENTADO PARA CRIANÇAS 
NA CRECHE.

A OTITE MÉDIA É UMA DAS INFE-
ÇõES BACTERIANAS MAIS COMUNS 
DA INFâNCIA, CAUSANDO GRANDES 
PROBLEMAS MÉDICOS, ECONóMI-
COS E SOCIAIS. A OMA AFETA APRO-
XIMADAMENTE 50% DAS CRIANÇAS 
NO PRIMEIRO ANO DE VIDA, 9% DAS 
QUAIS TERãO TRêS OU MAIS EPISó-
DIOS, SENDO QUE, AOS 3 ANOS DE 
IDADE, APROXIMADAMENTE 71% 
DAS CRIANÇAS TERãO TIDO PELO 
MENOS UM EPISóDIO DA DOENÇA. 
Existem fatores intrínsecos e ambien-
tais afetando a susceptibilidade indivi-
dual, e a ocorrência precoce do primei-
ro episódio tem sido associada a um 
maior número de recorrências que, por 
sua vez, podem levar à OTITE MÉDIA 
COM EFUSãO (OME) e à subsequente 
perda da acuidade auditiva e a dificul-
dades no desenvolvimento da fala.

16



>

1.3. DOENÇA DIARREICA

A maioria dos casos de diarreia agu-
da e das mortes causadas por diarreia 
ocorre em crianças menores de 5 anos 
nos países em desenvolvimento. A do-
ença é um problema importante nas 
creches, onde aparece na forma de 
casos esporádicos ou surtos. O quadro 
pode ser causado por vários agentes: 
surtos por Shigella, Giardia, rotavírus, 
Campylobacter, Clostridium difficile, 
Salmonella, Cryptosporidium e Esche-
richia coli já foram descritos. Taxas de 
ataque em crianças que frequentam 
as creches variam de 50 a 71%, du-
rante os surtos, ao passo que as taxas 
de ataque secundárias em nos familia-
res variam dos 15 a 71% para vários 
agentes.

OS ORGANISMOS SãO TRANSMITI-
DOS POR CONTACTO DIRETO, PES-
SOA A PESSOA, OU INDIRETO, POR 
FôMITES, INGESTãO DE áGUA OU 
ALIMENTOS CONTAMINADOS. A IN-
CIDêNCIA AUMENTADA DE DIARREIA 
EM LACTENTES E CRIANÇAS QUE 
FREQUENTAM AS CRECHES É DEVI-
DA AO CONTACTO INTERPESSOAL 
ÍNTIMO ENTRE CRIANÇAS MUITO 
PEQUENAS PARA TEREM APRENDIDO 
AS PRáTICAS DE HIGIENE PESSOAL, 
RESULTANDO NA SUA EXPOSIÇãO 
AOS MICROORGANISMOS PATOGÉ-
NICOS, GERALMENTE DISSEMINA-
DOS POR PORTADORES ASSINTO-
MáTICOS.

A incidência de doença diarreica em 
crianças menores de 3 anos de idade 
que frequentam a creche aumenta 
30% a 50% e cerca de metade dos 
casos podem ser atribuído à creche, 
estando o ingresso recente associado 
a um risco suplementar.

1.4. OUTRAS DOENÇAS 
INFECIOSAS
Em crianças e adultos com um siste-
ma imunológico normal, a infeção por 
CITOMEGALOVíRUS (CMV) dificil-

mente resulta em quadro sintomático; 
no entanto, produz quadros graves no 
feto e em indivíduos imunocompro-
metidos. A prevalência da infeção na 
população geral aumenta com a idade, 
sendo maior em países em desenvol-
vimento e em camadas mais pobres 
de países desenvolvidos. A aquisição 
ocorre geralmente na infância: em 
populações em que a maioria das 
mulheres é soropositiva, pelo aleita-
mento materno, parto ou gestação, 
ou pelo contacto com outras crianças 
(em crianças pequenas, a prevalência 
é maior quando estão em grupo).

O vírus é excretado em secreções cor-
póreas, incluindo saliva e urina, por se-
manas a meses após a infeção inicial; 
a aquisição provavelmente dá-se por 
contacto direto com as secreções in-
fetadas. Crianças que não adquiriram 
a infeção da mãe são expostas a crian-
ças infetadas na creche; crianças em 
creche apresentam taxas de infeção e 
excreção viral maiores do que as que 
ficam em casa.

Crianças pequenas excretando CMV 
são uma fonte frequente de infe-
ção para as mães e funcionárias da 
creche, por contacto direto e indire-
to, por fômites, que provavelmente 
também auxiliam na disseminação; o 
CMV pode ser encontrado em objetos 
contaminados com saliva e em fraldas 
contaminadas com urina infetada du-
rante várias horas.

A infeção pelo H. INFLUENzAE TIPO B 
é uma das mais comuns em crianças 
menores de 2 anos, podendo manifes-
tar-se em quadros graves, como me-
ningite, epiglotite, pneumonia e ce-
lulite. A doença por H. influenzae em 
creche pode ser dividida em primária, 
quando resulta de contacto com um 
portador assintomático, e secundária, 
quando é consequência do contacto 
com um indivíduo doente; a doença 
invasiva secundária corresponde so-
mente a 1 a 2% dos casos.

Vários fatores de risco têm sido associa-
dos à doença invasiva primária: a pessoa 
a pessoa, pela via fecal oral. Surtos de 
hepatite A em creches têm sido obser-
vados com maior frequência nos últi-
mos anos, paralelamente ao aumento 
do número de crianças que frequentam 
a creches.

Crianças menores de 2 anos são o foco 
dos surtos da doença. Geralmente as-
sintomáticas, as crianças facilmen-
te transmitem a doença a adultos, 
na creche e em casa; 75% dos casos 
durante surtos de hepatite A, em cre-
ches, podem ser atribuídos a contac-
to com uma criança menor de 2 anos 
com infeção assintomática adquirida 
na creche. O reconhecimento de sur-
tos de hepatite A em creches é feito 
por identificação de casos em adultos 
com história de contacto com creches, 
como funcionários ou pais.

Os surtos de hepatite A são mais fre-
quentes em berçários ou creches que 
aceitam crianças com fraldas. Uma 
vez introduzida na creche, a veloci-
dade de disseminação da doença está 
relacionada com o número de crianças 
que usam fraldas. Nas crianças, a so-
ropositividade está relacionada com o 
tempo de frequência da creche.

O vírus da HEPATITE B é encontrado 
em grandes concentrações no sangue 
e em algumas secreções corpóreas, 
por exemplo, em exsudato de lesões 
de impetigo, infeção de pele muito 
frequente nas crianças. A transmissão 
da infeção ocorre com a exposição ao 
sangue ou secreções derivadas. Crian-
ças menores de 5 anos de idade têm 
de 20% a 50% de risco de se tornarem 
portadores sãos do vírus após infeção 
aguda. Casos de transmissão de hepa-
tite B em creches já foram documenta-
dos por estudos científicos. No entan-
to, o risco de transmissão entre crianças 
que não apresentam comportamento 
agressivo (existe relato de transmissão por 
mordida) ou outras condições médicas >
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que facilitem transmissão é aparente-
mente baixo, já que as oportunidades 
de contacto com sangue entre elas 
são raras.

O S. PNEUMONIAE é um dos pató-
genos mais importantes para crian-
ças, causando infeções graves, como 
pneumonia e meningite. Além disso é 
o agente mais frequente da otite mé-
dia. Lactentes, crianças e adultos são 
portadores nasais da bactéria, e a co-
lonização da orofaringe está relacio-
nada à aquisição de doença; a infeção 
viral pode ser um fator desencadean-
te. Existe uma considerável diferença 
de incidência da doença invasiva nas 
diferentes populações, e crianças em 
países em desenvolvimento são con-
sideradas grupo de alto risco, princi-
palmente as de baixa idade. O risco é 
aumentado em crianças menores de 2 
anos que frequentam a creche. A vaci-
nação da faixa etária pediátrica com a 
vacina pneumocócica conjugada pro-
duz redução da incidência da doença 
em crianças e adultos.

Em relação à MENINGITE MENIN-
GOCÓCICA, apesar de não existirem 
estudos comparando a ocorrência da 
doença entre crianças que frequentam 
a creche e crianças que ficam em casa, 
há evidência suficiente para conside-
rar a doença um problema para as cre-
ches. Investigações de surtos apontam 
taxas de ataque secundárias da doen-
ça e de colonização de orofaringe altas 
em crianças em creches, próximas das 
encontradas em crianças em casa. Ca-
sos de meningite meningocócica têm 
maior probabilidade de aparecerem e 
se desenvolverem em creches.

As evidências também sugerem que a 
incidência da VARICELA em crianças 

1.6. DOENÇAS EM 
FUNCIONÁRIOS E NAS 
FAMíLIAS 

1.5. CAUSAS DE RISCO DE 
DOENÇAS NAS CRECHES
A disseminação de doenças infeccio-
sas nas creches sofre a influência das 
práticas de higiene das crianças e no 
cuidado ambiental.

O CONTATO DIRETO, GERALMEN-
TE PELAS MãOS, É CONSIDERADO O 
PRINCIPAL MEIO DE TRANSMISSãO 
DA MAIORIA DAS INFEÇõES PEDIá-
TRICAS. A contaminação das mãos de 
funcionários e crianças, de objectos e 
superfícies da creche já foi confirma-
da por vários estudos e foi associada 
à incidência de diarreia. Esses estudos 
demonstram, igualmente, uma maior 
incidência de doenças respiratórias e 
diarreia em creches onde a lavagem de 
mãos é pouco frequente e em creches 
onde funcionários acumulam as fun-
ções de trocar fraldas e mexerem em 
alimentos.

As crianças não são as únicas pessoas 
envolvidas na transmissão de doenças 
nas creches: familiares e funcionários 
também estão sob risco de adquiri-
rem as mesmas doenças das crianças.

que frequentam creches é maior que 
a incidência em menores de igual ida-
de no resto da população; a exposição 
ao grupo pode ser a explicação da do-
ença ocorrer cada vez mais cedo nos 
últimos anos. Casos em pessoas vaci-
nadas são geralmente mais brandos e 
menos contagiosos; a contagiosidade 
é aparentemente proporcional ao nú-
mero de lesões.

A FACILIDADE DE TRANSMISSãO 
DAS INFESTAÇõES E INFEÇõES 
CUTâNEAS, COMO ESCABIOSE, PE-
DICULOSE E IMPETIGO, ALIADA AO 
CONTACTO PRóXIMO ENTRE AS 
CRIANÇAS, SUGERE DISSEMINAÇãO 
AUMENTADA DESSAS DOENÇAS EM 
CRECHES, APONTADA POR RELATOS 
DE SURTOS NA LITERATURA.

A TROCA DE FRALDAS É CONSI-
DERADA O PROCEDIMENTO DE 
MAIOR RISCO PARA A TRANS-
MISSãO DE ENTEROPATÓGENOS 
ENTRE CRIANÇAS E FUNCIONá-
RIOS DAS CRECHES. SURTOS DE 
HEPATITE A ESTãO RELACIONA-
DOS COM A INADEQUAÇãO DAS 
INSTALAÇõES PARA A TROCA DE 
FRALDAS E O MANUSEIO DE FRAL-
DAS USADAS. A UTILIZAÇãO DA 
CASA DE BANHO POR CRIANÇAS 
PEQUENAS, SEM SUPERVISãO OU 
LAVAGEM DE MãOS É TAMBÉM 
UMA DAS CAUSAS DE DISSEMINA-
ÇãO DA DOENÇA EM SURTOS DE 
INFEÇãO ENTÉRICA.

A associação entre a densidade da 
população infantil na creche e o risco 
de aquisição de doenças já foi docu-
mentado, principalmente em rela-
ção ao número de crianças por sala 
de aula. A transmissão de doenças 
nas creches também sofre influência 
do comportamento e prevenção da 
criança doente e da intensificação 
das rotinas de limpeza, sobretudo nos 
casos de doença infeciosa. Além dis-
so, os funcionários sem conhecimen-
to específico são responsáveis pelo 
aumento do consumo de antibióticos 
por crianças ao utilizá-los de forma 
acrítica ou ao recomendá-los como 
solução às famílias. 
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2. A IMPORTâNCIA DAS CRECHES PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO SISTEMA IMUNOLÓGICO

A literatura disponível sugere que 
o trabalho em creches e jardins-de-
-infância impõe um risco significativo 
de doença para os funcionários. Entre 
os riscos ocupacionais identificados 
em adultos envolvidos com o cuidado 
à criança estão doenças específicas 
como as hepatite, citomegalovirose, 
varicela, influenza, tuberculose, me-
ningite, infeção estreptocócica, doen-
ça diarreica, escabiose, pediculose e 
infeção herpética.

EM RELAÇãO AO CMV, cujo risco 
de contaminação nas creches já foi 
documentado, apesar de raramente 
resultar em doença na criança ou no 
adulto normal, é uma das causas mais 
importantes de malformações congé-
nitas. A combinação de uma gestante 
soronegativa com uma criança na fase 
aguda da virose (com vírus presente 
na saliva ou na urina) pode ter conse-
quências desastrosas. Há EVIDêNCIAS 
CLARAS QUE OS FUNCIONáRIOS E 
OS PAIS DAS CRIANÇAS QUE FRE-
QUENTAM CRECHES TêM UM RISCO 
ELEVADO DE ADQUIRIREM INFEÇõES 
POR CITOMEGALOVíRUS. A transmis-
são criança-funcionário e criança-pais 
já foi confirmada por estudos que in-
cluem análise das cepas envolvidas; O 
RISCO MAIOR OCORRE COM O CON-
TACTO PROLONGADO (20 OU MAIS 
HORAS SEMANAIS) EM CRIANÇAS 
COM MENOS DE 3 ANOS DE IDADE.

Apesar de apenas 1,6 a 3,7% das mu-
lheres se infetarem pela primeira vez 
com CMV durante a gestação, e em 30 
a 40% das infeções maternas o vírus 
ser transmitido para o feto, 10 a 20% 
dos bebés infectados apresentam se-
quelas, tornando a citomegalovirose a 
causa mais comum de infeção congé-
nita no mundo.

Ellen Chang, investigadora da Faculda-
de de Saúde Pública, na Suécia, chegou 
à conclusão que crianças que frequen-
taram creches ou infantários têm um 
terço a menos de probabilidades de 
contraírem doenças, redução de risco 
que se deve ao facto de terem sido ex-
postas a diversas infeções bacterianas e 
virais no contacto com outras crianças. 
Segundo Chang, as infecções precoces 
podem ter reflexos no desenvolvimen-
to do sistema imunológico responsável 
pela defesa contra a invasão bacteriana 
e viral. As crianças que foram submeti-
das a infeções desde cedo, desenvolvem 
uma maior proteção imunitária, ao con-
trário dos adolescentes que quando são 
expostos a infeções comuns da infância, 
tendem a desenvolver casos graves da 
doença. Ficar em casa, defendeu, ao in-
vés de as manter seguras, a falta de ex-
posição às doenças da infância torna o 
sistema imunitário frágil e lento.

EM RELAÇãO À HEPATITE A, A 
TRANSMISSãO DO VÍRUS DAS 
CRIANÇAS PARA OS FUNCIONáRIOS 
DE CRECHE ESTá DOCUMENTADA, 
SENDO O FATOR DE RISCO MAIS 
IMPORTANTE A TROCA DE FRALDAS. 
O risco de exposição ocupacional, no 
entanto, parece não estar suficiente-
mente implicada na ausência de surto, 
embora existam algumas evidências 
contrárias.

PARA A HEPATITE B, APESAR DE SER 
BAIXO, O RISCO DE EXPOSIÇãO DO 
FUNCIONáRIO EXISTE, ASSIM COMO 
PARA A SIDA.

QUANTO AOS FAMILIARES, ALTAS 
TAXAS DE ATAQUES SECUNDáRIOS 
POR SHIGELLA, GIARDIA E ROTAVí-
RUS Já FORAM DESCRITAS; A CRIP-
TOSPORIDIOSE, QUE CAUSA EM 
GERAL A DOENÇA AUTO-LIMITADA, 

LEVE A MODERADA, OFERECE UM 
RISCO SIGNIFICATIVO PARA OS IN-
DIVÍDUOS IMUNOCOMPROMETI-
DOS. A PRESENÇA DAS CRIANÇAS 
NA CRECHE RESULTA NO AUMENTO 
DE INFEÇãO POR CMV PELOS PAIS, 
EM COMPARAÇãO COM OS PAIS DE 
CRIANÇAS QUE FICAM EM CASA. PAIS 
DE CRIANÇAS QUE UTILIZAM FRAL-
DAS E FREQUENTAM A CRECHE TAM-
BÉM TêM UM RISCO AUMENTADO 
DE INFEÇõES TRANSMITIDAS PELA 
VIA FECAL-ORAL, COMO ENTEROVI-
ROSES, INCLUINDO MENINGITE.

O cenário das creches ou jardins-de-
-infância revela que o facto do ambien-
te juntar num mesmo espaço muita 
gente, entre crianças e adultos, no que 
resulta um maior número e variedade 
de agentes infeciosos circulantes, o que 
potencialmente coloca a criança pe-
quena, com uma menor imunidade, em 
maior risco de adoecer, diferentemente 
das crianças mais velhas que já tiveram 
um maior amadurecimento do sistema 
imunológico. 

No entanto, estes processos interati-
vos não resultam somente num maior 
risco de doença, mas contribuem tam-
bém para o desenvolvimento do pró-
prio sistema imunológico. A formação 
de anticorpos específicos encontra-se 
diretamente relacionada à estimula-
ção do organismo por alérgenos, vírus 
e bactérias, o que resulta na sensibi-
lização de determinadas células do >
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sistema imunológico, as quais consti-
tuem as respostas imunes específicas. 
Assim, após contacto com esses ma-
teriais estranhos ao organismo, as res-
postas imunes passam a ser possíveis 
e tornam-se mais rápidas, intensas e 
duradouras. Ou seja, o sistema imune 
aprende, o que é fundamental para o 
desenvolvimento do ser humano.

Para alguns autores (vd. Dobbins et 
al, 1994), o contacto com os agentes 
infeciosos e o adoecer não represen-
tam, em si mesmos, fatores negativos 
do desenvolvimento humano, já que 
muitas das doenças que os atingem 
representam imunizações naturais que 
previnem doenças mais graves, mais 
tardiamente na vida. Aliás, o facto de 
as crianças frequentarem a creche só 
antecipa o aparecimento de doenças, 
já que a frequência que habitualmente 
era maior durante o período escolar, 
antecipa-se para os primeiros anos 
de vida, havendo, assim, uma anteci-
pação do pico das doenças e não uma 
intensificação das mesmas.

Em conclusão, o contacto com agen-
tes infeciosos é, portanto, considera-
do como um passo fundamental para 
o desenvolvimento do ser humano, o 
que não significa relevar a importância 
das doenças nas crianças pequenas, 
mudando só o paradigma, da doença 
para o desenvolvimento da pessoa.

Alia-se a esta conclusão a realida-
de social hodierna, com o ingresso 
maioritário de mulheres no mercado 
de trabalho, o que exige a existência 
de creches, e as doenças da pobreza. 
Deste modo, face a todas estas im-
plicações, torna-se necessário realizar 
uma análise dos processos de saúde/
doença em creche, jardim-de-infância 
e ensino básico, objeto deste estudo.

2.1. A REALIDADE SOCIAL DAS CRECHES

Em 2002, o pediatra Mário Cordeiro 
expôs num artigo, na revista Pais e 
Filhos (9/02), Casa, Ama, Avós ou In-
fantário, aquele que é o problema pri-
mário para os pais depois da licença de 
maternidade: “os pais têm de deixar o 
bebé com alguém ou em algum lado. 
Não podendo ficar ‘sozinho em casa’… 
existem diversas hipóteses: ficar em 
casa com os pais (com a mãe ou, mais 
raramente, com o pai); ficar em casa 
com alguém (empregada, familiar); fi-
car em casa com familiares (avós, tios, 
etc); ir para uma ama; ir para uma cre-
che/infantário.”

Só que há um problema sequente, e 
que passa pela informação e os bene-
fícios da solução a encontrar. O que 
ganha a criança em ir para a creche, 
ir para uma ama, ou em ficar em casa 
numa perspetiva de longo prazo da 
sua vida? Mesmo assumindo que a 

ESTE ESTUDO SOBRE A INCIDêNCIA COMPARATIVA DE DOENÇAS NAS 
CRIANÇAS qUE FREqUENTAM AS CRECHES E JARDINS-DE-INFâNCIA PASSA 
PELA PROCURA DE RESPOSTA A ALGUMAS qUESTõES: 

1) Se há aumento do risco de aquisição de doenças pela frequência das creches 
e jardins-de-infância? 

2) Se isso significa que a criança se torna transmissora das doenças nas creches 
e jardins de infância e em casa?

3) Se esta frequência nas creches e jardins de infância cria nas crianças uma 
maior imunidade às doenças? 

4) Ou se o sistema imunitário se torna mais resistente ficando em casa? 

O ESTUDO PROCURARá RESPOSTAS NO âMBITO EXCLUSIVO DA INCIDêNCIA 
DE DOENÇAS E RESISTêNCIA DO SISTEMA IMUNITáRIO DAS CRIANÇAS, CON-
SOANTE A FREQUêNCIA, OU NãO, DAS CRECHES OU JARDINS-DE-INFâNCIA, 
EXCLUINDO QUALQUER OUTRA ABORDAGEM, PELO QUE A INTERPRETAÇãO 
DOS DADOS DISPONÍVEIS PELAS RESPOSTAS AOS INQUÉRITOS SE RESTRIN-
GIRá A ESTE âMBITO ESPECÍFICO.

opção daquela família depende das 
contingências da vida, o que reduz a li-
berdade de opção dos pais e o valor de 
qualquer estudo científico que propo-
nha soluções cujo custo financeiro não 
possa ser assumido pelos pais ou/e o 
Estado, isso não invalida a pertinência 
e a atualidade de um debate aberto, 
em que pais, pediatras, psicólogos, pe-
dopsiquiatras e pedagogos, apresen-
tem a informação técnico-científica 
disponível e abordem a bondade e os 
prejuízos de cada uma das soluções, 
nas suas diversas matrizes e temas.

É neste debate que queremos intervir, 
mas centramo-nos numa especificida-
de da solução “creche/jardim-de-in-
fância”, e que passa pela avaliação das 
consequências que esta opção terá 
na saúde das crianças e no contributo 
que terá na sua imunidade às doenças.

Estudo Empírico
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1. MATERIAL E MÉTODOS

2. INqUÉRITO ENVIADO AOS JARDINS-DE INFâNCIA

O preenchimento do inquérito por parte dos Jardins-de-Infância, em base da 
informação constante no mapa anual das escolas com o registo de falta e cau-
sas, recolhida de todos os professores ao longo do ano, até ao encerramento no 
período de férias de verão. 

