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Editorial

IDOSO: As Palavras e os
Doutoranda Cláudia Moura
Professora Universitária
Directora Geral da Revista CMStatus Saúde – Educação

Gestos na COMUNICAÇÃO

e-mail: claudiamoura@portugalmail.pt

Nesta edição da Revista terei especial atenção em
partilhar algumas experiências, dai a opção em
escrever sobre o idoso e a comunicação…

Mostrando-lhe que o ouvimos e até usamos algumas

Trabalho com idosos há sete anos, deparando-me

das ideias sugeridas para planear actividades, se for o

consecutivamente com a necessidade de saber

caso, o ideal é fazer entender o idoso que é escutado.

comunicar com o idoso.

Por vezes o estabelecer esta comunicação exige

Este editorial pretende partilhar alguma experiência

algumas

com os leitores que trabalham ou pretendam vir a

nomeadamente optar por um local apropriado, sem

trabalhar nesta área.

ruído nem interrupções constantes. Sem ignorar a

Começo por alerta para a dignidade e o respeito pelo

importância do posicionamento, evitar enquanto se

idoso. Um idoso não retrata todos os idosos, cada um

comunica com o idoso, andar de um lado para outro,

é diferente e deve ser tratado de encontro à sua

dificultando

história de vida.

mensagem, para além de lhe distrair a atenção.

estratégias

desta

por

forma

parte

a

do

cuidador,

compreensão

Vamos esquecer o uso das alcunhas ou expressões

…Compreender o idoso passa pela

sistemáticas: e tratar o idoso pelo nome, e não

comunicação assertiva…

da

“Rosadinho” ou “Chorona”...

Não é necessário alterar o tom de voz normal, quando

Não conhecemos a pessoa o suficiente para avançar

comunicamos com o idoso, deve usar-se um tom de

nestes termos, e se por acaso até já foi nossa vizinha,

voz normal, até ele nos comunicar alguma dificuldade.

naquele momento estamos a trabalhar e por isso

Esta necessidade não precisa de ser transmitida

devemos ser o mais profissional possível.

verbalmente pode concluir-se através dos seus gestos.

O respeito e a dignificada pelo idoso, passa pela

Com certeza que é crucial falar devagar e com clareza,

compreensão das suas limitações derivadas do

pronunciando assim as palavras e usando uma

avançar da idade e proporcionar-lhe a máxima

linguagem adequada ao seu nível cultural.

autonomia.

É essencial trabalhar a comunicação para intervir …

EDITORIAL

04

Revista CMStatus Saúde Educação

FAMÍLIA HUMANA, COMUNIDADE DE PAZ
1. NO INÍCIO DE UM ANO NOVO, desejo fazer chegar
meus ardentes votos de paz, acompanhados duma
calorosa mensagem de esperança, aos homens e
mulheres do mundo inteiro; faço-o, propondo à reflexão
comum o tema com que abri esta mensagem e que me
está particularmente o peito: Família humana,
comunidade de paz. Com efeito, a primeira forma de

01 de Janeiro de 2008

comunhão entre pessoas é a que o amor suscita entre

Mensagem de Sua Santidade Bento XVI

um homem e uma mulher decididos a unir-se
estavelmente para construírem juntos uma nova
família. Entretanto, os povos da terra também são
chamados

DIA

a

instaurar

entre

si

relações

de

solidariedade e colaboração, como convém em
membros da única família humana: «Os homens –
sentenciou o Concílio Vaticano II – constituem todos
uma só comunidade; todos têm a mesma origem, pois
foi Deus quem fez habitar em toda a terra o inteiro

MUNDIAL

género humano (Act 17, 26); têm também todos um só
fim último, Deus».(1)
FAMÍLIA, SOCIEDADE E PAZ

DA

2. A família natural, enquanto comunhão íntima de vida
e de amor fundada sobre o matrimónio entre um
homem e uma mulher,(2) constitui « o lugar primário da
‘‘humanização” da pessoa e da sociedade »,(3) o «

PAZ

berço da vida e do amor ».(4) Por isso, a família é
justamente designada como a primeira sociedade
natural, «uma instituição divina colocada como
fundamento da vida das pessoas, como protótipo de
todo o ordenamento social». (5)