ESTE INQUÉRITO ENVOLVEU RESPOSTAS, CONSIDERADAS VáLI-
DAS, SOBRE 4.537 CRIANÇAS, DOS 0 AOS 6 ANOS, EM 134 DIAS 
ÚTEIS DE ESCOLA, DISTRIBUÍDAS POR: 

845 crianças na creche, 935 nos 3 anos, 949 nos 4 anos, 996 nos 
5 anos e 812 nos 6 anos e 1º ano do ensino básico. 

DISTRIBUIÇãO DE IDADES: 

CRECHE: 0-3 anos; BIBE AMARELO: 3 anos; BIBE ENCARNA-
DO: 4 anos; BIBE AzUL: 5 anos; BIBE CASTANHO: 6 anos.

Este estudo utilizou a abordagem 
quantitativa com a finalidade de es-
tudar a incidência comparativa das 
doenças nas crianças que frequen-
tam a creche e o jardim-de-infância 
e o desenvolvimento do seu sistema 
imunitário, em relação às crianças que 
ficaram em casa. A pesquisa quantita-
tiva proporciona dados, indicadores e 
tendências observáveis, sendo utiliza-
da para grande quantidade de dados 
demográficos, podendo ser analisados 
por meio de variáveis.

A PESQUISA FOI REALIZADA EM 32 
JARDINS-DE-INFâNCIA DA ASSOCIA-
ÇãO DE JARDINS-ESCOLA JOãO DE 
DEUS ESPALHADAS PELO PAÍS: 

Albarraque, Alcobaça, Alhadas, 
Castelo Branco, Coimbra 1, Coim-
bra 2, Coimbra Centro Infantil, En-
troncamento, Estarreja, Figueira 
da Foz 2 Centro Infantil, Funchal, 
Leiria, Lisboa Alvalade, Lisboa 
Centro Infantil 1, Lisboa Centro 
Infantil 2 / Creche Familiar, Lisboa 
Estrela, Lisboa Olivais, Mortágua, 
Mortágua Centro Infantil, Pena-
fiel, Ponte de Sôr, Porto, Santa-
rém, Santo Tirso, São Bartolomeu 
de Messines, Tomar 1, Tomar 2, 
Torres Novas, Torres Vedras, Tra-
magal, Urgeiriça e Vila Nova de 
Gaia.

O estudo abrange, exclusivamente, o 
ANO LETIVO 2008/2009.

A PRIMEIRA FASE DE COLETA DE DA-
DOS CONSTOU:

A elaboração de um inquérito so-
bre o número de faltas por doença 
dadas pelas crianças dos 0 aos 6 
anos – inclusive - confrontando 
este número de faltas global com 
as faltas específicas dadas pelas 
crianças que frequentam pela pri-
meira vez a creche ou o jardim-
-de-infância e com as faltas da-
das por crianças que frequentam 
o primeiro ano do ensino básico 
sem nunca terem passado pela 
creche ou pelo jardim-de-infância.

I CRECHES
1 NÚMERO TOTAL DE CRIANÇAS (0-3 ANOS)?

2 NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS (0-1 ANO) AO LONGO DO ANO LETIVO?

3 NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS (0-1 ANO), AO LONGO DO ANO LETIVO, POR DOENÇA?

4 NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS (1-2 ANOS) AO LONGO DO ANO LETIVO?

5 NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS (1-2 ANOS), AO LONGO DO ANO LETIVO, POR DOENÇA?

6 NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS (2-3 ANOS) AO LONGO DO ANO LETIVO?

7 NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS (2-3 ANOS), AO LONGO DO ANO LETIVO, POR DOENÇA?

II BIBE AMARELO
8 NÚMERO DE CRIANÇAS DO BIBE AMARELO?

9 NÚMERO DE TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS DO BIBE AMARELO AO LONGO DO ANO LETIVO?

10
NÚMERO DE TOTAL DE FALTAS DE CRIANÇAS DO BIBE AMARELO, AO LONGO DO ANO LETIVO, POR DO-
ENÇA?

11 NÚMERO DE CRIANÇAS DO BIBE AMARELO qUE NãO FREqUENTARAM A CRECHE?

12
NÚMERO DE FALTAS TOTAL DAS CRIANÇAS DO BIBE AMARELO qUE NãO FREqUENTARAM A CRECHE, AO 
LONGO DO ANO LETIVO?

13
NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS DO BIBE AMARELO qUE NãO FREqUENTARAM A CRECHE, AO 
LONGO DO ANO LETIVO, POR DOENÇA?

III BIBE ENCARNADO
14 NÚMERO DE CRIANÇAS DO BIBE ENCARNADO?

15 NÚMERO TOTAL DE FALTAS DE CRIANÇAS DO BIBE ENCARNADO, AO LONGO DO ANO LETIVO?

16
NÚMERO TOTAL DE FALTAS DE CRIANÇAS DO BIBE ENCARNADO, AO LONGO DO ANO LETIVO, POR DO-
ENÇA?

17 NÚMERO DE CRIANÇAS DO BIBE ENCARNADO qUE NãO FREqUENTARAM A CRECHE?

18
NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS DO BIBE ENCARNADO qUE NãO FREqUENTARAM A CRECHE, 
AO LONGO DO ANO LETIVO?

19
NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS DO BIBE ENCARNADO qUE NãO FREqUENTARAM A CRECHE, 
AO LONGO DO ANO LETIVO, POR DOENÇA?

Figura 1 >
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Análise e Discussão de Resultados

IV BIBE AZUL
20 NÚMERO DE CRIANÇAS DO BIBE AzUL?

21
NÚMERO TOTAL DE FALTAS DE CRIANÇAS DO BIBE AzUL, AO LONGO DO ANO 
LECTIVO?

22
NÚMERO TOTAL DE FALTAS DE CRIANÇAS DO BIBE AzUL, AO LONGO DO ANO 
LETIVO, POR DOENÇA?

23
NÚMERO DE CRIANÇAS DO BIBE AzUL qUE NãO FREqUENTARAM A 
CRECHE?

24
NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS DO BIBE AzUL qUE NãO 
FREqUENTARAM A CRECHE, AO LONGO DO ANO LETIVO?

25
NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS DO BIBE AzUL qUE NãO FREqUEN-
TARAM A CRECHE, AO LONGO DO ANO LETIVO, POR DOENÇA?

V BIBE CASTANHO
26 NÚMERO DE CRIANÇAS DO BIBE CASTANHO? 

27
NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS DO BIBE CASTANHO, AO 
LONGO DO ANO LETIVO?

28
NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS DO BIBE CASTANHO, AO 
LONGO DO ANO LETIVO, POR DOENÇA?

29
NÚMERO DE CRIANÇAS DO BIBE CASTANHO qUE NãO FREqUENTARAM A 
CRECHE?

30
NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS DO BIBE CASTANHO qUE NãO 
FREqUENTARAM A CRECHE, AO LONGO DO ANO LETIVO?

31
NÚMERO TOTAL DE FALTAS DAS CRIANÇAS DO BIBE CASTANHO qUE NãO 
FREqUENTARAM A CRECHE, AO LONGO DO ANO LETIVO, POR DOENÇA?

Figura 1 (cont.)

1 . RESULTADO TOTAL DOS INqUÉRITOS

CENTRO DE INVESTIGAÇãO ESE JOãO DE DEUS 184 Dias úteis
Total de 
crianças

4 537

ESTUDO SOBRE A INCIDêNCIA COMPARATIVA DE DOENÇAS NAS 
CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS CRECHES E JARDINS-DE-INFâNCIA 

2008/09
Soma

Máx.
Pres. (*)

Tt 
Faltas

TT Pres.
Faltas 

doença

Faltas 
outros 
mot.

I CRECHES - Total de Crianças 845 155 480 21 268 134 212 9 173 12 095

Percentagem 14% 86% 43.1% 56.9%

2 Número Total de Faltas das Crianças (0-1 ano) ao longo do ano lectivo? 5 310 150 170 3.5%

3
Número Total de Faltas das Crianças (0-1 ano), ao longo do ano letivo, 
por doença?

2 790 147 380 1.9%

4 Número Total de Faltas das Crianças (1-2 anos) ao longo do ano letivo? 7 513 147 967 5.1%

5
Número Total de Faltas das Crianças (1-2 anos), ao longo do ano letivo, 
por doença?

2 754 145 213 1.9%

6 Número Total de Faltas das Crianças (2-3 anos) ao longo do ano letivo? 8 445 147 035 5.7%

7
Número Total de Faltas das Crianças (2-3 anos), ao longo do ano letivo, 
por doença?

3 629 143 406 2.5%

II BIBE AMARELO (3 anos)  - Total de Crianças 935  

11 Número de Crianças do Bibe Amarelo que não frequentaram a creche? 543 99 912 11 223 88 689 3 046 8 177

Percentagem 11.2% 88.8% 27.1% 72.9%

Número de Crianças do Bibe Amarelo que frequentaram a creche? 392 72 128 14 084 61 090 7 773 6 311

Percentagem 19.5% 184.7% 55.2% 44.8%

9
Número de Total de Faltas das Crianças do Bibe Amarelo ao longo do 
ano letivo?

22 261 172 040 22 261 149 779 10 819 11 442

10
Número de Total de Faltas de Crianças do Bibe Amarelo, ao longo do ano 
letivo, por doença?

10 819

12
Número de Faltas Crianças do Bibe Amarelo que não frequentaram a 
creche, ao longo do ano letivo?

8 177

13
Número Faltas Crianças do Bibe Amarelo que não frequentaram a creche, 
ao longo do A.L., por Doença?

3 049

Figura 2
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1 . RESULTADO TOTAL DOS INqUÉRITOS (CONT.)

CENTRO DE INVESTIGAÇãO ESE JOãO DE DEUS 184 Dias úteis
Total de 
crianças

4 537

ESTUDO SOBRE A INCIDêNCIA COMPARATIVA DE DOENÇAS NAS 
CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS CRECHES E JARDINS-DE-INFâNCIA 

2008/09
Soma

Máx.
Pres. (*)

Tt 
Faltas

TT Pres.
Faltas 

doença

Faltas 
outros 
mot.

III BIBE ENCARNADO (4 anos)  - Total de Crianças 949  

17 Número de Crianças do Bibe Encarnado que não frequentaram a creche? 349 64 216 10 810 53 406 2 297 8 513

Percentagem 16.8% 83.2% 21.2% 78.8%

Número de Crianças do Bibe Encarnado que  frequentaram a creche? 600 110 400 16 870 95 827 6 917 9 953

Percentagem 15.3% 86.8% 41.0% 59.0%

15
Número Total de Faltas de Crianças do Bibe Encarnado, ao longo do ano 
letivo?

25 383 174 616 25 383 149 233 9 214 16 169

16
Número Total de Faltas de Crianças do Bibe Encarnado, ao longo do ano 
lecivo, por doença?

9 214

18
Número de Faltas Crianças do Bibe Encarnado que não frequentaram a 
creche, ao longo do ano letivo?

8 513

19
Número Faltas Crianças do Bibe Encarnado que não frequentaram a cre-
che, ao longo do A.L., por Doença?

2 297

IV BIBE AzUL (5 anos) - Total de Crianças 996  

23 Número de Crianças do Bibe Azul que não frequentaram a creche? 360 66 240 7 875 58 365 1 817 6 058

Percentagem 11.9% 88.1% 23.1% 76.9%

Número de Crianças do Bibe Azul que frequentaram a creche? 636 117 024 12 978 105 863 5 382 7 596

Percentagem 11.1% 90.5% 41.5% 58.5%

21 Número Total de Faltas de Crianças do Bibe Azul, ao longo do ano letivo? 19 036 183 264 19 036 164 228 7 199 11 837

22
Número Total de Faltas de Crianças do Bibe Azul, ao longo do ano letivo, 
por doença?

7 199

24
Número de Faltas Crianças do Bibe Azul que não frequentaram a creche, 
ao longo do ano letivo?

6 058

25
Número Faltas Crianças do Bibe Azul que não frequentaram a creche, ao 
longo do A.L., por Doença?

1 817

V BIBE CASTANHO (6 anos) - Total de Crianças 812  

29 Número de Crianças do Bibe Castanho que não frequentaram a creche? 332 61 088 2 235 58 853 796 1 439

Percentagem 3.7% 96.3% 35.6% 64.4%

Número de Crianças do Bibe Castanho que frequentaram a creche? 480 88 320 2 378 86 738 914 1 464

Percentagem 2.7% 98.2% 38.4% 61.6%

27
Número Total de Faltas das Crianças do Bibe Castanho, ao longo do ano 
letivo?

3 817 149 408 3 817 145 591 1 710 2 107

28
Número Total de Faltas das Crianças do Bibe Castanho, ao longo do ano 
letivo, por doença?

1 710

30
Número de Faltas Crianças do Bibe Castanho que não frequentaram a 
creche, ao longo do ano letivo?

1 439

31
Número Faltas Crianças do Castanho que não frequentaram a creche, ao 
longo do A.L., por Doença?

796

Figura 2 (cont.) >
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2 . RESULTADOS PARCIAIS DISTRIBUíDOS POR IDADES

3 . LEITURA DOS DADOS

Figura 3

Figura 4

Figura  5

Figura 6

Figura 7

1º ELEMENTO - Crianças que frequen-
taram a creche: nos 3 anos, 392 crian-
ças frequentaram a creche e 543 não 
frequentaram a creche, o que signi-
fica que quase 60% ingressaram di-
retamente nos 3 anos sem passarem 
pela creche; nos 4 anos, 600 crianças 
frequentaram a creche enquanto 349 
não a frequentaram, o que significa 
que perto de 40% das crianças não 
frequentaram a creche; nos 5 anos, 
636 crianças frequentaram a creche 
enquanto 360 não a frequentaram, o 
que significa que cerca de 35% das 
crianças não frequentaram a creche; 
nos 6 anos, 480 crianças frequenta-
ram a creche, enquanto 332 crianças 
não a frequentaram, o que significa 
que mais de 40% entraram direta-
mente no ensino básico sem passa-
rem pela creche. No total, de 3692 
crianças, 2108 crianças frequentaram 
a creche, enquanto 1584 crianças não 
a frequentaram, o que significa que 
mais de 40% das crianças não fre-
quentaram a creche.

2º ELEMENTO - Crianças que faltaram 
à creche por doença: nos 0-1 ano, 1,9% 
sobre os 5,4% do total de faltas; nos 
1-2 anos, 1,9% sobre os 7% do total 
de faltas; e 2-3 anos, 2,5% sobre os 
8,2% do total de faltas. O que signifi-
ca que nos 0-1 ano as faltas por doen-
ça totalizaram cerca de 1/3 das faltas 
no total, enquanto nos 1-2 anos se 
fica por um pouco mais de 1/4 o total 
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de falta de doenças sobre o total de 
faltas, e volta a subir para quase 1/3 
no caso dos 2-3 anos. O que é um nú-
mero expetável, de acordo com a lite-
ratura, por causa dos contágios e ama-
durecimento do sistema imunitário, 
sendo constante as faltas por doença 
na ordem dos 1/3 sobre o total das 
faltas. As faltas por doença situam-se 
nos 6,5% do tempo útil de aulas.

3º ELEMENTO - Crianças que faltaram 
ao Jardim-de-Infância por doença: 

Crianças com 3 anos que faltaram por 
doença, comparando os resultados das 
que frequentaram a creche e as que 
não frequentaram: nas crianças que 
frequentaram a creche, houve 55,2% 
de faltas por doença, contra 27,1% 
das que não frequentaram a creche. 
O que significa, com estes dados, que 
as crianças que frequentaram a creche 
tiveram quase o dobro das faltas do 
que as que ficaram em casa. As faltas 
situam-se nos 14% do tempo útil de 
aulas, situando-se as por doença nos 
3,9% do tempo útil de aulas por crian-
ças que não frequentaram a creche e 
nos 7,5% pelas que frequentaram a 
creche.

Crianças com 4 anos que faltaram 
por doença, comparando os resulta-
dos das que frequentaram a creche e 
as que não frequentaram: nas crian-
ças que frequentaram a creche, hou-
ve 41% de faltas por doença, contra 
21,2% das que não frequentaram a 
creche. O que significa, com estes da-
dos, que as crianças que frequentaram 
a creche tiveram um pouco menos do 
dobro das faltas do que as que ficaram 
em casa. As faltas situam-se nos 15% 
do tempo útil de aulas, situando-se as 
por doença nos 3,1% do tempo útil de 
aulas por crianças que não frequen-
taram a creche e nos 6,1% pelas que 
frequentaram a creche. 

Crianças com 5 anos que faltaram por 
doença, comparando os resultados das 
que frequentaram a creche e as que 
não frequentaram: nas crianças que 
frequentaram a creche, houve 41,5% 
de faltas por doença, contra 23,1% 
das que não frequentaram a creche. 
O que significa, com estes dados, que 

as crianças que frequentaram a creche 
tiveram menos do dobro das faltas do 
que as que ficaram em casa. As faltas 
situam-se nos 10,7% do tempo útil de 
aulas, situando-se as por doença nos 
2,4% do tempo útil de aulas por crian-
ças que não frequentaram a creche e 
nos 4,2% pelas que frequentaram a 
creche.

4º ELEMENTO - Crianças que faltaram 
no 1º Ano do Ensino Básico por doen-
ça: Crianças com 6 anos que faltaram 
por doença, comparando os resulta-
dos das que frequentaram a creche e 
as que não frequentaram: nas crian-
ças que frequentaram a creche, hou-
ve 38,4% de faltas por doença, contra 
35,6% das que não frequentaram a 
creche. O que significa, com estes da-
dos, que as crianças que frequentaram 
a creche tiveram uma percentagem 
de faltas quase equivalente à dos que 
ficaram em casa. As faltas situam-se 
nos 3,75% do tempo útil de aulas, 
situando-se as por doença nos 1,37% 
do tempo útil de aulas por crianças 
que não frequentaram a creche e nos 
1,43% pelas que frequentaram a cre-
che.

Conclusão
Quanto aos dados mais relevantes 
do estudo, as ausências às aulas du-
rante o ano lectivo oscilaram entre 
os 3,75% e os 15% do tempo útil de 
aulas, tendo-se situado as ausências 
por doença entre os 1,37% e os 3,9% 
a percentagem das crianças que não 
frequentaram a creche e os 1,43% e 
os 7,5% a percentagem das que fre-
quentaram a creche. Precisando, nos 3 
anos houve 55,2% de faltas por doen-
ça, contra 27,1% das que não frequen-
taram a creche; nos 4 anos houve 41% 
de faltas por doença, contra 21,2% 
das que não frequentaram a creche; 
nos 5 anos houve 41,5% de faltas por 
doença, contra 23,1% das que não 
frequentaram a creche e nos 6 anos 
(ensino básico) houve 38,4% de faltas 

por doença, contra 35,6% das que não 
frequentaram a creche.   

O elemento a reter é o facto de, em 
números absolutos e durante o ano le-
tivo, haver mais crianças doentes por 
parte das que frequentaram a creche 
do que por parte das que não a fre-
quentaram, havendo só no 1º ano do 
ensino básico uma aproximação nas 
percentagens de faltas entre os que 
frequentaram e não frequentaram a 
creche.

Este dado, a par das percentagens por 
anos – da creche, jardim-de-infância e 1º 
ano do 1º ciclo do ensino básico -, veio 
tornar claro que só no ensino básico se 
poderá tornar pertinente, a frequência 
da creche ou do jardim-de-infância, ao >
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nível da resistência do sistema imu-
nitário e das doenças contraídas que 
desenvolvem anticorpos que tornam 
imunes a futuros contágios ou, pelo 
menos, com uma maior resistência.

Como este estudo não abrangeu a ti-
pologia das patologias e o tempo de 
doença viral nas crianças, é possível 
que nos dados do estudo referentes 
à creche e ao jardim-de-infância es-
tejam crianças que foram sendo con-
tagiadas ao longo dos anos, havendo 
a possibilidade de os que entraram de 
novo na escola estarem ainda na fase 
de incubação das doenças, sobretudo 
por contágio, o que faz que só no en-
sino básico se possa inverter o senti-
do das faltas por doença, surgindo a 
creche e o jardim-de-infância como 
elementos despoletadores de desen-
volvimento do sistema imunitário e 
resistência aos contágios.

Isto vai permitir que com este estudo 
se chegue à conclusão que a bondade 
da frequência da creche e jardim-de-
-infância não está no desenvolvimen-
to do sistema imunitário e da resis-
tência aos contágios, mas no trabalho 
de socialização, aptidões e compor-
tamentos a desenvolver nas crianças. 
Isto permite defender a ideia da im-
portância da escola desde cedo, tor-
nando-se evidente que só no ensino 
básico a escola vai beneficiar da maior 
resistência das crianças, reduzindo o 
impacto dos contágios e tornando as 
crianças disponíveis para o tempo útil 
de aulas, com consequências úteis na 
aprendizagem 
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MARIA FILOMENA CALDEIRA

Resumo

Este estudo incide sobre a aprendizagem de determinados saberes matemá-
ticos, mediados por materiais manipuláveis na educação infantil. No ensino-
-aprendizagem da Matemática é importante a atividade mental a desenvolver 
nos e pelos alunos. A utilização de diversos materiais permite à criança apren-
der fazendo, desmistificando a conotação negativa que se atribui à Matemática.

Para tal procura-se: identificar a pertinência do uso de materiais no ensino in-
fantil; analisar como é realizada a ponte entre o concreto e o abstrato; perceber 
como é que os materiais influenciam a aprendizagem do sentido do número e 
das operações aritméticas.

Considera-se, como objeto de análise, ao longo dum ano letivo, a participação 
de 162 crianças, com cinco anos, que utilizaram Calculadores Multibásicos e 
Cuisenaire. Esta investigação assume-se como uma metodologia do tipo quali-
tativo, em que se realizaram sessões filmadas, testes e entrevistas.

Dos resultados obtidos, conclui-se que, no processo ensino-aprendizagem, o 
papel que os materiais desempenham, como ferramentas, a ação educativa 
orientada pelo educador com estratégias diversas e um determinado objetivo, 
provocam a emergência e a formação de capacidades percetivas, representati-
vas e concetuais.

No contexto educacional do terceiro milénio, o saber matemático é um saber 
em construção, que deve ter uma apropriação gradativa, interativa e reflexiva.  

PAlAvrAs-ChAvE: Conhecimento matemático; Aprendizagem; Materiais ma-
nipulativos.

A IMPORTANCIA 
DOS MATERIAIS
PARA UMA APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA DA 
MATEMATICA
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O presente estudo “A importância 
dos materiais para uma aprendiza-
gem significativa da Matemática” 
inscreve-se no paradigma de inves-
tigação interpretativa, tem como 
objetivo compreender como se realiza 
a aprendizagem de alguns saberes 
matemáticos, através de materiais 
manipuláveis (Cuisenaire e Calcu-
ladores Multibásicos) no ensino 
infantil - 5 anos. Esta perspetiva de 
mediar as aprendizagens matemá-
ticas com materiais manipuláveis, 
para as crianças ultrapassarem di-
ficuldades e concretizarem alguns 
conceitos matemáticos, leva-nos a 
refletir sobre a pertinência de um 
estudo.

Vários investigadores defendem 
que os objetivos da educação ma-
temática dependem decisivamente 
das atividades que o educador pla-
nifica, da interação que promove no 
grupo, das formas de trabalho que 
utiliza, dos papéis que atribui às 
crianças e a si mesmo (Canavarro, 
2003).

Assim, resultante de uma expe-
riência de ensino, como docente, 
de cerca de trinta e dois anos, dos 

Partindo do pressuposto que a 
Matemática é uma forma de ex-
pressão e comunicação, na educa-
ção pré-escolar, tal como é des-
crito nas Orientações Curriculares 
(1997) e nas National Council of 
Teachers of Mathematics (NCTM, 
2003), que permite o desenvol-
vimento das crianças, nomeada-
mente a nível da compreensão 

Introdução

questões e objetivos

quais os últimos quinze foram e são 
dedicados à formação inicial de fu-
turos educadores e professores do 
ensino básico, penso ser pertinente 
salientar que o papel da Matemáti-
ca, na estruturação do pensamento, 
as suas funções na vida corrente e a 
sua importância para aprendizagens 
futuras, “exige” que o educador 
proporcione experiências diversi-
ficadas, em diferentes contextos e 
com múltiplos materiais, que pro-
porcionem ambientes propícios à 
aprendizagem e à experimentação. 
A presente investigação surge nes-
ta linha de pensamento, de modo a 
refletir a questão do conhecimento 
e aprendizagens matemáticas com 
materiais manipuláveis.

Como afirma Paulo Freire (1991, p. 
58) “Ninguém começa a ser educa-
dor numa terça-feira às quatro ho-
ras da tarde. Ninguém nasce educa-
dor ou marcado para ser educador. 
A gente se faz educador, a gente se 
forma como educador, permanen-
temente, na prática e na reflexão 
sobre a prática”. O ensino requer do 
professor respostas imediatas, solu-
ções concretas, recorrendo ao seu 
saber profissional e pessoal, perante 

o conjunto heterogéneo de crianças 
que encontra, com diferentes moti-
vações, predisposições para apren-
der, dificuldades e expectativas (Ca-
navarro, 2003).

Perceber como é que o educador 
pode mediar algumas aprendizagens 
com materiais manipuláveis para ul-
trapassar dificuldades e concretizar 
alguns conceitos matemáticos com 
as crianças é o objetivo central do 
presente estudo.

A escolha do ensino infantil pren-
deu-se com os resultados obtidos 
num questionário sobre a Matemá-
tica aplicado a educadores, e com o 
facto dos materiais, segundo vários 
investigadores (Howe, 1999, Pra-
do, 1998, Ponte e Serrazina, 2000, 
Cardoso, 2002, Passos, 2006) serem 
considerados objetos, recursos, ins-
trumentos, meios de aprendizagem 
e ensino, que com a sua presença, 
e através da exploração, experimen-
tação e manipulação, provocam a 
emergência e facilitam o desenvolvi-
mento e formação de determinadas 
capacidades, atitudes e destrezas na 
criança, na área da Matemática.

do mundo, de estruturação do 
pensamento, do raciocínio, das 
capacidades relacionadas com a 
resolução de problemas, é obje-
tivo deste trabalho abordar a sua 
aprendizagem, cientes de que a 
sua apropriação é um direito de 
todos, produto de experiências 
diversificadas e das várias intera-
ções sociais e culturais.

O problema do estudo assenta no 
facto das crianças de hoje apren-
derem a Matemática com mais di-
ficuldades, sem a utilização de ma-
teriais. A relevância dos materiais 
manipuláveis na aprendizagem da 
Matemática, na educação de infân-
cia, e a relação entre a construção 
de conhecimentos matemáticos e 
essa utilização como instrumentos >
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Estabelecer relações entre o 
que se aprende na formação 
inicial e o que se faz na prática 
educativa;

Identificar no processo ensino-
-aprendizagem o que devemos 
valorizar (os conteúdos, os ma-
teriais e a relação entre eles);

Entender como é que os mate-
riais facilitam a estruturação de 
determinados conceitos mate-
máticos;

Avaliar a influência dos mate-
riais na aprendizagem do senti-
do do número e das operações 
aritméticas (adição e subtra-
ção);

Relacionar a formação inicial 
com novas práticas educativas;

Valorizar o papel do professor 
com esta temática;

Elaborar um guia de apoio de 
atividades com materiais ma-
nipulativos para a Matemática, 
que permita uma maior divul-
gação dos mesmos, de modo a 
promover diferentes potencia-
lidades educativas, fazendo a 
ponte entre o que se aprende e 
o que se quer ensinar.

Estes objetivos têm como finali-
dade, descrever e compreender, o 
processo de ensino aprendizagem 
da Matemática, respetivos concei-
tos, práticas e experiências edu-
cativas que contribuam para uma 
aprendizagem mais significativa 
da Matemática e, por consequên-
cia, um maior sucesso escolar das 
crianças.

PARA MELhOR ENTENDER ESTA 
PROBLEMÁTICA REALIZÁMOS ESTE 
TRABALhO COM A FINALIDADE DE 
CONhECER, ANALISAR, DESCOBRIR E 
COMPREENDER AS DIFERENTES PER-
CEçõES qUE OS ESTUDANTES DA 
FORMAçãO INICIAL MANIFESTAM 
SOBRE O PROCESSO ENSINO-APREN-
DIZAGEM DA MATEMÁTICA, IDENTIFI-
CANDO ESTES E OUTROS FATORES, 
TAIS COMO: 

• O papel atribuído ao educador, a 
metodologia utilizada pelos mesmos 
na sua prática educativa e a relação 
destes com a Matemática no seu quo-
tidiano; 

• As experiências que podem explicar 
as diferenças de aprendizagem das 
crianças identificando possíveis práti-
cas que possam determinar um maior 
sucesso na aprendizagem de conceitos 
matemáticos. 

A MOTIVAçãO, A CONFIANçA, A 
COMUNICAçãO, AS ESTRATéGIAS 
CRIATIVAS E DINâMICAS SãO FUN-
DAMENTAIS PARA A CONSTRUçãO 
DE UMA MATEMÁTICA MAIS SIGNI-
FICATIVA. TENDO ESTA FINALIDADE, 
ELABORÁMOS OS SEGUINTES OBJE-
TIVOS: 

Identificar os fatores que permi-
tem promover o gosto pela apren-
dizagem da Matemática, utilizando 
distintos instrumentos: questioná-
rios e entrevistas;

Conhecer qual o valor que os alu-
nos da formação inicial atribuem à 
Matemática e ao papel do profes-
sor;

Entender de que forma é que os 
educadores veteranos podem con-
tribuir para um melhor ensino da 
Matemática junto das crianças;

Refletir sobre a pertinência na for-
mação inicial se relacionar com o 
ensino da Matemática e os mate-
riais manipulativos;

de mediação, são possíveis facilitado-
res na construção desse conhecimen-
to.

O problema do estudo assenta no fac-
to das crianças de hoje, aprenderem 
a Matemática com mais dificuldades, 
sem a utilização de materiais. A re-
levância dos materiais manipuláveis 
na aprendizagem da Matemática, na 
educação de infância, e a relação en-
tre a construção de conhecimentos 
matemáticos e essa utilização como 
instrumentos de mediação, são possí-
veis facilitadores na construção desse 
conhecimento.

é OBJETIVO DESTE ESTUDO RESPON-
DER àS SEGUINTES qUESTõES, SEM 
CONTUDO, ELIMINAR A hIPÓTESE DE 
ABORDAR OUTRAS, qUE PODERãO 
SURGIR NESTE PERCURSO:

Qual a importância da formação 
inicial matemática destes educa-
dores?

Será que a formação inicial permi-
te a ligação entre o que estudam e 
o que ensinam?

Num processo de ensino-aprendi-
zagem, o que valorizar: conteúdos, 
materiais ou a relação entre eles?

Qual a pertinência da utiliza-
ção dos materiais no ensino pré-
-escolar? Facilitarão o processo 
ensino-aprendizagem? Poderão 
proporcionar um ambiente mais 
dinâmico e pedagógico, de modo 
a facilitarem uma aprendizagem 
significativa?

Como é que os materiais manipu-
láveis facilitam a estruturação de 
determinados conceitos?

Como influenciam a aprendizagem 
do sentido do número e das ope-
rações aritméticas (adição e sub-
tração)?
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OS INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIAçãO FORAM:

Questionário a alunos da forma-
ção inicial;

Entrevistas semiestruturadas aos 
docentes da formação inicial e 
às educadoras das turmas;

Sessões filmadas com os mate-
riais Calculadores Multibásicos 
e Cuisenaire; 

Fichas de diagnóstico aplicadas 
às crianças de 5 anos.

ESCOLAS EDUCADORAS Nº TOTAL DE CRIANÇAS

JEA A A1 a A26 - 11 raparigas e 15 rapazes 

JEE E E1 a E29 - 16 raparigas e 13 rapazes

JEO O O1 a O29 – 14 raparigas e 15 rapazes

Colégio M M M1 a M26 - 14 raparigas e 12 rapazes

Colégio S S S1 a S23 - 12 raparigas e 11 rapazes

Colégio S T T1 a T29 - 14 raparigas e 15 rapazes

>

>

>

>

Uma das questões fundamentais na 
realização de uma investigação é a 
opção metodológica que se assume. 
Assim, ao escolhermos a temática 
da investigação – a importância dos 
materiais para uma aprendizagem 
significativa da Matemática - depa-
rámo-nos com os seguintes fatores 
estruturantes da metodologia: Nível 
etário a que se dirige a intervenção 
da investigação (crianças de 5 anos) 
e imprevisibilidade da componente 
concreta e manipulável a observar.

O presente trabalho analisou como 
diferentes contextos escolares estão 
associados ao papel do educador e à 
adaptação e motivação das crianças 
face à aprendizagem da Matemáti-
ca. A escolha desta temática pren-
de-se com fatores intervenientes 
no problema deste estudo, que são 
complexos e não suscetíveis da rela-

A amostra é constituída por 6 tur-
mas, de colégios de Lisboa, com 
crianças de idades compreendidas 
entre os 5 e os 6 anos, num total de 
162 alunos, e os respetivos educa-
dores. 

Este estudo é longitudinal de curta 
duração e acompanhou as crianças 
durante vários momentos de um 
ano letivo mantendo as mesmas 
condições para todas, nas dife-
rentes escolas. O presente estudo 
obedece a um desenho caraterís-
tico de um estudo não experimen-
tal (Pedhazur & Schmelkin, 1991), 
também designado de estudo ob-

PARA SIMPLIFICAR AS DIFEREN-
TES ExPLICAçõES PROCEDEMOS 
à CODIFICAçãO DAS ESCOLAS, 
DAS EDUCADORAS E DAS CRIAN-
çAS, CONFORME SE PODE VER NO 
qUADRO SEGUINTE:

Fundamentação do estudo, definição das variáveis 
e instrumentos

Amostra e procedimento de recolha de dados

ção causa-efeito. Pretende-se, num 
ambiente natural de aprendizagem, 
estabelecer relações entre proces-
sos para adquirir hipóteses expli-
cativas e perceber a relação entre 
a construção de conhecimentos 
matemáticos e a utilização de ma-
teriais manipuláveis, como instru-
mentos de medição e facilitadores 
do processo de aprendizagem. O 
nosso trabalho incidiu sobre duas 
variáveis, que representam impor-
tantes contextos de desenvolvi-
mento das relações entre alunos 
e professores, operacionalizadas 
através de diferentes estilos edu-
cativos e a perceção das crianças 
perante uma realidade de aprendi-
zagem motivadora, lúdica assente 
na descoberta e utilização dos ma-
teriais manipulativos.

>
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servacional (Ribeiro, 1995). 

PARA REALIZAR O PROJETO DE IN-
VESTIGAçãO ADOTARAM-SE OS SE-
GUINTES PROCEDIMENTOS: 

Um teste de diagnóstico a 5 crian-
ças de cada escola; 

8 sessões em cada turma com ma-
teriais manipulativos, 4 para cada 
material; entrevistas às seis educa-
doras após o término das sessões; 

2 fichas de avaliação aplicadas a 
todas as crianças das seis turmas 
– uma no final da quarta sessão e 
outra na oitava sessão. 

Numa primeira fase deste estudo foi 
realizado um teste de diagnóstico a 
30 crianças, cinco de cada escola en-
volvida no projeto, para se aferir os 
conhecimentos matemáticos que ti-
nham sobre os conceitos em análise. 
Simultaneamente realizou-se uma en-
trevista – gravada em áudio – a cada 
uma das educadoras. Para além destes 
registos, aplicámos no final uma ficha 
(teste) individual a cada criança, atra-
vés da qual se pretendeu avaliar o seu 
interesse, os conhecimentos adquiri-
dos através da manipulação dos mate-
riais, nomeadamente, o sentido de nú-
mero e as operações aritméticas (de 
adição e subtração) e de que forma os 
materiais e conceitos se interligam.

MARIA FILOMENA CALDEIRA A importância dos materiais para uma aprendizagem significativa da matemática

>

>

>

Os resultados obtidos sugerem 
que é preciso que a aprendiza-
gem da Matemática seja envol-
vente, e assente em realidades 
concretas, de modo a permitir 
ultrapassar as dificuldades que 
possam surgir, não desenvol-
vendo atitudes negativas du-
rante o processo.

EM PRIMEIRO LUGAR, PODE-
MOS REFERIR qUE OS ALU-
NOS DA FORMAçãO INICIAL 
NECESSITAM DE DESENVOL-
VER PRÁTICAS E METODO-
LOGIAS MAIS CRIATIVAS, 
PARA UMA MELhOR APREN-
DIZAGEM DA MATEMÁTICA, 
POIS COMO DEFENDE LO-
RENZATO (2006) O ENSINO 
DA MATEMÁTICA BASEIA-SE 
EM PRINCÍPIOS BÁSICOS RE-
LACIONADOS COM A PRÁ-
TICA, COMEçANDO POR 
SITUAçõES CONCRETAS E 
DESAFIOS.

EM SEGUNDO LUGAR, O PA-
PEL DO PROFESSOR, COMO 
DEFENDE CANAVARRO (2003), 
ExIGE qUE ELE Dê RESPOS-
TAS COMPLETAS, SOLUçõES 
CONCRETAS, RECORRENDO 
AO SEU SABER PROFISSIO-
NAL E PESSOAL, PERANTE O 
GRUPO hETEROGéNEO DE 
ALUNOS qUE ENCONTRA, 
COM DIFERENTES MOTIVA-
çõES, PREDISPOSIçõES PARA 
APRENDER, DIFICULDADES E 
ExPETATIVAS.

EM TERCEIRO LUGAR, A 
APRENDIZAGEM TEM qUE 
SER SIGNIFICATIVA, TANTO 
NA SUA ESTRUTURA INTER-
NA (SIGNIFICAçãO LÓGICA), 
COMO NA ASSIMILAçãO 
(SIGNIFICAçãO PSICOLÓGI-
CA). A criança tem que ser 
motivada, para relacionar o 
que aprende, com o que sabe. 
Os conhecimentos adquiri-
dos (conceitos, destrezas, va-
lores) devem ser funcionais, 
para que a criança os utilize 
quando as situações o exijam. 
Os materiais na prática edu-
cativa ao serem mediadores e 
facilitadores de uma aprendi-
zagem que se pretende signi-
ficativa e ao aliarem o senti-
do lúdico ao jogo, permitem 
que a criança interaja com o 
meio e desenvolva capacida-
des intelectuais, afetivas e 
sociais, não podendo carregar 
significados próprios, porque 
são potenciais ferramentas, 
que têm como função a ta-
refa, para a qual o educador 
concebeu o seu uso.

Apresentação de resultados
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ii) O conhecimento e a vivência dos 
materiais

As educadoras S, T, e M reforçaram 
a ideia de que os materiais não pre-
cisam ser estruturados; qualquer 
material serve como facilitador de 
aprendizagem e não deve ser fei-
to de uma forma calendarizada. As 
educadoras S, T e M dão enfase aos 
materiais, mas percebe-se que as 
suas ideias, a respeito dos mate-
riais, são vagas e mal estruturadas, 
revelando alguma insegurança. Elas 
utilizam materiais não estruturados, 
mas não têm objetivos definidos na 
sua planificação. Apesar de darem 
importância à manipulação de ma-
teriais, não os experimentam na sua 
prática educativa, o que fica patente 
quando comentam com que regula-
ridade o fazem nas suas atividades.

As crianças das educadoras A, E, e 
O revelaram ter mais domínio nas 
aprendizagens, um raciocínio mate-
mático mais elaborado, uma maior 
capacidade de atenção, mais facili-
dade de passar do concreto para o 
abstrato e um conhecimento supe-
rior à média das crianças desta ida-
de. No entanto, verificámos que, na 
resolução de problemas, as crianças 
das educadoras M, S, e T realizaram 
situações concretas e simples de-
monstrando ser mais espontâneas e 
não terem receio de falhar quando 
respondem.

O desenvolvimento psicomotor foi 
promovido pelas atividades propostas 
durante as várias sessões e em todos 
os grupos, visto que desenvolveram a 
capacidade de estruturação espacial e 
a lateralização, pois as crianças colo-
cavam as peças dos Calculadores Mul-
tibásicos, à frente, em cima, à direita; 
o aspeto lúdico e o jogo estiveram 
presentes com ambos os materiais 
utilizados, pois desenvolveram a so-
ciabilidade e a convivência (as crianças 
trabalharam aos pares ou em grupo), 
aprenderam a participar respeitando 
as regras e desenvolvendo a sua ima-
ginação e autoconfiança e a experi-
ência criativa teve destaque com o 
material Cuisenaire, onde as crianças 

A ANÁLISE DOS RESULTADOS DESTA 
INVESTIGAçãO, UTILIZANDO OS MA-
TERIAIS CUISENAIRE E CALCULADO-
RES MULTIBÁSICOS PERMITE INFERIR 
qUE: 

As crianças beneficiam quando há 
manipulação de materiais desde 
muito cedo; 

Que a utilização dos mesmos lhes 
permite desenvolver um raciocínio 
matemático e a capacidade para 
resolverem problemas no dia-a-dia; 

Que o ensino-aprendizagem deve 
incidir em estratégias criativas e 
na resolução de problemas; 

Que o papel do educador é impor-
tante e decisivo no processo edu-
cativo. 

No entanto, não podemos deixar de 
reforçar que a educação infantil deve 
ser abrangente e contemplar todas as 
áreas e domínios.

Os resultados obtidos das respostas 
dos alunos mostram que as crianças 
das turmas A, E e O conseguem resol-
ver e representar, através das opera-
ções, situações problemáticas de adi-
ção e subtração, enquanto as crianças 
das turmas M, S e T não conseguem 
fazê-lo, nem representar por desenhos 
ou algarismos.

DA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E DAS 
OBSERVAçõES REALIZADAS NAS SA-
LAS DE AULA PODEMOS AFIRMAR 
qUE ENCONTRÁMOS DUAS REALI-
DADES DE TRABALhO ASSENTES EM 
METODOLOGIAS DISTINTAS: a uti-
lizada pelo grupo formado pelas três 
educadoras que trabalham em Jardins 
Escolas da mesma Associação, compa-
rativamente ao outro grupo, constituído 
pelas três educadoras que trabalham 
em três colégios diferentes. 

A PRINCIPAL DIFERENçA RESIDE NA 
FORMA CONTINUADA COMO AS 
EDUCADORAS A, E O TRABALhAM A 
MATEMÁTICA NA SALA DE AULA: sen-
do mais diretivas e sistematizadoras, 
revelam uma maior preparação e preo-
cupação com o ensino-aprendizagem 
da Matemática, aplicando a matema-

>

>

>

>

tização progressiva (processo que pos-
sibilita ao longo do tempo a passagem 
do concreto para o abstrato), de for-
ma a conduzir os alunos, desde os seus 
percursos informais, até ao contexto 
da Matemática formal. As educado-
ras M, S e T, apesar de considerarem 
o ensino da Matemática na Educação 
infantil importante, concretizam-no 
de forma simples, esporádica e bási-
ca partindo de atividades, como por 
exemplo, o contar de uma história, 
um poema, ou mesmo um jogo, mas 
nem sempre com objetivos definidos 
e consistentes.

PODEMOS INFERIR E IDENTIFICAR 
DESTA ANÁLISE, ALGUMAS CARAC-
TERÍSTICAS DO PENSAMENTO DAS 
EDUCADORAS SOBRE OS MATERIAIS:

i) O discurso teórico e a prática

As seis educadoras foram unânimes 
ao afirmar a importância do uso 
destes materiais matemáticos para 
o ensino da Matemática.

As educadoras A, E, e O acreditam, 
de uma forma mais convincente, na 
aplicação dos mesmos e, percebe-se 
pelo seu discurso, que os utilizam 
com regularidade. A educadora E até 
chega a afirmar “que não saberia 
trabalhar sem eles”.

Numa análise mais detalhada per-
cebemos que existem diferenças 
entre as educadoras que trabalham 
nos jardins escolas (A,E e O) e as que 
trabalham nos colégios privados 
( M,T, e S), apesar de todas terem 
uma formação inicial comum.

Uma outra inferência tem a ver com 
a realidade educativa e com a filo-
sofia de cada escola, isto é, as edu-
cadoras M, T, e S revelaram ter uma 
metodologia de trabalho menos 
ambiciosa em relação aos objetivos 
a desenvolver nesta idade, traba-
lhando o pequeno grupo, enquan-
to as educadoras O, E, e A seguem 
orientações diferentes sobre esta 
temática trabalhando todos os dias 
a área da Matemática, muitas vezes 
em grande grupo. >
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puderam fazer construções, descobrir 
e ditar itinerários, contar uma história 
com os comboios…

A manipulação de qualquer um dos 
materiais (Cuisenaire e Calculadores 
Multibásicos) pareceu criar laços afe-
tivos com a aprendizagem da Mate-
mática, já que as atividades lúdicas 
foram fonte de interesse e motivação, 
pois as crianças, na maior parte das 
sessões, quiseram continuar para além 
do tempo previamente estabelecido.

Todas as educadoras mostraram ser 
cordiais, com estabilidade emocional 
para as crianças, centradas no seu 
bem-estar, em que umas (A, E e O) 
eram mais organizadas na forma como 
orientavam as atividades, valorizando 
o processo e o produto, e outras, mais 
espontâneas (educadoras M, S e T), es-
tavam mais recetivas às ideias explo-
ratórias, privilegiando principalmente 
o processo.