SOCIEDADE
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3. Com efeito, numa vida familiar «sã» experimentam-se

Por seu lado, a Santa Sé quis reconhecer uma especial

algumas componentes fundamentais da paz: a justiça e

dignidade jurídica à família, publicando a Carta dos Direitos

o amor entre irmãos e irmãs, a função da autoridade

da Família. Lê-se no Preâmbulo: «Os direitos da pessoa,

manifestada pelos pais, o serviço carinhoso aos

ainda que expressos como direitos do indivíduo, têm uma

membros mais débeis porque pequenos, doentes ou

dimensão social fundamental, que encontra na família a sua

idosos, a mútua ajuda nas necessidades da vida, a

expressão originária e vital».(8) Os direitos enunciados na

disponibilidade para acolher o outro e, se necessário,

Carta são expressão e explicitação da lei natural, inscrita no

perdoar-lhe. Por isso, a família é a primeira e

coração do ser humano e que lhe é manifestada pela razão.

insubstituível educadora para a paz. Não admira, pois,

A negação ou mesmo a restrição dos direitos da família,

que a violência, quando perpetrada em família, seja

obscurecendo a verdade sobre o homem, ameaça os

sentida como particularmente intolerável. Deste modo,

próprios alicerces da paz.

quando se diz que a família é «a primeira célula vital da
sociedade», (6) afirma-se algo de essencial. A família é
fundamento da sociedade inclusivamente porque permite
fazer decisivas experiências de paz. Devido a isso, a
comunidade humana não pode prescindir do serviço que
a família realiza. Onde poderá o ser humano em
formação aprender melhor a apreciar o «sabor» genuíno
da paz do que no «ninho» primordial que a natureza lhe
prepara? A linguagem familiar usa um léxico de paz; aqui
é necessário recorrer sempre para não perder o uso do
vocabulário da paz. Na inflação das linguagens, a
sociedade não pode perder a referência àquela
«gramática» que cada criança aprende dos gestos e
olhares da mãe e do pai, antes mesmo das suas
palavras. 4. Uma vez que a família tem o dever de
educar os seus membros, a mesma é titular de direitos
específicos. A própria Declaração Universal dos Direitos
Humanos, que constitui uma aquisição de civilização
jurídica de valor verdadeiramente universal, afirma que
«a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade
e tem direito a ser protegida pela sociedade e pelo
Estado ».(7).

5. Deste modo quem, mesmo inconscientemente, combate
o instituto familiar, debilita a paz na comunidade inteira,
nacional e internacional, porque enfraquece aquela que é
efectivamente a principal «agência» de paz. Este é um
ponto que merece especial reflexão: tudo o que contribui
para debilitar a família fundada sobre o matrimónio de um
homem e uma mulher, aquilo que directa ou indirectamente
refreia a sua abertura ao acolhimento responsável de uma
nova vida, o que dificulta o seu direito de ser a primeira
responsável pela educação dos filhos, constitui um
impedimento objectivo no caminho da paz. A família tem
necessidade da casa, do emprego ou do justo
reconhecimento da actividade doméstica dos pais, da
escola para os filhos, de assistência sanitária básica para
todos. Quando a sociedade e a política não se empenham a
ajudar a família nestes campos, privam-se de um recurso
essencial ao serviço da paz. De forma particular os meios
de comunicação social, pelas potencialidades educativas de
que dispõem, têm uma responsabilidade especial de
promover o respeito pela família, de ilustrar as suas
expectativas e os seus direitos, de pôr em evidência a sua
beleza.

SOCIEDADE
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A HUMANIDADE É UMA GRANDE FAMÍLIA

7. A família precisa duma casa, dum ambiente à sua
medida onde tecer as próprias relações. No caso da

6. A própria comunidade social, para viver em paz, é
chamada a inspirar-se nos valores por que se rege a
comunidade familiar. Isto vale tanto para as comunidades
locais como nacionais; mais, vale para a própria
comunidade dos povos, para a família humana que vive
nesta casa comum que é a terra. Numa tal perspectiva,
porém, não se pode esquecer que a família nasce do
«sim» responsável e definitivo de um homem e de uma
mulher e vive do «sim» consciente dos filhos que pouco
a pouco entram a fazer parte dela. Para prosperar, a
comunidade familiar tem necessidade do consenso
generoso de todos os seus membros. É preciso que esta
consciência se torne convicção partilhada também por
quantos são chamados a formar a família humana
comum. É necessário saber dizer o «sim» pessoal a esta
vocação que Deus inscreveu na nossa própria natureza.
Não vivemos uns ao lado dos outros por acaso; estamos