Para respondermos à questão qual a 
importância da formação inicial Ma-
temática dos professores, podemos 
referir que OS RESULTADOS DESTE 
ESTUDO SUGEREM qUE ExISTEM 
CORRELAçõES POSITIVAS ENTRE O 
PAPEL DO EDUCADOR E A APREN-
DIZAGEM DA MATEMÁTICA PELAS 
CRIANçAS, AS qUAIS PRECISAM SEN-
TIR RESPEITO, CONFIANçA E ADMI-
RAçãO POR ELE; qUE O MESMO DEVE 
RESPEITAR O SEU RITMO DE APREN-
DIZAGEM; RECORRER A METODOLO-
GIAS qUE PERMITAM CONCRETIZAR 
DESCOBERTAS qUE NãO DEVEM 
SER IMPOSTAS, MAS SIM CONTEx-
TUALIZADAS E DESAFIANTES, ONDE 

MARIA FILOMENA CALDEIRA A importância dos materiais para uma aprendizagem significativa da matemática

A CURIOSIDADE E O INTERESSE DAS 
CRIANçAS DEVEM SER AMPLAMENTE 
DESENVOLVIDOS E BASEADOS EM 
ESTRATéGIAS CRIATIVAS. As educa-
doras que melhor conheciam os ma-
teriais e que os utilizavam frequente-
mente com determinados objetivos 
conseguiram desenvolver nas crianças 
capacidades que se puderam verificar 
nas respostas dadas pelos alunos das 
turmas A, E e O. Esta constatação per-
mite-nos afirmar que OS MATERIAIS 
MANIPULÁVEIS FACILITAM A ESTRU-
TURAçãO DE DETERMINADOS CON-
CEITOS, pois ao longo desta investiga-
ção foi possível conhecer um pouco da 
dinâmica e das diferentes atividades 
realizadas com os materiais.

A CRIANçA, AO CONSTRUIR O CO-
NhECIMENTO, ExPERIMENTA E MA-
NIPULA, REFLETE SOBRE AS SUAS 
AçõES, DE MODO A qUE ATRAVéS 
DA MANIPULAçãO DE MATERIAIS 
CONSIGA PERCEBER DETERMINADOS 
CONCEITOS. qUANDO SABEM AS 
TAREFAS, PARA AS qUAIS é SUPOSTO 
USAR O MATERIAL, FAZEM-NO MAIS 
EFICAZMENTE. Os materiais permi-
tem a tentativa e o erro (importante 
para uma aprendizagem significativa), 
facilitam a comunicação e a interação 
entre crianças e com os educadores, 
proporcionando a observação das di-
ferenças individuais, do modo como 
entendem uma situação e pensam 
numa solução.

Numa das questões que também colo-
cámos, no início da investigação, pre-
tendemos saber como é que os mate-
riais influenciavam a aprendizagem do 
sentido do número e das operações 
aritméticas (adição e subtração). Nas 
turmas A, E, e O, ao longo das ses-
sões com os materiais Cuisenaire e 
Calculadores Multibásicos, as crianças 
usaram as peças para representações 
icónicas (desenhando peças) com a 

finalidade de clarificar uma dada situa-
ção e para a representação simbólica 
(com algarismos e sinais) puderam 
concretizar as operações. O desen-
volvimento do sentido do número foi 
sendo progressivamente aprofundado 
(principalmente nas turmas A, E e O), 
em que a construção de relações na 
resolução de problemas, e da associa-
ção de novas aprendizagens, permite 
a compreensão; nesta linha OS MATE-
RIAIS SERVEM PARA CONCRETIZAR, E 
PROPORCIONAR SITUAçõES, PRÓxI-
MAS DA REALIDADE, UMA MELhOR E 
MAIOR COMPREENSãO, TORNANDO 
A MATEMÁTICA MAIS SIGNIFICATIVA.

Esta pesquisa mostra que os materiais 
são pouco utilizados por algumas edu-
cadoras nas atividades propostas e, 
quando são usados, podem sê-lo ina-
dequadamente, não proporcionando 
às crianças as aprendizagens planifica-
das. A aprendizagem através de mate-
riais necessita de tempo, que deve ser 
dado à criança para ela levantar hipó-
teses, testá-las, errar, pensar sobre o 
erro, indispensável para a sua forma-
ção e pleno desenvolvimento.

Inferimos que AS DOCENTES, DE UM 
MODO GERAL, PERANTE AS RESPOS-
TAS àS ENTREVISTAS E NAS OBSER-
VAçõES DAS SUAS PRÁTICAS, PRE-
CISAM NA FORMAçãO INICIAL E AO 
LONGO DA SUA FORMAçãO CON-
TÍNUA DE ExPERIêNCIAS MAIS SIG-
NIFICATIVAS COM MATERIAIS, pois 
as que tiveram não foram suficientes 
para as levar a compreender todas as 
potencialidades desses recursos, moti-
vo pelo qual não os utilizavam conve-
nientemente na sua prática.
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Matemática, que deve ser um pro-
cesso ativo, vivenciado pela crian-
ça, onde pode explorar, desenvol-
ver, testar, discutir, aplicar ideias, 
refletir, de modo a serem um meio 
e não um fim. É necessário dar tem-
po para o material ser explorado, de 
forma a criar insights no processo 
de aprendizagem de modo a não 
ter efeitos contraproducentes. As 
limitações dos materiais resultam 
da desadequação: da tarefa pedida 
e da relação desta com o conceito 
em causa; dos conhecimentos cien-
tíficos e didáticos e da falta de tem-
po para pensar e fazer com sentido 
as atividades. 

ESTA INVESTIGAçãO APONTA PARA 
A IMPORTâNCIA ENTRE O FAZER E 
COMPREENDER, DE MODO A qUE 
O EDUCADOR NA SUA PRÁTICA UTI-
LIZE OS MATERIAIS MANIPULÁVEIS, 
COMO INSTRUMENTO DE INTERVEN-
çãO, COMO FERRAMENTA, COM A 
FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A 
CONSTRUçãO DO CONhECIMENTO 
POR PARTE DO SUJEITO – A CRIANçA; 
CONSTATÁMOS qUE A INTERVEN-
çãO DA EDUCADORA PODE IR PARA 
ALéM DAS ATIVIDADES COM ExERCÍ-
CIOS MECâNICOS, COM O PROPÓ-
SITO DE “DECORAR” SIMPLESMENTE 
REGRAS OU PROCESSOS, qUE SEJAM 
DESPROVIDOS DE SENTIDO OU SIG-
NIFICADO. Podemos afirmar que a 
tomada de consciência não acontece 
de forma abrupta, precisa de degraus e 
mudanças que desenvolvam um nível 
mais elevado de interiorização. Para 
isso acontecer, devemos proporcionar 
situações que desenvolvam interações 
entre o sujeito e o objeto do conhe-
cimento, ou seja, oferecer à criança a 
possibilidade de relacionar as ações 
realizadas com os materiais e com os 
conceitos trabalhados, pois, subjacen-
te a cada material, existe uma propos-
ta pedagógica que o justifica.

Dos resultados obtidos e perante o en-
quadramento teórico, conclui-se que 
o processo de ensino-aprendizagem é 
influenciado por diversas variáveis.

é IMPORTANTE VALORIZAR: 

O papel que os materiais desem-
penham como ferramentas; 

Um ambiente rico em recursos e 
estratégias diversificadas; 

A ação educativa, orientada pelo 
educador com um determinado 
objetivo; 

A experimentação-manipulação que 
provocam a emergência e a formação 
de capacidades percetivas, representati-
vas e concetuais. 

Nestas circunstâncias, é fundamen-
tal não esquecer que a utilização de 
materiais, por si só, não traduz uma 
aprendizagem eficaz e significativa da 

Este estudo investigou sobre a 
aprendizagem de determinados 
saberes matemáticos mediados 
por materiais manipuláveis na 
educação de infância. O mais im-
portante na aprendizagem da Ma-
temática é a atividade mental a 
desenvolver nas e pelas crianças. 
A utilização dos materiais, através 
de modelos concretos, permite-
-lhes construir, modificar, inte-
grar, interagir com o mundo físico 
e com os seus pares, a aprender 
fazendo, desmistificando a cono-
tação negativa que se atribui à 
Matemática.

Manipular materiais não significa 
que a Matemática aconteça por 
osmose; é importante que as ati-
vidades sejam significativas para 
gerarem conhecimento. Contudo, 
só as mentes das pessoas, refle-
tindo sobre as ações poderão ge-
rar conhecimento. Os significados 
que a criança constrói são produ-
to da sua reinvenção e das intera-
ções com os outros, perante um 
conteúdo de aprendizagem. 

Devido ao papel preponderante 
que a Matemática tem na estru-
turação do pensamento, a sua 
função no quotidiano e a sua im-

>
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Conclusão

portância para futuras aprendizagens, 
o educador deve estar atento e cons-
ciente da atenção que deve ser dada 
à Matemática na Educação Infantil. O 
seu papel é fundamental para a pro-
moção da aquisição de conceitos ma-
temáticos no processo ensino- aprendiza-
gem, a forma como o faz, o papel dos 
materiais, a criatividade, o interesse e 
a motivação que coloca na sua dinâ-
mica será determinante para incutir 
nas crianças o gosto pela Matemáti-
ca. As atividades com materiais ma-
nipuláveis devem provocar, clarificar 
e ajudar a refletir, quer pela orgânica 
das tarefas e ligação aos materiais, 
quer pelos diálogos e questões a eles 
interligados, possibilitando a coope-
ração, autonomia e responsabilidade 
das crianças. 

Os materiais não se poderão conside-
rar desadequados por si mesmos, pois 
a desadequação dependerá da tarefa 
pedida e da relação desta com o con-
ceito em causa.  Os materiais não po-
dem ser assim considerados “bons” ou 
“maus”, mas sim se têm um uso perti-
nente ou não, consoante o que deseja-
mos que eles concretizem. Devem ser  
convenientemente selecionados e uti-
lizados, permitindo motivar e envolver 
ativamente as crianças, respeitando 
diferenças, possibilitando a represen- >
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tação concreta de ideias abstratas e 
dando oportunidade de descobrirem 
relações e formularem generalizações. 

Enquanto docentes, defendemos a 
necessidade de investigar o processo 
de construção de competências, que 
se refletem no processo de ensinar e 
aprender, em que o conhecimento do 
educador contribui para que não ocor-
ra de modo mecânico e descontextu-
alizado, mas sim como aprendizagem 
significativa. Por isso, a simples intro-
dução de atividades com materiais 
não é o garante dum eficaz desenvol-
vimento infantil.

OS MATERIAIS NãO PODEM CAR-
REGAR, NELES, SIGNIFICADOS PRÓ-
PRIOS, POIS SãO POTENCIAIS INS-
TRUMENTOS, qUE DESENVOLVEM 
SIGNIFICADOS, COM A FUNçãO DA 
TAREFA, PARA A qUAL O EDUCADOR 
O ESTRUTUROU. ATRAVéS DE UM 
MéTODO, DUMA ORIENTAçãO POS-
SIBILITAM àS CRIANçAS ExPERIêN-
CIAS NUM PROCESSO DE MANIPULA-
çãO-AçãO E POSTERIORMENTE DE 
REPRESENTAçãO-CONCETUALIZA-
çãO, PODENDO PROVOCAR A EMER-
GêNCIA, O DESENVOLVIMENTO E 
A FORMAçãO DE DETERMINADAS 
ATITUDES, DESTREZAS E CAPACIDA-
DES PERCETIVAS, REPRESENTATIVAS E 
CONCETUAIS. 

MARIA FILOMENA CALDEIRA A importância dos materiais para uma aprendizagem significativa da matemática

DEFENDEMOS A SUA UTILIZAçãO NA 
PRÁTICA EDUCATIVA POIS A APREN-
DIZAGEM:

Baseia-se na experimentação que é 
sensorial e é o cerne da aprendiza-
gem;

Caracteriza-se por estádios distin-
tos de desenvolvimento;

Aumenta com a motivação;

Constrói-se do concreto para o abstrato;

Requer participação e envolvimento 
activo da criança.

OS MATERIAIS PERMITEM:

Respeitar as diferenças individuais;

Diversificar as actividades de ensino;

Fazer a “ponte” entre o concreto e 
o abstrato;

Representar ideias abstratas;

Informar, modelar, mediar, estrutu-
rar, criar, instruir… quando devida-
mente orientados.

O SUCESSO DA UTILIZAçãO DOS MA-
TERIAIS DEPENDE, POR UM LADO DE 
COMO AS TAREFAS SãO IMPLEMEN-
TADAS PELOS EDUCADORES E POR 
OUTRO, DA FORMA COMO AqUELES 
VêEM A MATEMÁTICA.

A formação inicial do educador deve 
proporcionar situações de aprendi-
zagem onde contatem, construam, 
manipulem materiais, descobrindo as 
suas potencialidades, obtendo conhe-
cimentos sólidos sobre a sua utiliza-
ção, para que as tarefas permitam a 
construção do saber, para mais tarde, 
ao pensarem a sua prática, atuarem 
como sujeitos produtores de conheci-
mento. 

Acreditamos que o presente trabalho 
de investigação permitiu desmistifi-
car o ensino-aprendizagem da Ma-
temática, tentando despertar e pro-
mover nos futuros profissionais uma 
maior apetência para a utilização dos 
materiais manipulativos, contribuin-
do para que o saber em construção 
tenha uma apropriação gradativa que 
se quer de qualidade, apelativo, enri-
quecedor e criativo, capaz de desen-
volver as capacidades cognitivas do 
sujeito

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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Este artigo visa enquadrar, refletir e, quiçá, contribuir para a melhoria dos instrumentos de gestão da escola, 
no sentido de tornar o projeto educativo de escola e o plano anual de atividades mais eficientes, ao serviço da 
melhoria das aprendizagens dos alunos, do melhor planeamento educativo e de uma maior articulação entre os 
diferentes atores da comunidade educativa, com vista à construção da autonomia de cada escola ou colégio do 
ensino não-superior.

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇãO JOãO DE DEUS

{
De um modo geral, os autores conver-
gem no conceito de projeto educativo 
de escola, embora continuem a fal-
tar estudos empíricos nesta área, ao 
contrário de outras no campo da edu-
cação, em Portugal. De acordo com 
vários autores: Cabral (1995; 1999); 
Costa (1997; 2007…); Barroso (1992…); 
Bloch & Cros, (1992); Macedo (1995); 
Cros & Obin (1991); Pacheco & Pereira 
(2005); Santos Guerra (2002) e Antúnez 
(2007); Almeida (1997, 2009), entre 
outros, o projeto educativo compre-

ende duas fases: a da construção e a 
da implementação, embora ligadas 
conceptualmente, exigindo uma boa 
liderança, um processo rico em deba-
te, reflexão, formação, participação, 
definindo as metas, os princípios, os 
valores, as estratégias, traduzidos, 
anualmente, em planos de ação e ope-
racionalização.

Ao assumir-se como documento nu-
clear da escola, a construção e imple-
mentação do projeto educativo exigem 

formação específica, lideranças esclare-
cedoras, tempos de ação, planeamen-
to estratégico e articulação sistémica 
com os instrumentos de autonomia: 
regulamento interno, plano anual de 
atividades e orçamento, assim como 
uma monitorização permanente dos 
objetivos operacionais, em articulação 
com o processo de autoavaliação da 
organização e de avaliação externa.
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NO PONTO DE VISTA CONCEPTUAL, 

O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA 

E/OU AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

SURGE COMO UM INSTRUMENTO 

QUE PRETENDE SER UM CAMINHO 

ENTRE A DESCENTRALIZAÇãO E A 

CONSTRUÇãO DA AUTONOMIA, 

ENTRE A SOLUÇãO UNIVERSAL, DO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇãO, E A SO-

LUÇãO LOCAL. Constitui, pois, um 
elemento estruturante, que contém 
princípios universais, traduzidos em 
termos particulares, situando os ato-
res num debate da «polis», da sua 
cidade, da sua região, da abrangência 
daquela comunidade educativa.

Para refletir sobre o percurso «históri-
co» de implementação de instrumen-
tos de gestão e melhoria organiza-
cional da escola portuguesa, importa 
fazer uma pequena resenha histórica, 
para compreender a dificuldade da 
apropriação e dos tempos lentos de 
mudança organizacional da escola. O 
conceito de PEE surgiu, na legislação 
educativa portuguesa, pela primeira 
vez, no Decreto-Lei n.º 553/80, que 
regula o ensino particular e coopera-
tivo, só voltando a surgir nos docu-
mentos da Comissão de Reforma do 
Sistema Educativo, após a aprovação 
da Lei de Bases do Sistema Educativo, 
em 1986. O Decreto-Lei n.º 43/89, 
que consagrava a autonomia da esco-
la, deu à luz o novo conceito referindo 
que «a autonomia da escola se con-
cretiza na elaboração do projeto edu-
cativo próprio, constituído e executa-
do de forma participada, dentro dos 
princípios de responsabilização dos 
vários intervenientes na vida escolar e 
da adequação a características da es-
cola e às solicitações da comunidade 
em que se insere».

Os anos seguintes foram férteis em 
construção «apressada» e mais ou 
menos casuística de projetos educa-
tivos, com disfunções de linguagem >

por parte da tutela (Ministério da Edu-
cação), colocando-o, por vezes, como 
um mero documento, de construção 
obrigatória, traduzindo as culturas e 
imagens organizacionais e forças do-
minantes das escolas, mas de pouca 
aplicabilidade em planos de ação e 
melhoria do ensino-aprendizagem dos 
alunos e do processo organizacional.

O Decreto-Lei n.º 115/A-98 enquadra 
o PEE na mesma linha do normativo 
anterior, mas explicitando que consa-
gra «a orientação educativa da esco-
la... no qual se explicitam os princípios, 
os valores, as metas e as estratégias 
segundo as quais a escola se propõe 
cumprir a sua função educativa», 
enunciando que o «projecto educati-
vo, o regulamento interno e o plano 
anual de actividades constituem ins-
trumentos do processo de autonomia 
das escolas». Relativamente ao con-
ceito de projeto educativo, o (novo) 
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 
Abril, que consagra o regime de Au-
tonomia, Administração e Gestão das 
Escolas, não registou alterações, utili-
zando, inclusivamente, o mesmo texto 
legislativo de 1998.

Partindo de uma leitura do disposto 
no Decreto-Lei n.º 75/2008, o projeto 
educativo, o regulamento interno, os 
planos anual e plurianual de ativida-
des e o orçamento constituem instru-
mentos do exercício da autonomia de 
todos os agrupamentos de escolas e 
escolas não agrupadas. Ora, este exer-
cício de autonomia também é referido 
para as escolas particulares e coope-
rativas, de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 152/2013, de 4 de novembro: «A 
autonomia pedagógica atribui a cada 
escola a liberdade de se organizar in-
ternamente de acordo com o seu pro-
jeto educativo».

Ao longo de duas décadas na inves-
tigação educacional encontramos 
alguns estudos sobre o projeto edu-
cativo de escola, mas poucos sobre o 

Plano Anual de Atividades, que consa-
gra a operacionalização anual do PEE. 
Das conclusões recolhidas através 
da investigação, o projeto educativo 
constituiu um documento obrigató-
rio (de controlo por parte da Inspeção 
Geral de Educação), que percorre o 
processo de elaboração (participado, 
aberto…), terminando na elaboração 
de um documento final, com os prin-
cípios, metas, estratégias e valores de 
cada escola. Muitos destes documen-
tos serviram apenas para cumprir a 
legalidade, mostrar aos inspetores ou 
apresentar nos órgãos próprios para 
aprovação. Do documento à sua eficá-
cia, do ponto de vista organizacional, 
vai um longo caminho. Partindo dos 
dados da investigação (Pacheco & Pe-
reira, 2005; Almeida, 2009; dos rela-
tórios da IGE e IGEC sobre a avaliação 
externa das escolas), facilmente se 
conclui que muitas escolas não tradu-
zem os objetivos do projeto em metas 
e em objetivos operacionais, com mo-
nitorização contínua e avaliação anu-
al, ou seja, o PEE não se traduz clara-
mente num documento de orientação 
pedagógica para o desenvolvimento 
das práticas pedagógicas, no caminho 
da eficiência organizacional da escola.

SEGUNDO BOLÍVAR (2012), UMA ES-

COLA QUE «APRENDE E TRABALHA 

EFICIENTEMENTE ADAPTA-SE À MU-

DANÇA», AUTOAVALIA-SE, Dá CON-

TA DOS ERROS, CORRIGE, PROGRIDE, 

MELHORA E NãO PERMANECE COMO 

UMA MERA ORGANIZAÇãO LINEAR 

DE «REGRAS GRAMATICAIS BáSICAS 

DE FUNCIONAMENTO». ESTE CON-

CEITO DE APRENDIZAGEM DE UMA 

INSTITUIÇãO DESAFIA OS ATORES 

PARA UMA MELHORIA E PARTILHA DE 

CONHECIMENTO, «CRIANDO CON-

DIÇõES E PROCESSOS QUE POSSIBI-

LITEM» A APRENDIZAGEM ORGANI-

ZACIONAL. (pp.31-32)

ESE JOÃO DE DEUS   EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO    FEV. 2014



JOSÉ MARIA DE ALMEIDA O projeto educativo como instrumento de gestão para a autonomia da escola:
ambiguidades e desafios

Falar de projeto educativo é falar de futuro, é um mo-
vimento dialético entre o já e o ainda não, uma visão 
para o futuro, apontar um caminho, lançar sementes…
que só poderão germinar num ambiente educativo em 
que tudo tem significado, em que a liderança determi-
nada potencia empatia e trabalho de equipa entre os 
professores, dinamiza estratégias rigorosas para fazer 
as coisas certas e equaciona um conjunto restrito de 
mudanças esperadas para cada ano letivo.

PARA CONSTRUIR E IMPLEMENTAR O PROJETO EDUCATIVO, IMPORTA PERCORRER ETAPAS REVELANTES, PAUTADAS 

POR LIDERANÇAS ESCLARECEDORAS E TRABALHO EM EQUIPA, COM VISTA À EFICáCIA ESCOLAR, TRANSFORMANDO 

A RIQUEZA DE PROCESSOS EM DINâMICAS DE AÇãO, COM VISA À MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS. SEM QUERER «DAR RECEITAS», REGISTO ALGUMAS ETAPAS DE UM ROTEIRO PARA ENQUADRAR E DESEN-

VOLVER UM PROJETO EDUCATIVO DESAFIANTE E TRANSFORMADOR DE DINâMICAS PARA UMA ESCOLA APRENDENTE: 

Eleger ou nomear um diretor de escola, colé-
gio e/ou agrupamento, com perfil de liderança 
transformacional; 

Formular e comunicar a visão para a escola/co-
légio e para aquela comunidade; 

Definir a política de qualidade da escola e di-
vulgá-la a toda a comunidade; 

Definir um modelo organizacional da escola/
agrupamento; 

Promover a dinâmica organizacional e relacio-
nal; 

Definir o modelo de comunicação interna e 
externa; 

Promover a interligação funcional das escolas 
que integram o agrupamento; 

Implementar metodologias ativas de trabalho 
e cultura de participação; 

Dinamizar estruturas matriciais de gestão de 
projetos; 

Construir e implementar o projeto educativo, 
regulamento interno, plano anual de atividades 
e orçamento; 

Definir metas, princípios, objetivos operacionais, 
alvos a atingir e mudanças esperadas, para um ciclo 
temporal definido; 

Definir indicadores (de resultados de aprendizagem; 
de acesso à educação, participação e promoção; de 
contexto pedagógico e organização escolar); 

Definir processos de coordenação e aplicar mecanis-
mos de controlo; 

Realizar a monitorização e supervisão de processos; 

Elaborar planos de ação; 

Elaborar planos de formação; 

Avaliar os projetos e planos de ação; 

Realizar a autoavaliação da escola/colégio ou agru-
pamento; 

Analisar processos e resultados; 

Divulgar os resultados da autoavaliação e de avalia-
ção externa; 

Introduzir ciclos de melhoria para o ano seguinte; 

Prestar contas à comunidade educativa e à tutela.
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A ESCOLA DEVERá ASSUMIR, CADA 

VEZ MAIS, UMA (BOA) DINâMICA 

EDUCATIVA, PAUTADA PELA PLANI-

FICAÇãO, EXECUÇãO, CONTROLO E 

AVALIAÇãO DAS SUAS ATIVIDADES, 

UMA POSTURA CONTRA AS ROTI-

NAS E IMPROVISAÇãO, OBRIGANDO 

À NECESSIDADE DE NOVAS ESTRATÉ-

GIAS, QUER DA GESTãO (PRESIDENTE 

OU DIRETOR), QUER DA OPERACIO-

NALIZAÇãO E MONITORIZAÇãO DO 

PROJETO EDUCATIVO E DE OUTROS 

INSTRUMENTOS DE CONSTRUÇãO 

DA AUTONOMIA E DA AÇãO EDUCA-

TIVA. Se é mais visível que o projeto 
educativo define a essência de cada 
escola privada, o mesmo não é claro 
na escola estatal, uma vez que o con-
ceito encerra, ao longo dos anos, uma 
profunda ambiguidade entre o centra-
lismo do ME e o «local», a família, o 
aluno e a sua aprendizagem - a cen-
tralidade de ação de cada projeto edu-
cativo -, com pouca liberdade de ação, 
nomeadamente de recursos humanos, 
para levar à prática ciclos de melhoria 
e poder distinguir-se, com identidade, 
valores, princípios e estratégias, pro-
pondo respostas desafiantes aos alu-
nos, às famílias e à comunidade.

A escola estatal tem vivido desta re-
tórica de falsa autonomia através do 
projeto educativo, que só será verda-
deiro instrumento de gestão e de au-
tonomia, se, para tal, tiver liberdade 
de construir parcerias, liberdade de 
recrutar e avaliar recursos humanos, 
liberdade de se organizar pedagogica-
mente, prestando um serviço público 
de educação, pautado pelo rigor, pela 
equidade, pela liberdade, pela avalia-
ção e pela accountability.

Para quando a passagem do controlo da «circular e do despacho normati-
vo», do como fazer e mandar fazer através do centralismo do ME – lógica 
burocrática –, para a liberdade de ação, da organização de cada escola, 
de cada comunidade, em articulação com os seus parceiros locais, as au-
tarquias, associações e outras entidades promotoras de responsabilidade 
social?

Para quando a liberdade da escola estatal em poder implementar, verda-
deiramente, o seu projeto educativo, a par do que algumas escolas priva-

das já o fazem há anos? TORNA-SE EMERGENTE QUE A TUTELA DAS ES-

COLAS ESTATAIS, MINISTÉRIO DA EDUCAÇãO E CâMARAS MUNICIPAIS, 

ENQUADRE E PROPORCIONE A OPERACIONALIZAÇãO DE UM «VERDA-

DEIRO» PROJETO EDUCATIVO DE CADA ESCOLA, SAINDO DAS APRO-

VAÇõES RETóRICAS DESTE E DE OUTROS INSTRUMENTOS DE GESTãO 

(PAA E ORÇAMENTO), NOS CONSELHOS GERAIS DE ESCOLA/AGRUPA-

MENTO, QUE MAIS NãO SãO DO QUE ELEMENTOS ESTáTICOS, COM 

OS QUAIS OU SEM OS QUAIS, A ESCOLA OU AGRUPAMENTO DE ES-

COLAS TERIA O MESMO DESEMPENHO. A aprovação e implementação 
de um projeto educativo tem premissas e consequências que devemos 
equacionar, para que a sua operacionalização tenha eficácia na nobre mis-
são da escola: desenvolver melhores aprendizagens dos alunos; contri-
buir para o desenvolvimento integral dos alunos; promover a aquisição de 
atitudes e valores, visando formar alunos com espírito crítico, numa era 
globalizada e com uma ética universal emergente
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Muitos currículos de Ciências, no-
meadamente o Português, requerem 
que os alunos sejam capazes de di-
ferenciar a teoria da evidência expe-
rimental e que sejam capazes de re-
colher dados, descrever observações 
e registar resultados de experiências, 
bem como de tirar conclusões (Gal-
vão, 2001). Este estado pode ser al-
cançado através de trabalho prático 
experimental, realizado na sala de 
aula, embora alguns autores tenham 
chamado a atenção para o facto do 
trabalho prático, realizado em con-
texto formal, poder contribuir para 
que os alunos desenvolvam conce-
ções limitadas acerca dos cientistas 
e da atividade científica, sendo im-
portante a realização de atividades 
em contexto não formal (e.g. Duschl, 
2000; Hodson, 1998; Monk & Dillon, 
2000). Atendendo a esta necessida-

DIANA BOAVENTURA

A IMPORTÂNCIA DA 

EDUCAÇÃO 
NÃO-FORMAL

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO 

1º CICLO DOS JARDINS-ESCOLAS 

JOÃO DE DEUS NUM PROJETO DE 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇãO JOãO DE DEUS

de, os Jardins-Escolas João de Deus 
da área de Lisboa têm desenvolvido 
desde 2003 o “Clube de Ciências” no 
qual são realizadas atividades cien-
tíficas com periodicidade semanal. 
Paralelamente, a Escola Superior de 
Educação João de Deus participou 
num projeto científico financiado 
pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, intitulado “Influência da 
Predação na Organização das Co-
munidades Intertidais de Substrato 
Rochoso” (PDCT/MAR/58544/2004) 
em colaboração com o Laboratório 
Marítimo da Guia/Centro de Ocea-
nografia (LMG/CO) da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa 
(FCUL). O referido projeto englobou 
duas componentes principais: inves-
tigação científica em ecologia mari-
nha e educação ambiental, dirigida a 
alunos do ensino básico.

A componente de educação ambien-
tal do projeto teve como objetivos 

{
Introdução

principais promover a ligação entre 
educação, dentro e fora da sala de 
aula, em particular entre instituições 
de investigação e escolas do 1º ciclo, 
através da realização de experiências 
científicas reais e atuais, contribuin-
do para que os alunos desenvolvam 
uma visão mais realista da ciência, 
fomentando a sua motivação para a 
investigação científica.

OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INCLUÍRAM:

A análise da capacidade dos alu-
nos para diferenciarem diferen-
tes fases do trabalho experimen-
tal, enquanto realizam trabalho 
prático investigativo; 

A análise das principais dificul-
dades apresentadas pelos alunos;

A deteção das conceções das 
crianças sobre os cientistas e so-
bre a atividade científica;

Criar recursos didáticos.

>

>

>

>
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O projeto envolveu a realização de visitas de es-
tudo ao Laboratório Marítimo da Guia do Cen-
tro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, localizado em Cascais, 
com os alunos do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino 
Básico dos Jardins-Escolas João de Deus de Alva-
lade, Estrela e Olivais (Figura 1). As visitas decor-
reram nos dias 2, 3 e 17 de Junho de 2008.

CADA VISITA AO LABORATóRIO 

ENGLOBOU:

Uma apresentação prévia aos alunos sobre o 
tema do projeto de investigação (predação) e 
sobre as experiências científicas que a equipa 
do projeto já tinha realizado até ao momento;

Uma visita guiada às instalações do labora-
tório na qual eram dadas indicações sobre o 
tipo de atividades desenvolvidas na unidade 
de investigação (Figura 2);

A realização pelos alunos de duas experiên-
cias sobre interações entre predador e presas 
realizadas em aquários (Figuras 3 e 4);

A aplicação de um questionário aos alunos 
sobre as experiências que tinham realizado, 
bem como sobre as conceções que possuíam 
sobre os próprios cientistas e sobre a ativida-
de científica (Figura 5).

A metodologia de investigação sobre a atividade 
de ciência realizada fora da escola englobou a ob-
servação, a análise de documentos e a análise de 
conteúdo das respostas dos alunos ao questio-
nário. Cada visita foi também gravada em filme 
com o intuito de desenvolver no futuro recursos 
didáticos.

Metodologia

>

>

>

>

Figura 1. Visita dos alunos do 4º ano do Jardim-Escola João de Deus ao Laboratório Marítimo 
da Guia

Figura 2- Visita guiada às instalações do laboratório >
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DIANA BOAVENTURA A importância da Educação Não-formal
Participação dos alunos do 1º Ciclo dos Jardins-Escolas João de Deus num projeto de investigação científica

Como resultado da componente educacional do 
projeto foi elaborada uma publicação com a des-
crição pormenorizada das experiências realizadas 
pelos alunos no laboratório, de modo a que a 
atividade possa ser também implementada pelos 
professores na sala de aula (Faria et al., 2011). 

As duas experiências da atividade sobre predação 
foram realizadas em aquários no laboratório. A 
estrela-do-mar Marthasterias glacialis foi utiliza-
da como espécie predadora e a lapa Patella vul-
gata como presa (Figura 3). As crianças puderam 
testar conhecimentos prévios sobre predação e 
estratégias de defesa das presas em relação aos 
predadores.

Para realizar a primeira experiência utilizaram-se 
dois aquários. No primeiro aquário (controlo) a 
estrela-do-mar e a lapa foram colocadas afas-
tadas e sem interação, enquanto no segundo 
(tratamento experimental) a estrela-do-mar era 
colocada em contacto com a lapa para que os 
alunos observassem a interação entre as duas 
espécies (Figura 4). Os alunos puderam observar 
que, em vez de ser comida pela estrela, a lapa 
se levantava e baixava entalando os tentáculos 
paliais do braço da estrela, acabando esta últi-
ma por se afastar. Os alunos colocavam então 
hipóteses para explicar o que tinham observado. 
A segunda experiência testava se a interação ob-
servada na experiência 1, i.e. se a estratégia de 
defesa da lapa, era provocada apenas por subs-
tâncias químicas dissolvidas na água (quimiorre-
ceção) ou pelo contacto e substâncias químicas 
dissolvidas (quimiorreceção e contacto). O de-
senho experimental desta segunda experiência 
envolveu um aquário de controlo com a lapa 
colocada em água do mar e um aquário com o 
tratamento experimental no qual a lapa foi co-
locada em água onde previamente tinha estado 
uma estrela-do-mar.

Resultados

Figura 3. Espécies utilizadas nas atividades experimentais: A) Estrela-do-mar (Marthasterias glacialis), B)  Lapa 
(Patella vulgata) 

Figura 4. Resposta da lapa a ataques da estrela: (A) “levantar”, (B) “entalar”.
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AS PERGUNTAS FEITAS AOS ALUNOS, ORALMENTE, DURANTE A ExPERIêNCIA, E APÓS A ExPERIêNCIA NO 
qUESTIONÁRIO FORAM: 

• “O que queríamos ver com a experiência?” (objetivo)
• “O que esperavas que tivesse acontecido?” (hipóteses)
• “Porque foram utilizados dois aquários em cada experiência?” (procedimento e controlo)
• “O que observaste?” (resultados)
• “Como explicas o que aconteceu?” (conclusões)

PARA ANALISAR AS CONCEçõES qUE AS CRIANçAS TINhAM ACERCA DOS CIENTISTAS E DO SEU TRABALhO 
FORAM AINDA FEITAS AS SEGUINTES qUESTõES NO qUESTIONÁRIO:

• Porque é que os cientistas fazem experiências?
• Em que é que um cientista tem que pensar, quando vai fazer uma experiência?

Os resultados da análise de documentos produzi-
dos pelas crianças, das respostas dadas nos ques-
tionários, e das observações efetuadas durante 
a atividade constituíram outra das publicações 
científicas da componente educacional do proje-
to (Boaventura et al., 2011). 

A maioria dos alunos (66%) in-
dicou objetivos adequados às 
experiências como, por exem-
plo, “Queríamos ver se a estre-
la come a lapa” ou “Queríamos 
ver a reação da lapa” (Tabela 1). 
Contudo surgiram algumas res-
postas com objetivos inadequa-
dos, tais como, “Queríamos ver e 
observar coisas” ou “Queríamos 
ver predadores e presas”. De um 
modo geral as crianças foram ca-
pazes de colocar hipóteses tes-
táveis para a experiência (95%) 
mencionando que a predação 
iria ocorrer (“A estrela vai comer 
a lapa”) ou que a lapa teria uma 
estratégia de defesa (“ A lapa 
vai fugir”, “A lapa protege-se na 
concha”). 

No que respeita ao procedimen-
to, e em particular à utilização 
de um aquário de controlo em 
cada experiência, os alunos que compreenderam 
o tratamento de controlo referiram a necessidade 
de avaliar os resultados da experiência pela com-
paração entre os dados obtidos no controlo e no 
tratamento experimental (30% na experiência 1 e 
17% na experiência 2). Alguns alunos conseguiam 
apenas mencionar que o aquário de controlo cor-
respondia ao “comportamento natural”. 

Relativamente aos resultados das experiências os 
alunos foram capazes de fazer observações com-
pletas (“A lapa subiu, desceu e entalou o braço 

da estrela”) e observações incompletas (“A lapa subiu 
e desceu”). Contudo alguns alunos fizeram interpreta-
ções em vez de observações (“A estrela tentou atacar a 
lapa e esta defendeu-se”) e observações incorretas (“A 
lapa empurrou a estrela”).

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
FREqUêNCIA (%)

EXP. 1 EXP. 2

OBJETIVO
Adequado

Inadequado

Sem resposta

66
34
-

53
46
1

HIPóTESES
hipóteses testáveis

Sem resposta
95
5

-
-

PROCEDIMENTO/
CONTROLO

Resposta adequada

Resposta inadequada

Sem resposta

30
70
-

17
18
5

RESULTADOS

Observações completas

Observações incompletas

Interpretação em vez de observação

Observações incorretas

Sem resposta

29
38
39
9
-

64
5

22
10
3

CONCLUSõES

Explicação adequada

Observações em vez de explicação

Especulação

Sem resposta

60
40
7
7

55
16
6

24

Tabela 1 – Identificação e diferenciação das diversas etapas do trabalho experimental desenvolvido pelos alunos dos 
Jardins-Escolas João de Deus (n=100). Nota: alguns alunos deram respostas que foram incluídas em mais do que uma 
subcategoria

Quanto às conclusões da experiência os alunos foram 
capazes de dar explicações adequadas para o que acon-
teceu em cada experiência (60 e 55% para a experiên-
cia 1 e 2 respetivamente). A maior dificuldade revelada 
foi de novo a confusão entre explicações e observações 
(“A lapa entalou o braço da estrela do mar”). Alguns 
alunos deram ainda explicações especulativas, como 
por exemplo, “A lapa tentou defender-se porque estava 
assustada” (7 e 6% para a experiência 1 e 2 respetiva-
mente).

>
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DIANA BOAVENTURA A importância da Educação Não-formal
Participação dos alunos do 1º Ciclo dos Jardins-Escolas João de Deus num projeto de investigação científica

Na figura 6 (A e B) encontram-se os re-
sultados das conceções das crianças sobre 
os cientistas e a atividade científica. As 
respostas dos alunos à pergunta “Porque 
é que os cientistas fazem experiências?” 
foram englobadas em três categorias prin-
cipais, nomeadamente, o conhecimento 
substantivo. As respostas dos alunos à per-
gunta “Porque querem saber mais ou des-
cobrir coisas novas” (62%), o conhecimen-
to processual “Para ver o que acontece” 
(23%) e a motivação “Porque é divertido” 

(A) Porque é que os cientistas fazem experiências?

(B) Em que é que um cientista tem que pensar quando vai fazer uma experiência?

Figura 6 – Principais categorias das respostas dos alunos às questões: (A) Porque é que os cientistas fazem experiências? (B) Em que é que um cientista tem que pensar quando vai fazer 
uma experiência?

(14%) (Figura 6A). As respostas dos alunos 
à questão “Em que é que o cientista tem 
que pensar quando vai fazer uma experi-
ência?” revelaram também três catego-
rias: o conhecimento processual “O cien-
tista tem que pensar nos materiais que vai 
usar” (67%), o conhecimento substantivo 
“O cientista tem que ter informação sobre 
as espécies” (16%), e a personalidade do 
cientista “O cientista tem que ser calmo, 
curioso” (14%) (Figura 6B).
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De um modo geral, os alunos foram capazes 
de diferenciar as etapas do trabalho experi-
mental que desenvolveram. A maioria dos 
alunos foi capaz de colocar hipóteses, fazer 
observações e interpretar os resultados das 
experiências. Contudo, alguns dos alunos 
confundiram resultados com conclusões, isto 
é, quando lhes foi pedido para descreverem 
o que observaram, deram uma explicação e, 
quando lhes foi pedido para explicar a experi-
ência, descreveram apenas o que observaram. 
Esta dificuldade, revelada por alguns alunos, 
corrobora os resultados de investigações an-
teriores (e.g. Solomon, Duveen & Hall, 1994). 
Deste modo, deve ser dado enfoque particu-
lar às dificuldades sentidas pelos alunos, para 
que estas possam ser dirimidas durante a rea-
lização da atividade experimental.

As conceções dos alunos em relação aos 
cientistas e ao trabalho científico revelaram 
que o conhecimento substantivo é mais im-
portante quando as crianças respondem à 
questão “Porque é que os cientistas fazem 
experiências?”, enquanto aspetos processuais 
são mais importantes quando respondem à 
questão “Em que é que um cientista tem que 
pensar quando vai fazer uma experiência?”.

A conclusão fundamental deste estudo foi 
que estas ações realizadas em contexto não 
formal (e.g. laboratórios, instituições de in-
vestigação, centros de ciência, museus) são 
extremamente importantes para a promoção 
de uma aprendizagem efetiva pelos alunos e 
para contribuir para que estes tenham uma 
visão mais positiva e realista acerca dos cien-
tistas e da atividade científica. 

Discussão

O projeto “Influência da Predação na Organização 
das Comunidades Intertidais de Substrato Rocho-
so” (PDCT/MAR/58544/2004) foi financiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia. Um agra-
decimento a Filipe Branco da Escola Superior de 
Educação João de Deus que procedeu ao registo de 
imagem das atividades
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ISABEL RUIVO

A CONSCIÊNCIA 
FONOLÓGICA
UMA QUESTÃO DE PRÁTICAS 
                CONSISTENTES E SISTEMÁTICAS

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇãO JOãO DE DEUS

{
No sentido de clarificar a questão 
da estimulação das competências 
linguísticas essenciais a um bom 
nível de literacia, aceitámos o con-
vite das autoras da Bateria de Tes-
tes ACLLE, para aplicar a 154 crian-
ças das escolas João de Deus, que 
aprendem a ler aos 5 anos. Como 
docente da formação inicial, pre-
tendemos avaliar as competências 
para a leitura e escrita destas crian-
ças alfabetizadas com um Método 
instituído em 1876, que privilegia 
o desenvolvimento da consciência 
fonológica e o princípio alfabético. 
Parece oportuno avaliar o desem-
penho das mesmas em termos da 
consciência fonológica através de 

A consciência fonológica é uma das competências fundamen-
tais para fazer emergir todo o potencial linguístico da criança 
de forma a promover uma melhor literacia. O objetivo deste es-
tudo é avaliar o desempenho de crianças de 5 anos das escolas 
infantis João de Deus comparativamente a crianças de outras 
escolas. A avaliação tem como base a aplicação da Bateria de 
Testes ACllE1, num conjunto de tarefas relacionadas com algu-
mas das aptidões essenciais, tais como as rimas, a consciência 
silábica e a fonémica. Pretendemos comparar o desempenho da 
amostra deste estudo com os resultados de um grupo de con-
trolo. Esta é uma investigação qualitativa, cuja abordagem me-
todológica tem como instrumento a ACllE. Os resultados su-
gerem que há uma diferença significativa entre os dois grupos 
,diretamente relacionada com a estimulação à leitura feita, aos 
5 anos, nas Escolas João de Deus. revela-se fundamental o de-
senvolvimento da consciência fonológica nas escolas infantis. 

PAlAvrAs-ChAvE: literacia, fonologia, educação de infância.

Resumo

1 ACCLE – Bateria de Testes de Avaliação das Competências de Linguagem para a Leitura e Escrita. Registo no IGAC n.º 3222/2012. Da autoria das terapeutas da fala do Centro de Medicina 
de Reabilitação de Alcoitão: Diana Vitorino, Gracinda Valido, Joana Lopes, Marina Moreira, Rita Paixão que gentilmente autorizaram o uso e a aplicação do teste.
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um conjunto de tarefas relacio-
nadas com algumas das aptidões 
essenciais, tais como rimas, cons-
ciência silábica e consciência fo-
némica e que nos permitirão aferir 
a importância das práticas consis-
tentes e sistemáticas usadas pelas 
educadoras dessas escolas. O nos-
so problema é saber até que ponto 
esta metodologia usa estratégias 
adequadas ao desenvolvimento 
das crianças e propor algumas que 
ajudem as educadoras nas suas 
atividades de leitura. Enquanto 
docente, constato que nem tudo o 
que é aprendido na escola de for-
mação é posto em prática com as 
crianças. As letras móveis são pou-
co usadas com as crianças na sala 
de aula. As educadoras não desen-
volvem adequadamente a lingua-
gem oral e a abordagem à escrita. 
Contam histórias e dão a lição da 
Cartilha Maternal, muitas vezes 
com pouco diálogo e de escassas 
atividades de desenvolvimento 
da consciência fonológica. Temos 
como objetivo levar às educado-
ras e alunas da escola de formação 
uma reflexão séria sobre as nossas 
práticas e a necessidade de alte-
rar algumas estratégias e valorizar 

outras que não se treinam. AS RI-

MAS, A FORMAÇãO DE PALAVRAS 

A PARTIR DE UMA PALAVRA LIDA 

COM LETRA MóVEIS, A FORMAÇãO 

DE PALAVRAS INICIADAS POR UM 

DETERMINADO FONEMA OU SÍLABA 

SãO COMPLETAMENTE COMPATÍ-

VEIS COM A APLICAÇãO DO MÉTO-

DO JOãO DE DEUS. Segundo Chard e 
Dickson (2008), “a consciência fono-
lógica resulta de um desenvolvimen-
to contínuo, desde atividades simples 
como canções em que existem rimas, 
seguindo-se a segmentação de frases, 
a segmentação e combinação de síla-
bas, a segmentação e combinação da 
coda (fim de palavra) e rima das sí-
labas e, por último, a segmentação e 
combinação de fonemas.” 