família humana, esta casa é a terra, o ambiente que
Deus criador nos deu para que o habitássemos com
criatividade e responsabilidade. Devemos cuidar do
ambiente: este foi confiado ao homem, para que o
guarde e cultive com liberdade responsável, tendo
sempre como critério orientador o bem de todos.
Obviamente, o ser humano tem um primado de valor
sobre toda a criação. Respeitar o ambiente não
significa considerar a natureza material ou animal mais
importante do que o homem; quer dizer antes não a
considerar egoisticamente à completa disposição dos
próprios interesses, porque as gerações futuras
também têm o direito de beneficiar da criação,
exprimindo nela a mesma liberdade responsável que
reivindicamos para nós. Nem se hão-de esquecer os
pobres, em muitos casos excluídos do destino
universal dos bens da criação.

percorrendo todos um mesmo caminho como homens e
por isso como irmãos e irmãs. Desta forma, é essencial

Actualmente a humanidade teme pelo futuro equilíbrio

que cada um se empenhe por viver a própria vida em

ecológico. Será bom que as avaliações a este respeito

atitude

se façam com prudência, no diálogo entre peritos e

de

responsabilidade

diante

de

Deus,

reconhecendo n'Ele a fonte originária da existência

cientistas,

própria e alheia. É subindo até este Princípio supremo

conclusões

que se pode perceber o valor incondicional de todo o ser

conjuntamente de acordo sobre um modelo de

humano, colocando as premissas para a edificação duma

progresso sustentável, que garanta o bem-estar de

humanidade pacificada.

todos no respeito dos equilíbrios ecológicos. Se a

sem

acelerações

apressadas

e

ideológicas
sobretudo

para

pondo-se

tutela do ambiente comporta os seus custos, estes
Sem este Fundamento transcendente, a sociedade é
apenas uma agregação de vizinhos, e não uma
comunidade de irmãs e irmãos chamados a formar uma

devem ser distribuídos com justiça tendo em conta a
disparidade de desenvolvimento dos vários países e a
solidariedade com as futuras gerações.

grande família.
FAMÍLIA, COMUNIDADE HUMANA E AMBIENTE

SOCIEDADE
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Prudência não significa deixar de assumir as próprias

Os países emergentes sentem carência de energia, mas

responsabilidades e adiar as decisões; significa antes

às vezes esta carência é remediada prejudicando os

assumir o empenho de decidir juntos depois de ter

países pobres, que, pela insuficiência das suas infra-

ponderado responsavelmente qual a estrada a

estruturas nomeadamente tecnológicas, se vêem

percorrer, com o objectivo de reforçar aquela aliança

obrigados a vender ao desbarato os recursos

entre ser humano e ambiente que deve ser espelho do

energéticos em seu poder. Às vezes a sua própria

amor criador de Deus, de Quem provimos e para Quem

liberdade política é posta em discussão por formas de

estamos a caminho.

protectorado ou, em todo o caso, de condicionamento
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que resultam claramente humilhantes.
FAMÍLIA, COMUNIDADE HUMANA E ECONOMIA
9. Condição essencial para a paz nas famílias é que
estas assentem sobre o alicerce firme de valores
8. A tal propósito, é fundamental «sentir» a terra como
«nossa casa comum» e escolher, para uma gestão da
mesma ao serviço de todos, a estrada do diálogo em
vez de decisões unilaterais. Podem-se aumentar, se for
necessário,

os

lugares

institucionais

a

nível

internacional, para se enfrentar conjuntamente o

espirituais e éticos compartilhados. No entanto, é preciso
acrescentar que a família experimenta autenticamente a
paz quando a ninguém falta o necessário, e o património
familiar – fruto do trabalho de alguns, da poupança de
outros e da colaboração activa de todos – é bem gerido
na solidariedade, sem excessos nem desperdício.