DA MESMA FORMA CONSIDERAMOS 

QUE CARTõES COM IMAGENS PARA 

CONFRONTO VISUAL NA IDENTIFI-

CAÇãO DE RIMAS E NA DESCOBERTA 

DE PALAVRAS COM DETERMINADO 

FONEMA DEVEM SER IMPLEMENTA-

DOS COM CRIANÇAS DE 5 ANOS E 

ATÉ DE 3 E 4 ANOS. AS SÍLABAS Mó-

VEIS SãO TAMBÉM FUNDAMENTAIS 

PARA A FORMAÇãO DE NOVAS PA-

LAVRAS POR OMISSãO, SUBSTITUI-

ÇãO, TROCA E ADIÇãO DE SÍLABAS. 

“Os processos fonológicos naturais, 
inatos e universais (Gramática gene-
rativa de Chomsky, 1965) têm que 
ser superados à medida que a criança 
entra em contacto com a língua 
materna – ou outras línguas que 
aprender – e se depara com sons, 
estruturas e contrastes menos simples 
e naturais.” (Yavas, Hernandorena e 
Lamprecht, 2007, p. 91). É importante 
trabalhar a identificação de fonemas 
na criança para lhe desenvolver desde 
cedo esta competência inata. Segundo 
as autoras supracitadas, os “processos 
fonológicos são universais por serem 
inatos ao ser humano, isto é, encontra-
dos em todas as crianças; por essa ra-
zão a base a partir da qual elas iniciam 
o seu desenvolvimento fonológico é 
sempre a mesma, com todos os pro-
cessos em operação.” (p.7) >
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AS PROFISSIONAIS DAS ESCO-

LAS INFANTIS DEVEM ESTAR NA 

POSSE DE INFORMAÇãO TEó-

RICA SOBRE A NATUREZA PA-

DRONIZADA E SISTEMáTICA DA 

LÍNGUA DE MODO A AJUDAREM 

A CRIANÇA. QUANDO A EDUCA-

DORA ESTá NA POSSE DESSA IN-

FORMAÇãO E DE FERRAMENTAS 

ADEQUADAS, ESTá MOTIVADA E 

FAZ UM TRABALHO DE GRANDE 

VALOR PEDAGóGICO. 

De acordo com Martins (2000), 
consideramos importante refletir 
sobre a língua portuguesa e a sua 
estrutura. Ela apresenta-se como 
um sistema alfabético codificado 
por unidades mínimas de som que 
introduzem diferenças nos signifi-
cados das palavras. 

A CONSCIêNCIA FONOLóGICA 
“é a capacidade para refletir sobre 
os segmentos sonoros das palavras 
orais. Mais especificamente refere-
-se à capacidade para analisar e 
manipular segmentos sonoros de 
tamanhos diferenciados como sí-
labas, unidades intersilábicas e fo-
nemas que integram as palavras” 
(Sim-Sim, Silva e Nunes, 2008, p. 
48). Esta capacidade começa a ser 
adquirida num estadio de desen-



volvimento relativamente precoce, 
culminando com a aquisição da cons-
ciência fonémica.

Segundo Sim-Sim, Silva e Nunes 
(2008), para além da idade e da 
aprendizagem formal da leitura, fa-
tores como a dimensão das palavras 
ou as propriedades articulatórias dos 
fonemas podem influenciar a dificul-
dade das tarefas fonémicas. Assim, 

por exemplo, AS OPERAÇõES DE 

ANáLISE OU DE SUPRESSãO FO-

NÉMICA TORNAM-SE MAIS FáCEIS 

QUANDO SãO UTILIZADAS PALA-

VRAS MAIS PEQUENAS. Por outro 
lado, a tarefa de deteção de um fo-
nema inicial comum torna-se mais 
fácil quando as palavras começam 
por sons como:

[f]; 

[v]; 

[s]; 

[z] ou [R] 

do que quando as palavras co-
meçam por sons como:

[p]; 

[b]; 

[t]; 

[d]; 

[k]; 

[g]. 

Isto deve-se ao facto de a represen-
tação acústica da primeira lista de 
sons ser mais constante no contex-
to de diferentes palavras do que a 
representação acústica da segunda 
lista de sons. (p.52)
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A aplicação desta Bateria de Testes e a consequente 
análise reveste-se de um “caráter descritivo, na medida 
em que pretende caracterizar o nível linguístico [aos 5 
anos] e identificar as principais dificuldades nas compe-
tências de leitura e escrita. Trata-se de um estudo trans-
versal, uma vez que se aplica apenas num determinado 
período de vida das crianças constituintes da amostra.” 
(ACLLE, p, 13) A metodologia utilizada tem como base 
uma análise qualitativa. Ainda que a aplicação da Par-
te I da Prova que foi usada neste estudo, passe apenas 
pela anotação das respostas das crianças em acerto e 
erro (quantificáveis), há sempre a considerar o seu ba-
ckground linguístico, a sua estimulação e motivação no 
momento da aplicação do teste. 

Como objetivo principal pretendemos avaliar a atuali-
dade e eficácia do Método de Leitura João de Deus no 
que diz respeito ao desenvolvimento da consciência fo-
nológica das crianças alfabetizadas aos 5 anos.

A nossa questão central é saber se o exercício de leitu-
ra iniciado através da sensibilidade e conhecimento em 
termos de identificação do fonema e respetivo ponto de 
articulação e a posterior e consequente leitura de pala-
vras num grau crescente de dificuldade desenvolverá a 
consciência fonológica das crianças de 5 anos. 

Considerando o teor da Bateria de Testes ACLLE, incidi-
mos a nossa ação em duas questões:

QUESTãO 1 – As noções de sílaba e de fonema trabalha-
das ao longo das lições da Cartilha Maternal fomentam 
uma boa consciência silábica e fonémica?

QUESTãO 2 – O facto de a criança aprender a ler for-
malmente, através do Método de Leitura João de Deus 
aos 5 anos, permite-lhe um melhor desempenho na 
consciência silábica através da identificação, omissão, 
troca e adição de sílabas?

Das questões 1 e 2 decorreu um outro objetivo: avaliar, 
através da aplicação do teste ACLLE, o desempenho das 
crianças de escolas João de Deus no que diz respeito à 
noção de rima, à consciência silábica e fonémica.

Metodologia
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A amostra deste estudo é compos-
ta por 154 crianças, 83 do género 
masculino e 71 do género femini-
no, com idades compreendidas en-
tre os 5 anos e 6 meses e os 5 anos 
e 11 meses e todas frequentam a 
sala dos 5 anos em escolas João de 
Deus. A CONDIÇãO ERA SEREM 
CRIANÇAS: 

i) falantes monolingues do Portu-
guês europeu como língua mater-
na. 

ii) com ausência de problemas 
sensoriais, mentais, motores e/ou 
défices comportamentais que pos-
sam comprometer o normal de-
senvolvimento da linguagem. 

iii) que nunca tenham frequentado 
Terapia da Fala.

As crianças que responderam ao 
teste em cada escola foram apenas 
aquelas cujos pais/encarregados de 
educação entregaram o seu con-
sentimento no prazo estipulado. 
Em todas as escolas as crianças da 
amostra pertencem a famílias de 
meio socioeconómico médio/alto, 
em que pelo menos um dos pais/
encarregados de educação tem 
formação académica superior.

O grupo de controlo é constituído 
por 460 crianças de escolas públi-
cas, cuja seleção “foi realizada por 
conveniência, com base na locali-
zação geográfica dos avaliadores. A 
seleção da amostra foi de caráter 
aleatório” (ACLLE, p. 14). No pre-
sente estudo, este funciona como 
grupo de controlo uma vez que os 
resultados obtidos ficaram muito 
abaixo do esperado concluindo-se 
que a falta de uma estimulação e 
intervenção na escola infantil, par-
ticularmente aos 5 anos, se mostra 
nefasta para as crianças no seu de-
senvolvimento linguístico, referin-
do-se “que a validação das provas 
na faixa etária dos 5A – 5A11M foi 
efetuada para se averiguar o nível 
de desenvolvimento da consciência 
fonológica nesta fase. Verificou-se 
que os resultados desta faixa etá-

ria sofreram influência de vários 
fatores externos, como o trabalho 
desenvolvido em contexto de [es-
cola infantil]. Até à presente data, 
as metas de aprendizagem deline-
adas pelo Ministério da Educação 
não incluíam um trabalho de cons-
ciência fonológica, pelo que os va-
lores obtidos na análise das provas 
não devem ser tomados como re-
ferência.” (ACLLE, p.12).

O instrumento usado neste es-
tudo é uma Bateria de Testes de 
Avaliação das Competências de 
Linguagem para a Leitura e Escrita 
(ACLLE). As autoras, terapeutas da 
fala, sensíveis às questões relacio-
nadas com a aquisição da leitura 
e da escrita, sentiram necessida-
de de construir um instrumento 
de avaliação padronizado neste 
âmbito. Neste sentido, numa par-
ceria com as autoras, aplicámos 
o teste às 154 crianças da nossa 
amostra, para avaliar um conjun-
to de tarefas relacionadas com as 
rimas, a consciência silábica e a 
consciência fonémica. Para este 
estudo, considerando a amostra 
em causa, aplicámos apenas uma 
primeira parte do teste. O INS-
TRUMENTO É CONSTITUÍDO POR 
UM CONJUNTO DE PRANCHAS 
DE IMAGENS, LETRAS, PALAVRAS 
E FRASES E UM MANUAL DE APLI-
CAÇãO COM TABELAS NORMATI-
VAS. A ACLLE APRESENTA 4 PAR-
TES. EXPOREMOS AQUI APENAS 
A PRIMEIRA, ALVO DO NOSSO 
ESTUDO:

PARTE I – Composta por 3 subgrupos:

a) Rimas; 

b) Consciência silábica; 

c) Consciência fonémica 

e é complementada com a prancha 
A que se destina à prova de iden-
tificação de rimas com confronta-
ção visual, a prancha B referente 
à identificação da sílaba inicial, as 
pranchas C, D, E que se destinam 

à prova de identificação dos pares 
mínimos [f]/[v]; [s]/[z]; [ʃ]/[Ʒ]. A co-
tação da prova implica anotar as 
respostas da criança e considerar o 
acerto ou o erro, num total de 98 
acertos.

A ACLLE destina-se a crianças a 
partir do 1.º ano de escolaridade 
que vão às consultas de terapia da 
fala porém, as suas autoras preten-
deram testá-lo nas escolas João 
de Deus para perceberem se, ao 
serem consistentemente e de uma 
forma sistemática, estimulados em 
termos da consciência fonológica, 
apresentam resultados diferentes 
daquelas a quem foi aplicado o tes-
te (grupo de controlo) as quais não 
foram alvo de nenhum tipo de es-
timulação da consciência fonoló-
gica. Essas crianças apresentaram 
resultados muito abaixo da média, 
com um desvio padrão de acentua-
ção significativa. 

Para o tratamento estatístico re-
correu-se ao programa informático 
Excel.

>

>

>
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Procedimentos: Após selecionar as 
escolas nos arredores de Lisboa (aqui 
designadas por E1, E2, E3, E4, e E5), 
para esta primeira fase do estudo, fo-
ram enviadas cartas às diretoras, as-
sim como o pedido de consentimento 
aos pais. Os testes foram aplicados in-
dividualmente e as crianças responde-
ram às questões num espaço exterior 
à sala de aula e com grande alegria, 
visto encararem as perguntas do Tes-
te como sendo um jogo que queriam 
fazer e onde se divertiam, levando no 
fim um pequeno autocolante como 
reforço positivo e agradecimento 
por terem estado connosco naquele 
“jogo”. Demorámos cerca de 30 minu-
tos com cada criança.

Depois de aplicados os testes, os da-
dos foram tratados e comparados, 
colocados em grelhas e gráficos para 
uma melhor análise e interpretação.

Resultados
De uma forma geral os resultados obtidos foram positi-
vos, tendo as crianças da amostra alcançado um núme-
ro significativo de acertos na evocação e identificação 
de rimas, na consciência silábica e na consciência foné-
mica. Comparados os resultados do grupo de controlo 
aos da amostra, constata-se a superioridade de desem-
penho, a todos os níveis, dos alunos das escolas João de 
Deus. Assim, os resultados obtidos são manifestamente 
esclarecedores das práticas usadas nestas escolas.

Relacionando o género das crianças com os resultados 
obtidos, verificamos que, não sendo significativa a dife-
rença, as meninas estiveram sempre mais concentradas 
ao longo da aplicação do teste. Assim, no conjunto das 
26 crianças com 100% de acertos, 14 são meninas e 12 
são rapazes. Foi na E4 onde se tornou notória esta dife-
rença de género: 9 meninas e 2 rapazes tiveram 100% 
de acertos.

Das 154 crianças da amostra, 109 erraram apenas uma, 
duas ou três questões (das 98) representando um total 
de 70,7% de correção.

Comparando a amostra com o grupo de controlo ve-
mos que nem aos 8 anos os alunos do grupo de controlo 
atingiram o desempenho das crianças de 5 anos João de 
Deus. Observando o Quadro 1, na evocação das rimas, 
para um total de 4 acertos a E3 atingiu os 3,88%. Na 
identificação com confronto visual, recorrendo às ima-
gens da prancha A, a E3 atingiu os 100% (4 acertos).
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CONSCIêNCIA FONÉMICA 
(EVOCAÇãO / IDENTIFICAÇãO)

Fonemas [z] [Ʒ] [v] [s] [ʃ] [f]

N. máximo 
de acertos

3 3 3 3 3 3

Escola E1 2.91% / 2.77% 2.98% / 2.72% 2.98% / 2.84% 2.98% / 2.88% 2.91% / 2.88% 3% / 2.74%

Escola E2 2.9% / 2.67% 2.81% / 2.876% 2.86% / 2.86% 2.9% / 2.81% 2.86% / 2.81% 2.76% / 2.76%

Escola E3 2.73% / 2.7% 2.91% / 2.79% 2.85% / 2.73% 2.85% / 2.85% 2.88% / 2.67% 2.88% / 2.79%

Escola E4 3% / 2.94% 3% / 2.94% 3% / 2.94% 3% / 2.97% 3% / 2.97% 3% / 2.97%

Escola E5 2.95% / 2.67% 3% / 2.81% 2.95% / 2.76% 3% / 2.9% 2.95% / 2.86% 3% / 2.9%

Na consciência silábica (identificação auditiva), cujo total de acertos era 7, a E3 atingiu a média mais alta, 6,85% de 
acertos. No grupo de controlo, aos 5 anos, atingiram 5,39% e aos 8 anos a média mais alta foi de 6,8%.

Na consciência silábica (imanipulação), manipulação, com um máximo de 6 acertos, a E4 teve uma percentagem de 
acertos de 100% nos itens da inversão, omissão e substituição e 5,97% no item da adição.

Na consciência silábica (evocação da sílaba inicial), nomeadamente das sílabas /la/; /ve/ e /fo/, num máximo de 9 
acertos a média das 5 escolas é superior a 8,5%, tendo a E4 atingido a maior percentagem no valor de 8,97%. Podemos 
observar que o grupo de controlo aos 5 anos não passou dos 5,64% e aos 8 anos alcançou 8,34%.

No que respeita à consciência fonémica (evocação fonémica) (Quadro 2), os resultados foram significativamente su-
periores ao grupo de controlo. A E4 atingiu 100% em todos os fonemas trabalhados (os pares mínimos: [v]/[f]; [z]/[s]; [ʃ]/
[Ʒ]). A E1 atingiu também os 100% de acertos na evocação do fonema [f] e a E5 atingiu os 100% de acertos nos fonemas 
[Ʒ], [s] e [f] 

Na consciência fonémica (identificação fonémica), com um total de 3 acertos para cada fonema, nenhuma escola 
atingiu os 100%. A E1 atingiu 2,88% com nos fonemas [s] e[ʃ]; a E2 atingiu 2,86%, com o fonema [v]; a E3 teve 2,85% 
também com o fonema [s]; E4 atingiu os 2,97% nos fonemas [s]; [f] e [ʃ]; a E5 teve 2,9% na identificação dos fonemas [s] 
e [f]. Neste item o grupo de controlo revelou percentagens de acertos muito baixas, sendo a mínima alcançada aos 5 anos 
com o fonema [z] (1,18%) e a máxima 2,88%, aos 7 anos com o fonema [s] e aos 8 anos, nos fonemas [v], [s].

Quadro1 – Consciência silábica: tabela de resultados das escolas João de Deus

Quadro 2 – Consciência fonémica: tabela de resultados das escolas João de Deus

RIMAS CONSCIêNCIA SILÁBICA 
(IDENTIFICAÇãO AUDITIVA)

CONSCIêNCIA SILÁBICA 
(MANIPULAÇãO)

Evocação Identificação quantas quais / pa / Inversão Omissão Substituição Adição
Sílaba inicial 

/ la /, / ve /, / fo /

N. máximo 
de acertos

4 4 7 7 7 6 6 6 6 9

Escola E1 3.05% 3.51% 6.19% 6.14% 6.42% 5.81% 5.81% 5.77% 5.74% 8.47%

Escola E2 2.57% 3.71% 5.95% 6.05% 6.48% 5.86% 5.86% 5.86% 5.9% 8.57%

Escola E3 3.88% 4% 6% 6.06% 6.85% 5.94% 5.85% 5.97% 5.91% 8.42%

Escola E4 3.77% 3.8% 6.26% 6.29% 6.91% 6% 6% 6% 5.97% 8.97%

Escola E5 3.29% 3.62% 6.52% 6.52% 6.52% 5.9% 5.95% 5.9% 5.9% 8.9%
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Conclusão
COMPARANDO A QUANTIDA-

DE DE ERROS DADOS EM CADA 

ESCOLA, É VISÍVEL O BOM DE-

SEMPENHO DAS CRIANÇAS DAS 

ESCOLAS JOãO DE DEUS, COM-

PARATIVAMENTE AO GRUPO DE 

CONTROLO, PORÉM, AINDA SE 

ENCONTRAM LACUNAS SIGNI-

FICATIVAS NAS PRáTICAS EDU-

CATIVAS EM ALGUMAS ESCOLAS 

EM TAREFAS ESPECÍFICAS RELA-

CIONADAS COM A CONSCIêNCIA 

FONOLóGICA, NOMEADAMENTE 

NA EVOCAÇãO DE RIMAS COM 

OU SEM CONFRONTAÇãO VISU-

AL (E1 E E2). O SEGUNDO ASPETO 

QUE NOS CHAMA A ATENÇãO 

RELACIONA-SE COM A CONSCI-

êNCIA SILáBICA, NA IDENTIFICA-

ÇãO AUDITIVA EM QUE A ESCO-

LA E5 FOI A QUE APRESENTOU 

MELHORES RESULTADOS, AINDA 

ASSIM TODOS ACIMA DOS TRêS 

ERROS.

O facto das sílabas puderem ser 
visualizadas separadas por cores, 
pode ter tornado a ação da educa-
dora menos cuidada em termos da 

identificação auditiva. AS CRIAN-

ÇAS AOS 5 ANOS (E MESMO AOS 

3 E 4 ANOS) PRECISAM DE OUVIR 

PALAVRAS (AINDA QUE NãO AS 

SAIBAM LER) PARA PERCEBEREM 

COMO SE CONSTITUI UMA SÍ-

LABA E PARA SENTIREM A PRO-

NÚNCIA DAS PALAVRAS. DEVEM 

TAMBÉM HABITUAR-SE A FAZER 

BATIMENTOS (PALMAS, ESTALAR 

DE DEDOS…) POR FORMA A CON-

TAREM E IDENTIFICAREM AS SÍLA-

BAS DE UMA PALAVRA. DEPOIS, 

TAMBÉM CONSIDERAMOS IM-

PORTANTE QUE SE PEÇA À CRIAN-

ÇA QUE CONFIRME SE DETERMI-

NADA SÍLABA ESTá PRESENTE NA 

PALAVRA OUVIDA. A sensibilidade 
auditiva é uma competência que 
deve ser treinada e desenvolvida na 
escola infantil. Da mesma forma, a 
evocação de palavras iniciadas pelas 
sílabas /la/, /ve/, /fo/ apresentaram 
dificuldade na resposta. As crianças 
não estão treinadas na evocação 
de palavras iniciadas por uma qual-
quer sílaba. Existe um défice signi-
ficativo nas crianças destas escolas.

Em sentido oposto, creio que po-
demos concluir, com satisfação, a 
facilidade com que as crianças evo-
cavam e identificavam fonemas. 
A escola E4 foi a que apresentou 

melhores resultados neste parâ-
metro (100% de acertos). A E2 e a 
E5 também apresentaram um bom 
desempenho, com apenas 3 erros. 
Podemos concluir que de escola 
para escola, ainda que se trabalhe o 
mesmo Método, o papel e a moti-
vação do educador é determinante.

Cremos que o objetivo principal 
deste estudo foi atingido, pois os 
resultados demonstram uma signi-
ficativa superioridade da amostra 
em relação ao grupo de controlo e, 
por isso, o Método de Leitura João 
de Deus corresponde às exigências 
mais atuais da pedagogia. Da mes-
ma forma a nossa questão central 
também se confirma, porque na 
verdade, o exercício de leitura 
na Cartilha Maternal, através da 
sensibilidade e conhecimento 
dos fonemas e respetivos pon-
tos de articulação, assim como a 
posterior e consequente leitura 
de palavras com conhecimento 
de causa, desenvolve a consciên-
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cia fonológica das crianças de 5 anos. Quan-
to à questão 1, confirma-se que as noções de 
sílaba e de fonema, trabalhadas ao longo das 
lições da Cartilha Maternal, fomentam uma 
boa consciência silábica e fonémica. A questão 
2 também se confirmou, porquanto o facto 
de a criança aprender a ler formalmente atra-
vés deste Método específico, permite-lhe um 
melhor desempenho na consciência silábica 
através da identificação, omissão, troca e adi-
ção de sílabas. Observámos, durante a aplica-
ção do teste, que as crianças liam facilmente 
as palavras e as sílabas que lhe mostrávamos 
ou falávamos. Assim, trocar, omitir, substituir, 
adicionar sílabas a palavras era-lhes muito fá-
cil, bastava ler. Mais uma vez a escola E4 apre-
senta os melhores resultados, concluindo que, 
nesta escola, a aplicação do Método é mais 
consistente e abrangente porque as crian-
ças revelaram grande domínio linguístico na 
competência fonológica. Os piores resultados 
foram encontrados nas tarefas da evocação e 
identificação de rimas, pelo que concluímos 
que é preciso sensibilizar as educadoras no ter-
reno e as futuras educadoras e professoras na 
escola de formação inicial, para a importância 
desta competência.
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TERESA SOARES TUPHOLME

DOCENTE . ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇãO JOãO DE DEUS

À PROCURA DO SENTIDO E 
ENRIQUECIMENTO DA ALMA 
ATRAVÉS DA HIPNOSE
um trabalho com pacientes oncológicos

Um estudo recente de 20 
pacientes oncológicos em 
estado terminal permitiu 
que cada paciente esco-
lhesse o sintoma que mais 
gostaria de tratar usando 
hipnoterapia. Como resul-
tado, 19 dos 20 pacientes 
relataram melhorar dras-
ticamente a qualidade de 
vida, estado de ansiedade, 
e capacidade de confronto 
com a doença, bem como 
dormir melhor e sentir mais 
energia. Os sintomas que 
conseguiram melhorar com 
sucesso durante o curso 
do estudo incluíram a dor, 
fadiga, mal-estar, irritabi-
lidade, insónia, náusea e 
vómito (NV), náusea e vó-
mito antecipatório (NVA), 
aversões alimentares, ansie-
dade, depressão, culpa, raiva, 
hostilidade, frustração, isola-

  

Em 1998, a hipnose Clínica 
saiu do campo da especulação 
para o campo científico atra-
vés de uma experiência coor-
denada pelo Psicólogo stephen 
Kosslyn da Universidade de 
harvard nos EUA com o auxílio 
de um equipamento de última 
geração, na área da tomogra-
fia computorizada (PET). Esta 
experiência foi definitiva para 
a validação da hipnose Clínica 
como método científico pela 
Organização Mundial da saú-
de, em 1998.   

A hipnose clínica tem resulta-
dos demonstrados com bene-
fícios significativos e deverá 
ser integrada em intervenções 
psicoterapêuticas existentes 
para ajudar nos ajustes exclu-
sivamente pessoais de cada 
paciente (hall, 1982; Newton, 
1982; syrjala et al., 1995; sun-
nen, 2002; liossi, 2006; Montgo-
mery et al., 2007; Butler et al., 
2009).    

mento, diminuição da auto-
-estima e desespero. Além 
disso, houve uma redução 
significativa de custos devi-
do à redução da necessidade 
de medicação e enfermagem 
(Peynovska, Fisher, Oliver & 
Mathew, 2005).

Num estudo, apresentado 
no final de Novembro de 
2006 num congresso mé-
dico, foi demonstrado que 
o relaxamento provocado 
pela hipnose reduz a ansie-
dade e dor sentidas por mu-
lheres submetidas a biop-
sia de mama. Além disso, 
o procedimento levou me-
nos tempo, possivelmente 
por que as mulheres esta-
vam num estado relaxa-
do, reduzindo o stresse da 
equipe médica. O estudo, 
realizado pelo Beth Israel 
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É uma competência que os indivíduos podem facilmente aprender, 
que fornece um sentido de autonomia auto-eficácia e auto-con-
trolo sobre aqueles sentimentos de desespero e impotência. Para 
o clínico, a hipnose é uma oportunidade para ser criativo e espon-
tâneo e também para construir uma forte relação terapêutica com 
o paciente, proporcionando alívio dos seus sintomas (Liossi, 2006). 

Através de hipnose os pacientes podem desenvolver o “pensamento 
mágico” e experienciar a “libertação emocional profunda”, os quais 
não se permitiam em ambiente de psicoterapia mais cognitivamen-
te orientado. 

Com esta técnica, estes pacientes também aprendem a criar uma 
âncora. Cayrol e Saint-Paul (1995) descrevem a ancoragem, que 
consiste em transportar o indivíduo de um estado actual não de-
sejado (angústia, ansiedade) para um estado desejado (bem-estar) 
através do recurso a memórias associadas a imagens e sentimentos 
agradáveis, por meio de um processo de imaginação guiada ou vi-
sualização.

Essencialmente os pacientes podem aprender a transcender muitas 
das suas condições negativas, reafirmando a integridade da sua au-
to-imagem e encontrando no seu sofrimento um sentido para viver.

Deaconess Medical Center e a Harvard 
Medical School em Boston, foi apre-
sentado no encontro da Radiological 
Society of North America. Neste es-
tudo compararam-se vários fatores, 
incluindo níveis de dor e ansiedade, 
tempo e custo do procedimento. A 
ansiedade aumentou no grupo de cui-
dados padrão, permaneceu o mesmo 
no grupo de atenção empática e dimi-
nuiu no grupo de hipnose. Os grupos 
de empatia e de hipnose relataram um 
nível significativamente menor de dor 
do que o grupo padrão. Tempo e custo 
não diferiram significativamente, mas 
o grupo de hipnose registou o tempo 
mais curto e também o menor custo 
(Lang, Berbaum, Faintuch, Hatsio-
poulou, Halsey, Li, Berbaum, Laser & 
Baum, 2006). Os resultados ampliam 
suposições anteriores a respeito das 
intervenções mente-corpo, no sentido 
de que o relaxamento auto-hipnótico 
pode ser aprendido muito rapidamen-
te, na mesa de procedimentos, sem 
custo adicional, desafiando a noção 
de que várias visitas ao consultório 
ou preparações são necessárias (Lang, 
2006).

Adicionalmente, a consistência das 
conclusões e considerações metodo-
lógicas entre os estudos realizados até 
à data indicam a utilidade da hipno-
se como uma intervenção eficaz para 
ajudar as crianças e adolescentes no 
controlo da dor e ansiedade associa-
da a procedimentos médicos (Liossi, 
1999, 2002) e torna a hipnose uma 
intervenção empiricamente validada 
nos procedimentos do controlo da dor 
(Liossi, 2002), de acordo com os cri-
térios desenvolvidos por Chambless e 
Hollon (1998) e endossada pela Ame-
rican Psychological Association. 

Além de ser eficazmente comprovada 
para o controlo e alívio de sintomas, 
a hipnose pode ser facilmente adapta-
da às necessidades do paciente, sendo 
uma técnica que se pode utilizar para 
tratar questões fisiológicas, assim 
como problemas psicossociais. É tam-
bém extremamente bem-tolerada, 
sem quaisquer efeitos secundários.

Durante vários anos temos verificado que alguns pacientes subme-
tidos a intervenções de psicoterapia tradicional, incorporando in-
tervenções cognitivo-comportamentais e psicofarmacológicas têm 
experienciado várias recaídas no seu percurso terapêutico.

Este projecto teve como objectivo analisar o efeito da incorpora-
ção de técnicas de hipnoterapia que vão além da mente e o pen-
samento racional para explorar questões mais profundas, pessoais 
e intra-psíquicas através da auto-descoberta (técnicas que ajudam 
o paciente a experienciar o seu “eu autentico”, atingindo novas di-
mensões de auto-controlo e autonomia através da libertação emo-
cional), essencialmente, enriquecendo “o self” e ajudando o pacien-
te a descobrir o seu sentido e propósito.
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TERESA SOARES TUPHOLME À procura do sentido e enriquecimento da alma através da hipnose clínica
Um trabalho com pacientes oncológicos

O sucesso da terapêutica oncológica 
é habitualmente descrito em termos 
de tempo sem doença ativa, sobre-
vivência, complicações e toxicidade. 
Na perspectiva de Pimentel (2006), 
usando apenas estes parâmetros não 
se tem em conta toda a complexida-
de da doença oncológica. A perceção 
que o doente tem de todos os even-
tos ligados à sua doença, é mais glo-
balizante: eles assumem um papel 
central da sua vivência. O choque do 
diagnóstico, a dor e o stresse decor-
rente das terapêuticas, as restrições 
ao seu desempenho físico e intelectu-
al, as limitações nas atividades diárias, 
a estigmatização social, o lidar com 
situações que põem em risco ou que 
vão diminuir a sua esperança de vida, 
todos estes parâmetros têm de ser to-
mados em consideração no processo 
de cuidar do doente (Pimentel, 2006). 

Neste sentido, A HIPNOTERAPIA EN-

CONTRA APLICAÇõES A VÁRIOS Ní-

VEIS DOS CUIDADOS AO DOENTE 

ONCOLÓGICO; ALÉM DE MAXIMI-

zAR A qUALIDADE DE VIDA DESTES 

PACIENTES, É ÚTIL COMO UM MEIO 

DE LIDAR COM OS SINTOMAS DA 

PRÓPRIA DOENÇA: DESDE A DOR E 

SINTOMAS ESPECíFICOS REFEREN-

TES A ÓRGãOS ESPECíFICOS, AOS 

SINTOMAS MAIS GERAIS E NãO ES-

PECíFICOS COMO A FADIGA, MAL-

-ESTAR, IRRITABILIDADE E INSÓNIA. 

A hipnoterapia também é útil para 
controlar os efeitos secundários dos 
vários tratamentos oncológicos, sen-
do especialmente importante para os 
efeitos da quimioterapia e radiote-
rapia, os quais muitas vezes são tão 
desconfortáveis que levam o paciente 
a abandonar a terapia (Durá & Ibañez, 
2000). Particularmente, a hipnote-
rapia ajuda os pacientes oncológicos 
no seu confronto com as importan-
tes adaptações psicológicas. Além da 
ansiedade, que é universal, existem 

sentimentos de desespero e perda de 
controlo da situação, acompanhados 
por sentimentos de alienação e soli-
dão, sentimentos de culpa e perda da 
auto-estima. Muitos pacientes vêem o 
seu diagnóstico como uma sentença 
de morte e são forçados a confron-
tarem-se com questões existenciais 
profundas. 

A investigação realizada ao longo dos 
últimos 20 anos na área designada por 
Mind-Body Medicine trouxe grandes 
contributos no âmbito do tratamen-
to das doenças crónicas. Esta abor-
dagem é baseada no conceito de que 
os pacientes possuem a capacidade 
de influenciar as suas experiências de 
doença através da modificação dire-
ta dos seus pensamentos, emoções 
e comportamentos. Esta intervenção 
permite um alívio significativo dos sin-

  

Neste projecto, várias técnicas hipnóticas foram integradas nas 
intervenções de psicoterapia tradicional já implementadas nestes 
pacientes, das quais se destaca: a introdução às técnicas de relaxa-
mento, a prática da indução hipnótica, o ensino de auto-hipnose, 
técnicas de libertação emocional através da hipnose (ensinando 
aos pacientes a lidar com os sentimentos de culpa, raiva, desespe-
ro, perda de auto-estima). A técnica “Gestalt em Transe” (onde o 
paciente aprende a verbalizar os sentimentos negativos que precisa 
de expressar) permitiu aos pacientes reforçar os seus mecanismos 
de adaptação e libertar emoções reprimidas, como a raiva e a má-
goa, reforçando o auto-controlo e a esperança (Paul Aurand1). 

E ainda a visualização, que, para além de ser um instrumento de su-
porte físico e emocional, permite também criar uma perfeita união 
entre o corpo, a mente e o espírito (Gimbel, 1998). A literatura 
encoraja frequentemente os técnicos de saúde a ensinarem aos do-
entes as técnicas de visualização para melhorar o controlo da dor, 
das náuseas, dos vómitos e da ansiedade (Van Fleet, 2000).

É de salientar a proposta de Simonton e Mathews Simonton (1981) 
na qual se associa o relaxamento à visualização do tratamento 
médico, o qual actua sobre as células cancerosas juntamente com 
o treino assertivo de expressão de sentimentos, cujos resultados 
apontam para o aumento da sobrevivência e para a melhoria da 
qualidade de vida.

tomas e uma melhoria tanto ao nível 
do estado funcional como do bem-es-
tar. Além disso, apesar da progressão 
da doença, existe evidência de uma 
redução da utilização dos serviços de 
saúde, o que tem grande relevância 
em termos económicos e de políticas 
de saúde (Broderick, 2000).

1 Paul Aurand, Hipnoterapeuta Master e Professor de Hipno-
terapia em Nova Iorque. Presidente e Professor no Michael 
Newton Institute for Life Between Lives Hypnotherapy e Fun-
dador e Director do Holistic Healing Center, em Nova Iorque.
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Como técnica de intervenção psico-
lógica a visualização tem resultados 
demonstrados, com baixos custos e 
benefícios significativos, o que leva a 
afirmar que deverá passar a ocupar 
um lugar cada vez mais relevante na 
intervenção psicológica. É também de 
sublinhar que, se não podemos espe-
rar que os cuidados de saúde respon-
dam a todas as necessidades de apoio 
psicossocial dos seus utentes, a inter-
venção psicológica deverá ser consi-

ESTES DADOS SãO REFERENTES à PRÉ E PÓS INTERVENÇãO DA AMOSTRA EM ESTUDO

>

Este projecto integrou 20 doentes do sexo feminino 
com doença oncológica, e idades compreendidas entre 
os 34 e 67 anos, todas seguidas na Clínica da Dor do 
IPOLFG. Esta clínica é constituída por uma equipa mul-
tidisciplinar incluindo especialistas de anestesia, neuro-
logia, enfermagem e psicologia. Todas estas pacientes 
foram submetidas durante vários anos a intervenções 
de psicoterapia tradicional e revelando várias recaídas 
no seu percurso terapêutico. (Embora estas pacientes 
tenham aprendido a racionalizar, conseguindo gerar al-
ternativas em momentos de enorme sofrimento, ainda 
não conseguem resolver questões familiares de gran-
de importância, revelando níveis elevados de angústia, 
depressão, ansiedade e raiva). A hipnose, ao longo dos 
últimos meses providenciou uma nova técnica para 

derada, não como um assunto perifé-
rico dos cuidados de saúde, mas como 
uma vertente essencial a ser integrada 
com um contributo fundamental para 
a saúde, bem-estar e qualidade de 
vida dos cidadãos (Cabete, Cavaleiro e 
Pinteus, 2003). 

Se a investigação demonstrou que 
acontecimentos stressantes têm um 
efeito depressor do sistema imunitá-
rio, também demonstrou que existe 

uma relação positiva entre a interven-
ção psicológica e o sistema imunitário, 
que se traduz num aumento da acti-
vidade das células NK (natural killer), 
tanto em pessoas saudáveis como em 
pessoas doentes (Durá & Ibañez, 2000). 
Os resultados dos estudos apontam no 
sentido de afirmar que, de facto, a in-
tervenção psicológica incorporando 
hipnose é capaz de ajudar a viver mais 
e melhor.
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Sofrimento
Emocional
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de Ajuda

Pré-Intervenção Pós-Intervenção

aceder a emoções reprimidas, ajudando estas pacientes 
a atingir novas dimensões de auto-controlo e autonomia 
através da libertação emocional.

Todos os doentes foram avaliados fazendo uso da versão 
traduzido por Pereira & Teixeira (Universidade do Minho, 
2009) dos Termómetros Emocionais (Mitchell AJ et al, 
2009), este é um instrumento de triagem rápida para 
avaliar o distress psico-social e complicações emocio-
nais, validado em populações oncológicas e populações 
com doenças cardiovasculares. É pedido ao paciente que 
avalie o seu grau de Sofrimento Emocional, Ansiedade, 
Depressão, Revolta, e Necessidade de Ajuda, sentido na 
última semana, utilizando uma escala de 0 a 10.  
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Nos meses antes da paciente iniciar este programa, a paciente teve três con-
sultas em três meses de Psiquiatria (30/06/2009, 10/08/2009, 11/09/2009). 
Desde que iniciou este programa em Outubro de 2009, a paciente só teve uma 
consulta de Psiquiatria (30/03/2010). 

A paciente tem aprendido a canalizar a sua raiva em vez de a reprimir. Através 
da técnica de Paul Aurand, designada por “Gestalt em Transe” aprendeu a ver-
balizar (em transe hipnótico) os sentimentos negativos que necessitava expres-
sar à sua mãe e irmão, os quais não conseguia verbalizar diretamente. 

Nas sessões também treinou a comunicação assertiva com a mãe. Foi dado à 
doente um CD de Relaxamento para ouvir em casa todos os dias e foi-lhe pedido 
para incorporar as técnicas de libertação emocional através da imagem, espe-
cialmente naqueles momentos em que sentia uma enorme frustração e revolta 
com a sua mãe e irmão. Os seus resultados nos Termómetros Emocionais têm 
vindo a reduzir, como pode ser verificado pela tabela e gráfico comparativo; 

E NAS PALAVRAS DA PRóPRIA DOENTE: 

“…Estou mais assertiva com a minha mãe, e sinto-me mais confiante quando 
falo com ela, acima de tudo sinto-me mais calma…Acho que a paz interior que 
tem crescido dentro de mim, tem me ajudado a gerir as situações de conflito e 
sofrimento. Consigo controlar melhor a minha doença. Sinto que a minha vida 
tem mais sentido e estou a adorar este percurso de libertação emocional. Abri o 
meu coração e abracei a minha a minha essência…”

TERESA SOARES TUPHOLME À procura do sentido e enriquecimento da alma através da hipnose clínica
Um trabalho com pacientes oncológicos

No sentido de ilustrar o trabalho de-
senvolvido foram seleccionados dois 
casos clínicos

CASO CLíNICO 1

PACIENTE: I.O. (seguida na consulta 
de Psicologia e Psiquiatria à vários 
anos)  

IDADE: 62 anos  

ESTADO CIVIL: Viúva 

AGREGADO FAMILIAR: Tem a mãe e 
o irmão a seu cargo  

DIAGNóSTICO: Adenoma pleomor-
fico sub-maxilar em 1996 com Re-
caída em 1997/1998 

TRATAMENTOS: Operada em 1996 e 
1997. Realizou 32 sessões de RT de 
Julho a Setembro de 1997. A pacien-
te é seguida na Consulta da Dor des-
de Agosto de 1999 e n a Consulta de 
Psiquiatria desde Setembro de 1999. 

A paciente encontrava-se muito per-
turbada devido à sua situação fami-
liar. Queixava-se que a mãe e irmão 
lhe invadiram o espaço e privacidade, 
levando-a a sentir-se mal na sua 
própria casa. A paciente possui um 
grande ressentimento para com a 
mãe, que sempre a tratou mal des-
de pequena. As emoções exacerba-
das da paciente aumentam as dores 
que tem sentido e o mal-estar. Sen-
te uma enorme raiva e revolta com 
toda a situação, precisando de exte-
riorizar estas emoções negativas. 

AVALIAÇãO DE DISTRESS PSICO-SOCIAL 

E PERTURBAÇõES EMOCIONAIS – atra-
vés dos Termómetros Emocionais 
(Mitchell A.J. et al., 2009). 

Sofrimento Emocional =10 .  Ansie-
dade =10 . Depressão =10 . Revolta 
=10 . Necessidade de Ajuda = 8.
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Através das seguintes técnicas de hipnose: sugestões diretas, luva de aneste-
sia, alterando a configuração da dor (neurofisiológicamente, corresponde ao 
desligar de redes de associação), controlo da ansiedade antecipada e a ima-
ginação guiada, a paciente tem aprendido a reduzir a resposta emocional que 
ocorre quando a sua dor é antecipada. Isto em si é suficiente para reduzir o 
desconforto da dor experimentada. 

Para ajudar a paciente a canalizar toda a sua raiva e revolta, foram utilizadas 
técnicas de libertação emocional, a visualização, exercícios respiratórios e a 
libertação de toda a raiva e revolta contida. Foi lhe pedido para fazer, diaria-
mente, a auto-hipnose e a comunicação com o seu corpo, escutando as men-
sagens e a sabedoria que o seu corpo lhe transmite, ajudando-a a adquirir paz 
interior. Através da hipnose, a paciente também conseguiu confrontar a sua 
irmã, em termos imagéticos e experimentou uma descarga emocional muito 
profunda, uma sessão que descreveu como “mágica”. No decorrer deste es-
tudo, a paciente reduziu significativamente a toma de alguns medicamentos 
ansiolíticos. Os resultados obtidos encontram-se ilustrados na tabela e gráfico 
comparativo: 

E NAS PALAVRAS DA PRóPRIA DOENTE: 

Este programa ajuda-nos a superar os momentos mais difíceis. Eu falo por 
mim, pois venci esta doença, mas ficaram muitas sequelas. Muito nova, senti-
-me uma pessoa mutilada. Por vezes no ambiente familiar também não somos 
compreendidas.

As sessões de hipnose transmitem-me paz interior, tranquilidade e amor e 
ajudam-me a diminuir as dores que tenho no corpo.    

Comecei a ter uma sensação de integração do meu corpo, mente e alma, que 
nunca antes tinha experimentado. 

Psicologicamente quando entro nestas sessões sinto-me outra pessoa. Fisica-
mente as sessões têm-me ajudado muito, não só ao meu corpo, como ao en-
riquecimento da minha alma também. Às vezes é preciso tão pouco para nós 
nos sentirmos bem com nós próprios e com os outros à nossa volta. Cada uma 
das sessões tem sido rica em experiências e vivências, sendo estes momentos, 
para nós a altura em que carregamos as “baterias” para enfrentar novos desa-
fios ou simplesmente para lidar melhor com os problemas do dia-a-dia. 

Às vezes, sinto-me tão livre…quase a flutuar! Nesses dias, o meu coração feliz 
abrange a todos. Quando entro no lar do IPO, há alegria!”  

CASO CLíNICO 2

PACIENTE: M.L.F. (seguida na consulta 
de Psiquiatria DESDE 1999)  

IDADE: 63 anos  

ESTADO CIVIL: Casada

AGREGADO FAMILIAR: Vive com o ma-
rido e tem um filho de 44 anos 

DIAGNóSTICO: Cancro da mama em 
1993. Síndrome doloroso em sequên-
cia de Herpes Zóster (Zona) – doença 
infecciosa causada pela reactivação do 
vírus da varicela.

TRATAMENTOS: Mastectomia simples 
em 1993. Mastectomia Radical em 
1995. QT e RT. 

A paciente demonstrou angústia, re-
volta e tristeza para com a situação 
de doença e familiar. A doente tomou 
conta da sua mãe (que sofre de Alzhei-
mer) durante 5 anos numa fase em 
que ela própria se encontrava muito 
doente e cansada. Lamenta profunda-
mente o facto de nunca receber apoio 
da irmã. Existe muita mágoa, raiva 
e revolta contida. Quando a mãe foi 
transferida para um lar, os seus irmãos 
desmancharam a casa em menos de 24 
horas. Os objetos de valor da mãe de-
sapareceram. Mais tarde foi notificada 
pela irmã que ela tinha decidido tomar 
posse dos objetos de valor da mãe. A 
paciente tem consciência que esta an-
gústia que vive é muito prejudicial e 
salientou que, quando pensa na irmã, 
enche-se de raiva e fica com o corpo 
tenso e cheio de dores. O que mais a 
atormenta é o fato de não conseguir 
confrontá-la. Salientou que estava far-

ta de tomar comprimidos (“…Para mim, 
37 comprimidos já chega! Basta! E ain-
da me querem mandar novamente para 
o Serviço de Psiquiatria!”)  