governo desta nossa «casa»; mas, o que mais conta é
fazer maturar nas consciências a convicção da
necessidade de colaborar responsavelmente. Os
problemas que se desenham no horizonte são
complexos e o tempo escasseia. Para fazer frente de
maneira eficaz à situação, é preciso agir de comum
acordo. Um âmbito onde seria particularmente
necessário intensificar o diálogo entre as nações é o da

Para a paz familiar, portanto, é necessária a abertura a

gestão dos recursos energéticos do planeta. A tal

um

respeito, uma dupla urgência preme sobre os países

simultaneamente, há que não menosprezar a sapiente

tecnologicamente avançados: é preciso, por um lado,

gestão quer dos bens materiais quer das relações entre

rever os elevados níveis de consumo devido ao modelo

as pessoas. O falimento desta componente tem como

actual de progresso e, por outro, providenciar

consequência a quebra da confiança recíproca devido às

adequados investimentos para a diferenciação das

perspectivas incertas que passam a gravar sobre o futuro

fontes de energia e o melhoramento da sua utilização.

do núcleo familiar.

património

transcendente

de

valores,

mas,

SOCIEDADE
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10. O mesmo se diga daquela grande família que é a

Para se gozar de paz, há necessidade duma lei comum

humanidade no seu todo. De facto a família humana,

que ajude a liberdade a ser verdadeiramente tal, e não

que hoje aparece ainda mais interligada pelo fenómeno

um arbítrio cego, e que proteja o fraco da prepotência do

da globalização, além de um alicerce de valores

mais forte. Na família dos povos, verificam-se muitos

compartilhados tem necessidade também de uma

comportamentos arbitrários, seja dentro dos diversos

economia

às

Estados seja nas relações destes entre si. Além disso,

exigências de um bem comum com dimensões

não faltam situações em que o fraco tem de inclinar a

planetárias. A referência à família natural revela-se, sob

cabeça não frente às exigências da justiça mas à força

este ponto de vista também, singularmente sugestiva.

nua e crua de quem possui mais meios do que ele. É

Entre os indivíduos humanos e entre os povos, é preciso

preciso repeti-lo: a força há-de ser sempre disciplinada

promover relações correctas e sinceras, que permitam a

pela lei, e isto mesmo deve acontecer também nas

todos colaborarem num plano de paridade e justiça. Ao

relações entre Estados soberanos.

que

corresponda

verdadeiramente

mesmo tempo, tem-se de trabalhar por uma sábia
utilização dos recursos e uma equitativa distribuição da
riqueza. De forma particular, as ajudas concedidas aos
países pobres devem obedecer a critérios duma lógica
económica sã, evitando desperdícios que no fim de
contas resultam sobretudo do funcionamento de
custosos aparelhos burocráticos. É preciso ter em
devida conta também a exigência moral de fazer com
que a organização económica não obedeça somente às
duras leis do lucro imediato, que se podem revelar
desumanas.
FAMÍLIA, COMUNIDADE HUMANA E LEI MORAL

12. Sobre a natureza e a função da lei, já muitas vezes
se pronunciou a Igreja: a norma jurídica que regula as
relações das pessoas entre si, disciplinando os
comportamentos externos e prevendo também sanções
para os transgressores, tem como critério a norma moral
assente na natureza das coisas.
A razão humana, por sua vez, é capaz de discerni-la,
pelo menos nas suas exigências fundamentais, subindo
assim até à Razão criadora de Deus que está na origem
de todas as coisas. Esta norma moral deve regular as
opções

das

consciências

e

guiar

todos

os

comportamentos dos seres humanos.
11. Uma família vive em paz, se todos os seus
componentes se sujeitam a uma norma comum: é esta
que impede o individualismo egoísta e que mantém
unidos os indivíduos, favorecendo a sua coexistência
harmoniosa e laboriosidade para o fim comum. Tal
critério, em si óbvio, vale também para as comunidades
mais amplas: desde as locais passando pelas nacionais,
até à própria comunidade internacional.