AVALIAÇãO DE DISTRESS PSICO-SOCIAL 

E PERTURBAÇõES EMOCIONAIS – atra-
vés dos Termómetros Emocionais (Mi-
tchell A.J. et al., 2009). 

Sofrimento Emocional =9 .  Ansiedade 
=8 . Depressão =8 . Revolta =9 . Neces-
sidade de Ajuda = 8.
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TERESA SOARES TUPHOLME À procura do sentido e enriquecimento da alma através da hipnose clínica
Um trabalho com pacientes oncológicos

A preocupação excessiva com as con-
sequências emocionais da doença on-
cológica pode causar níveis elevados 
de distress – prejudiciais ao confronto 
ativo com o processo oncológico. O 
acompanhamento psicológico pode 
servir-se da avaliação para determi-
nar o impacto de emoções negati-
vas – depressão, ansiedade, angústia 
e sofrimento – sobre o bem-estar e 
a qualidade de vida dos doentes, de-
senvolvendo, a partir daí, planos de in-
tervenção devidamente estruturados 
e ajustados às necessidades de cada 
doente oncológico, de acordo com a 
sua existência enquanto entidade bio-
-psico-social. 

AO INCORPORAR TÉCNICAS DE HIP-

NOSE NAS INTERVENÇõES TERA-

PêUTICAS, OS PACIENTES PODEM 

EXPERIENCIAR A “LIBERTAÇãO EMO-

CIONAL PROFUNDA” QUE NãO SE 

PERMITIAM EM AMBIENTE DE PSI-

COTERAPIA MAIS COGNITIVAMENTE 

ORIENTADA. ATRAVÉS DA HIPNOSE 

OS PACIENTES PODEM APRENDER A 

TRANSCENDER MUITAS DAS SUAS 

CONDIÇõES NEGATIVAS, REAFIR-

MANDO A INTEGRIDADE DA SUA 

AUTO-IMAGEM E ENCONTRANDO 

NO SEU SOFRIMENTO UM SENTIDO 

PARA VIVER.

A Hipnose Clínica tem resultados de-
monstrados com benefícios significa-
tivos e deverá ser integrada em inter-
venções psicoterapêuticas existentes, 
para ajudar nos ajustes exclusivamen-
te pessoais de cada paciente.        

Esta intervenção psicológica deverá 
ser considerada, não como um assun-
to periférico dos cuidados de saúde, 
mas como uma vertente essencial a 
ser integrada com um contributo fun-
damental para a saúde, bem-estar e 
qualidade de vida dos cidadãos (Cabe-
te, Cavaleiro e Pinteus, 2003) 
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{ ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇãO JOãO DE DEUS 

Estes não são tempos para medo ou timidez por-
que enfrentamos desafios formidáveis. Agora é o 
tempo de arriscar para pessoas e instituições. Pa-
rece, no entanto, que o contrário acontece e que 
as palavras de Wenda Weekes Moore, uma líder 
cívica americana, soam a vazio. Se é claro que mo-
mentos de grande incerteza exigem capacidades 
acrescidas de reinvenção e de clarividência, e se 
é evidente que vivemos um desses momentos, a 
gradação comportamental de governantes e go-
vernados flutua entre a indecisão que confunde e 
a decisão que paralisa. 

Fundamentam-se políticas em modelos que, 
por definição, pouco têm a ver com a realidade; 
apregoam-se medidas que num mundo comple-
xo se auto desautorizam pela sua irredutibilidade; 
define-se um futuro necessariamente aberto por 
objetivos cuja quantificação milimétrica só pode 
gerar a sua própria desqualificação. É como se re-
duzíssemos toda a literatura a um prontuário gra-
matical e as muitas matemáticas às configurações 
da aritmética.

Este fenómeno de reducionismo de-
liberado acontece a nível global e 
corporiza-se em episódios tragicó-
micos. A tragédia é bem visível no 
impacto que as políticas têm na vida 
das pessoas. A comédia emerge da 
pobreza de pensamentos, das teo-
rizações falaciosas, da incapacidade 
de ver e do seguidismo acrítico que 
ajudaram a provocar esta crise e que 
condicionam a sua gestão.

DESTINOS & HORIZONTES
OS CONDICIONALISMOS E AS POSSIBILIDADES

RUBEN DE FREITAS CABRAL

Ensinaram-nos que o planeamento estratégico era 
fundamental no progresso das pessoas, instituições 
e povos. Treinaram-nos na maneira de organizar ob-
jetivos precisos que definissem o futuro. Criaram-
-nos na exatidão das ciências e dos modelos cientí-
ficos. E continuamos a ensinar, a treinar e a criar as 
nossas crianças e os nossos jovens nesses mesmos 
ritos. 

Continuamos embrulhados numa visão pré-copérni-
ca do mundo: sabemos que ele é arredondado, mas 
conhecemo-lo como um enredado monoplanar de 
pontos que nos servem como destinos de viagem e, 
mais importante, como peças de um puzzle sócio-
-político-económico passível de ser controlado. O 
controlo, todavia, precisa de outros fatores que o 
validem e lhe emprestem sentido. Daí a invenção 
de noções como a da causalidade linear (a cadeia 
mono-sequencial que liga factos ou partes de uma 
máquina), a do determinismo e da previsibilidade (a 
ligação linear entre passado, presente e futuro); ou 
a da certeza científica, que transforma a investiga-
ção numa dogmática qualquer. Em suma, vemos o 
conhecimento e a ciência como uma série, por vezes 
interessante, de destinos planeados e prescritivos.

A escola está cheia de destinos: o perfil esperado do 
aluno no final de cada uma das etapas escolares; a 
quantificação precisa, levada por vezes à centésima, 
do que se sabe; a noção de que os alunos deixam 
as escolas devidamente certificados, catalogados e 
hierarquizados quanto à sua capacidade académica 
e condições de admissibilidade social. Isto acontece 
porque o conhecimento continua a ser visto e usado 
como um conjunto de realidades separadas e com-

>>

>>

DESTINOS E REDUCIONISMOS

>
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RUBEN DE FREITAS CABRAL Destinos & Horizontes
Os condicionalismos e as possibilidades

Sir Karl Popper, decerto um dos gran-
des filósofos da ciência do século XX, 
tinha uma visão diametralmente dife-
rente daquela que ainda informa mui-
tos dos sistemas escolares. Para ele, 
qualquer visão mecanicista do mundo, 
isto é qualquer sistema baseado no 
determinismo, na causalidade linear, 
na certeza científica não fazia já sen-
tido. Diz ele2 :

>>

HORIzONTES 
E POSSIBILIDADES

A velha imagem do mundo como um 
mecanismo funcionando por impul-
sos ou por causas mais abstractas que 
estão todas no passado – o passado 
empurrando-nos e levando-nos para 
o futuro, o passado que passou – já 
não se adapta ao nosso mundo in-
determinista de propensões. (...) Não 
são os empurrões de trás, do passado 
que nos impelem, mas sim a atracção, 
o apelo do futuro e das suas possibi-
lidades concorrentes, que nos atraem 
e nos seduzem. É isto que mantém a 
vida e na realidade o mundo em de-
senvolvimento.

Esta ideia do presente como um ape-
lo do futuro desliga-nos duma lógica 
de destinos e convida-nos a alargar o 
nosso olhar e a perseguir horizontes. 
Qualquer horizonte contém uma mul-
tiplicidade imensa de destinos possí-
veis e liberta-nos para uma conceção 
dinâmica e emergente do mundo.

Uma escola emergente, ou por outras 
palavras, em construção constante, 
olha a ciência não como uma certe-
za alicerçada no passado, nas coisas 
conhecidas, mas como algo que vive 
daquilo que ainda se não sabe. Um 
mundo de destinos, de respostas, 
transforma-se assim num mundo de 

1 Coelho Rosa, Professor Joaquim.
2 Popper, Karl R. (1991). Um mundo propensões. Lisboa: Edito-
rial Fragmentos, Lda, p. 33

partimentalizadas: biologia é biologia; 
química é química; ética é ética.

Esta segmentarização dos saberes e 
consequente hierarquização profis-
sional leva a uma sociedade em que 
os possivelmente mais aptos menos 
impacto têm no desenvolvimento das 
suas comunidades. O saber é assim 
como que uma abstração divorciada 
da realidade que se vive e emerge. 
Chegamos assim a soluções facilitis-
tas, como a de que o mundo chamado 
desenvolvido se deveria dedicar às in-
dústrias de serviços, deixando as pro-
dutivas para as comunidades conside-
radas menos desenvolvidas. E, assim, 
fazemos dinheiro de dinheiro através 
de mecanismos alquímicos verdadei-
ramente obscuros. 

Esta cultura de discriminação basea-
da na escolarização leva a que, como 
agora acontece em Portugal, as leiras 
dos avós continuem abandonadas e 
que se trabalhe na emigração naqui-
lo de que nos envergonharíamos em 
casa. É evidente que esta dicotomia 
entre escolarização e trabalho fecun-
do é altamente promovida pela es-
cola. Um certificado escolar parece a 
melhor fuga a indústrias produtivas, 
especialmente se ligadas à agricultura. 
Vai-se para a escola para se fugir ao 
mundo dos avós, como se a tradição 
fosse algo imutável. Ora, como dizia 
um filósofo meu amigo1,  a tradição é 
a coisa que mais muda.

Estas culturas e políticas de destinos 
condicionam não só a capacidade das 
pessoas de ser cidadãos de pleno di-
reito, mas também o desenvolvimen-
to dos povos e das nações. Os destinos 
limitam a nossa capacidade de ver o 
todo que somos, e alimentam uma 
compreensão segmentada da realida-
de, que sabemos integrada e emer-
gente e que, afincadamente, construí-
mos todos os dias.

Encontramo-nos emaranhados num 
tecido legal prescritivo que parece não 
permitir maneiras de ver diferentes. 
Uma democracia é um duelo entre 
alternativas e um mundo de esco-
lhas constantes. As democracias têm 
de saber usar a autoridade que lhes é 
legalmente conferida, ao invés de uti-
lizar dispositivos administrativos que 
vulgarizam, depreciam e impedem o 
desenvolvimento natural dos cidadãos 
e das nações.

Uma democracia precisa de governos 
fortes porque legítimos. Governos 
fortes, todavia, não podem viver da 
prepotência, nem se devem configu-
rar em ditaduras mascaradas por um 
eleitoralismo vazio de conteúdo. Uma 
escola, condicionada por decretos-lei 
e por dispositivos administrativos dis-
cricionários, não pode preparar crian-
ças e jovens para uma cidadania ativa 
e consciente. Uma escola, que privi-
legia o certificado sobre o trabalho 
profícuo, não tem lugar numa demo-
cracia. A escola deveria qualificar toda 
a espécie de trabalho. O que a escola 
continua a fazer é preparar gente para 
uma cultura de emprego há muito 
ultrapassada e eminentemente desu-
manizante. Precisamos duma cultura 
do trabalho, empreendedora, que sai-
ba arriscar e que nos re-humanize na 
criação e na partilha.

Destinos pré-estabelecidos condicio-
nam o futuro, porque o prescrevem 
dentro de limites redutores. Se bem 
que a escola tenha sido concebida há 
trezentos anos, à imagem e semelhan-
ça da fábrica, não pode continuar a sê-
-lo, sob pena de condenar gerações de 
jovens a vidinhas irresolvidas e quan-
tas vezes inconsequentes. A conceção 
do ser humano como pessoa não se 
coaduna com essa realidade fictícia e 
asfixiante. Se os destinos nos limitam, 
alonguemos o olhar pelos horizontes 
possíveis.
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perguntas e um mundo de perguntas 
é um mundo que alicerça o saber na 
investigação. A realidade é compre-
endida como algo que não existe fora 
de nós, mas que emerge como a ação 
conjunta das seis mil milhões de pes-
soas que habitam este planeta.

As novas ciências das redes e dos mun-
dos pequenos demonstram o quão 
próximos nós estamos uns dos outros, 
o elevado índice de interdependência 
entre povos e nações, e despertam-
-nos para a emergência de valores uni-
versalmente aceites. Se bem que con-
flitos localizados proliferem e as redes 
sociais permitam tanto a organização 
espontânea de comunidades civis, 
como a eficácia de células terroristas 
altamente descentralizadas, mas emi-
nentemente interligadas, não se pode 
ignorar a partilha quase generalizada 
de muitos valores. Os ventos da liber-
dade e de maior participação civil têm 
varrido os mundos árabe, africano e 
asiático. As desigualdades económi-
cas e sociais se bem que atenuadas na 
China, na Índia ou na áfrica, parecem 
ainda um horizonte distante. Conti-
nuamos quase impotentes perante 
as carnificinas que ainda dilaceram o 
tecido humano, mas o sentimento de 
repulsa generaliza-se.

Precisamos, por isso, de escolas com 
horizontes de desenvolvimento que 
ofereçam às nossas crianças e aos nos-
sos jovens a possibilidade de aprender 
na pergunta e na experiência, e não 
decorando respostas praticamente 
inúteis. Tais escolas existem e há vá-
rios sistemas, alguns mesmo nacio-
nais, que continuam a libertar as esco-
las da psicose de transmissão factual 
para a descoberta construtiva pessoal 
e comunitária do mundo.

Há coisas que têm de ser ensinadas, 
mas a grande maioria daquilo que é 
verdadeiramente relevante só pode 
ser aprendido. E aprende-se fazendo. 
Não devemos, por isso, confundir trei-
no com aprendizagem, escolaridade 
com educação, o passado conhecido 
com um futuro de possibilidades. 

Este futuro de possibili-
dades levanta-nos outras 
questões: qual o horizonte 
temporal dos professores? 
qual o horizonte temporal 
dos alunos?

É vulgar dizer-se que os professores 
ensinam como foram ensinados. Pa-
rece razoável numa lógica discipular 
confuciana. Da mesma lógica deriva 
a noção das boas práticas: Aquilo que 
funcionou bem no passado deverá 
continuar a funcionar bem no pre-
sente. Permanece também a ilusão 
de que as ferramentas de ontem po-
derão ser igualmente úteis amanhã. 
Esquecemo-nos, todavia, de que o 
horizonte temporal dos alunos é um 
amanhã que dista 30 ou 40 anos do 
nosso. Os nossos alunos vão viver um 
mundo que mal conhecemos, se é que 

dele sabemos alguma coisa. qual a 
validade, portanto, daquilo 
que lhes oferecemos hoje? 
Como descortinar algo des-
se mundo em que os nossos 
alunos se afirmarão como 
cidadãos? Se pouco sabe-
mos de como gerir situações 
e fenómenos complexos (a 
crise atual é disso demons-
tração inequívoca), como 
descobrir ferramentas que 
lhes possam ser úteis no seu 
devir?

É difícil conceber hoje uma carrei-
ra profissional que se desenrole no 
memo espaço geográfico: O mer-
cado das empresas é cada vez mais 
global e a vida dos quadros gestores 
desenrola-se por vários continentes; 
os trajetos da investigação científica 
confluem para as áreas em que exis-
te massa crítica humana, científica e 
financeira; os jovens, e não só, deslo-
cam-se para onde existem empregos 
(cada vez mais escassos) e sobretudo 
trabalho (que há muito); as realidades 
económicas, financeiras e, mesmo, 
políticas organizam-se em grandes 
blocos inter- e supranacionais. Este 
nomadismo crescente tem um impac-
to significativo nas estruturas escola-
res, sobretudo na proliferação de es-
colas internacionais e na vulgarização 
da língua inglesa como linguagem de 
trabalho. O inglês é indubitavelmente 
a língua da globalização.

O NOMADISMO

O alargamento de fenómenos como 
o do nomadismo e da integração eco-
nómica provoca a reinterpretação de 
noções como soberania, independên-
cia, ou nacionalismo. O conceito de 
sociedade saído da filosofia/ideologia 
do individualismo, e que era concebi-
da como o agrupamento de indivídu-
os moral e socialmente separados uns 
dos outros, começa a ser substituído 
pelo de comunidade, vista como o 
encontro dinâmico de pessoas in-
terdependentes. Pessoas interdepen-
dentes não se afirmam pelo binómio 
paradoxal diferença - igualdade, mas 

A INTERDEPENDêNCIA

TODAVIA, ALGUMAS TENDêNCIAS 
PODERãO PREVALECER. SEM qUE-
RER FAzER FUTURISMO, VEJAMOS 
UMA OU DUAS DELAS:

>
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A incapacidade dos governantes glo-
bais e nacionais de apresentar abor-
dagens credíveis para as crises econó-
micas, financeiras e ambientais parece 
começar a pôr em causa a resistência 
de realidades já dadas como assu-
midas. A União Europeia é disso um 
bom exemplo. Todos esperamos que 
lideranças políticas mais esclarecidas 
possam encontrar caminhos viáveis. 
De contrário, fragmentações de ordem 
vária poderão acontecer. As crescen-
tes desigualdades sociais e a erosão da 
esperança nas populações mais jovens 
criam polos polarizantes e o ressurgi-
mento de movimentos populistas nos 
extremos do espectro político.

E por último, abordemos sumariamente 
o binómio desenvolvimento - sustenta-
bilidade.

RUBEN DE FREITAS CABRAL Destinos & Horizontes
Os condicionalismos e as possibilidades

Desenvolvimento e sustentabilidade 
não são duas faces duma mesma rea-
lidade, mas requisitos sine qua non da 
condição humana. Persistimos, porém, a 
preferir considerá-las separadamente. Fa-
lando há dias com um amigo, referia-me 
ele as políticas sociais levadas a cabo por 

A FRAGMENTAÇãO 
E O POPULISMO

>>

DESENVOLVIMENTO 
E SUSTENTABILIDADE

O desenvolvimento insustentável poderá 
quando muito ser incluído numa política 
de progresso, mas jamais numa de de-
senvolvimento, porque se a regressão é 
possível no progresso, não o é no desen-
volvimento. O desenvolvimento susten-
tável tem de partir da compreensão do 
sistema como um todo e exige índices 
elevados de criatividade, de resiliência e, 
na linha de Peter Senge, de pensamento 
sistémico. Infelizmente, não se ensina 
isso nas escolas. Continuamos a somar, a 
multiplicar e a dividir, mas não a equacio-
nar realidades sistémicas.

Uma das variáveis mais importantes 
da sustentabilidade financeira duma 
escola reside no design e interpenetra-
ção curricular, não só no crescimento 
anual do número de alunos. Ora isso 
requer que pensemos os currículos 
duma maneira integrada, porque o co-
nhecimento humano é um só. Conse-
lhos científicos raramente perguntam 
quanto é que custa uma determinada 
versão de um dos possíveis programas 
curriculares. Uma gestão sustentável 
das escolas e do conhecimento preci-
sa que os conselhos científicos sejam, 
sobretudo, conselhos de bom senso. O 
bom senso levar-nos-á a enquadrar os 
programas curriculares e a arquitetura 
organizacional numa lógica de futuro 
e de sustentabilidade. As decisões dos 
conselhos e das universidades pouca 
valia têm. Vivemos ainda, todavia, so-
bre a ditadura do decreto-lei.

É urgente que nos libertemos 
de condicionalismos redutores 
e que nos abramos para as pos-
sibilidades de um futuro verda-
deiramente aberto e credível. 

O nexo da escola reside na visão 
da vida como um todo sistémi-
co integrado, dinâmico, inter-
dependente e necessariamente 
sustentável

pela sua singularidade. Somos únicos 
e o que é único não pode ser compa-
rado. O desenvolvimento dum con-
ceito atualizado de comunidade será 
fundamental para a emergência de 
condições sustentáveis de vida huma-
na. O envelhecimento em crescendo 
da população nos países ocidentais e 
na China vai por em causa muitas das 
expectativas, hoje praticamente con-
sideradas como direitos.

um conhecido líder. A meio da narrati-
va alargada sobre a abertura de centros 
para jovens e idosos, de escolas, de me-
lhoramento das condições sociais, etc., 
atalhei com uma pergunta: Mas esse 
desenvolvimento é sustentável? O meu 
amigo continuou: Acredita! Foi um tra-
balho notável! Voltei a perguntar: Mas 
é sustentável? Ele calou-se, mas a Mu-
lher respondeu: Não. Não é sustentável! 
Pensar no desenvolvimento de pessoas 
e povos é relativamente fácil, sobretudo 
quando os prazos de ação política rara-
mente chegam à altura do pagamento 
das contas. 

Todavia, como é possível pensar em 
desenvolvimento sem pensar na sua 
sustentabilidade? Alimentados nas ca-
pacidades aparentemente infindáveis 
da análise como metodologia para 
compreender o mundo, não nos demos 
conta de que o progresso científico nos 
dava a conhecer um mundo vastamen-
te diferente: Indeterminado, incerto, 
dinâmico, complexo, emergente. Se a 
realidade newtoniana era passível de 
ser explorada e explicada pela análise, 
o mundo dado a conhecer pelas mecâ-
nicas quânticas, biologias moleculares, 
genéticas, novas ciências do caos e da 
complexidade, das redes e dos peque-
nos mundos, não o é de modo algum. 
Somos capazes de identificar todas as 
partes de um qualquer sistema, mas 
sentimo-nos muitas vezes impotentes 
para explicar as dinâmicas funcionais do 
sistema como um todo. Basta olhar para 
o nosso corpo. Sabemos bem pouco.

Muitas das lógicas apregoadas para a 
solução da crise partem de pressupostos 
insustentáveis, como o do crescimento 
económico ilimitado. Ora, como é possí-
vel que um mundo relativo e finito com-
porte políticas baseadas em condições 
infinitas? Impossível. O desenvolvimento 
sustentável leva necessariamente a uma 
hierarquização responsável de valores e 
a expectativas clarificadas e comportá-
veis. Creio, porém, que evoluiremos para 
uma vida melhor, porque mais solidária e 
abundante. 
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CONTRA-CAPA
PUB CAIXA GERAL DEPóSITOSPOUPE AUTOMATICAMENTE.

ATÉ QUANDO ESTÁ
A BRINCAR.

HÁ UM BANCO QUE ESTÁ A AJUDAR OS PORTUGUESES
A DAR A VOLTA. A CAIXA. COM CERTEZA

A Caixa sabe que, nos dias de hoje, muitos Portugueses acham que não conseguem poupar. Mas com as Soluções  
de Poupança Automática, poupar não só é possível como automático. Por exemplo, pode recorrer ao agendamento  
de transferências periódicas de um montante à sua escolha, da sua conta à ordem para uma conta a prazo ou Poupança 
Automática de Mesada. Ou simplesmente usar a App Caixadirecta e aumentar as suas poupanças com um simples toque  
no botão de Poupança Imediata.

Conheça mais Soluções de Poupança Automática numa agência ou em www.cgd.pt e saiba como desfrutar dos melhores 
momentos da sua vida.

SOLUÇÕES DE POUPANÇA AUTOMÁTICA

Informe-se na Caixawww.cgd.pt | 707 24 24 24 | 24 horas por dia / todos os dias do ano
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