Existirão normas jurídicas para as relações entre as
nações que formam a família humana? E, se existem,
serão operativas? Eis a resposta: sim, as normas
existem, mas para fazer com que sejam verdadeiramente
operativas é preciso subir até à norma moral natural
como base da norma jurídica; de contrário, esta fica à
mercê de frágeis e provisórios consensos.

SOCIEDADE
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13. O conhecimento da norma moral natural não está

14. A humanidade vive hoje, infelizmente, grandes

vedado ao homem que entre em si mesmo e, tendo diante

divisões e fortes conflitos que lançam densas sombras

dos olhos o próprio destino, se interrogue sobre a lógica

sobre o seu futuro. Temos vastas áreas do planeta

interna das mais profundas inclinações presentes no seu

envolvidas em tensões crescentes, enquanto o perigo

ser. Embora com perplexidades e incertezas, ele pode

de se multiplicarem os países detentores de armas

chegar a descobrir, pelo menos nas suas linhas

nucleares cria motivadas apreensões em toda a

essenciais, esta lei moral comum que, independentemente

pessoa responsável. Há ainda muitas guerras civis no

das diferenças culturais, permite aos seres humanos

continente africano, embora também se tenham

entenderem-se entre si quanto aos aspectos mais

registado em vários dos seus países progressos na

importantes do bem e do mal, do justo e do injusto. É

liberdade e na democracia. O Médio Oriente continua a

imprescindível

fundamental,

ser teatro de conflitos e atentados, que não deixam de

empenhando nesta pesquisa as nossas melhores

influenciar nações e regiões limítrofes com o risco de

energias intelectuais sem deixar-se desanimar por

arrastá-las na espiral da violência. A nível mais geral,

equívocos nem confusões.

há que registar, com tristeza, um número maior de

subir

até

esta

lei
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Estados envolvidos na corrida aos armamentos: temos
Com efeito, valores radicados na lei natural estão
presentes, ainda que de forma fragmentária e nem
sempre coerente, nos acordos internacionais, nas formas
de

autoridade

universalmente

reconhecidas,

nos

princípios do direito humanitário recebido nas legislações
dos diversos Estados ou nos estatutos dos organismos
internacionais. A humanidade não está «sem lei».
É urgente, porém, prosseguir o diálogo sobre estes temas,
favorecendo a convergência das próprias legislações dos
diversos Estados sobre o reconhecimento dos direitos
humanos fundamentais. O crescimento da cultura jurídica
no mundo depende, para além do mais, do esforço de
tornar as normas internacionais sempre substanciosas de
conteúdo profundamente humano, para evitar a sua
redução a procedimentos facilmente contornáveis por
motivos egoístas ou ideológicos.

até nações em vias de desenvolvimento que destinam
uma quota importante do seu magro produto interno
para a compra de armas. Neste funesto comércio, são
muitas as responsabilidades: há os países do mundo
industrialmente desenvolvido que arrecadam avultados
lucros da venda de armas e temos as oligarquias
reinantes em muitos países pobres que pretendem
reforçar a sua posição com a aquisição de armas cada
vez mais sofisticadas. Em tempos tão difíceis, é
verdadeiramente necessária a mobilização de todas as
pessoas de boa vontade para se encontrar acordos
concretos que visem uma eficaz desmilitarização,
sobretudo no campo das armas nucleares. Nesta fase
em que o processo de não proliferação nuclear marca
passo, sinto-me no dever de exortar as Autoridades a
retomarem, com mais firme determinação, as
conversações

SUPERAÇÃO DOS CONFLITOS E DESARMAMENTO

em

ordem

ao

desmantelamento

progressivo e concordado das armas nucleares
existentes.

SOCIEDADE
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Ao renovar este apelo, sei que dou voz a um desejo

Em seguida, convido os crentes a implorarem de Deus,

compartilhado por quantos têm a peito o futuro da

sem se cansar, o grande dom da paz. Os cristãos, por

humanidade.

seu lado, sabem que podem confiar-se à intercessão
d'Aquela que, sendo Mãe do Filho de Deus encarnado

15. Há sessenta anos, a Organização das Nações Unidas

para a salvação da humanidade inteira, é Mãe comum.

tornava pública, de maneira solene, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948-2008). Com tal
documento, a família humana reagia aos horrores da II
Guerra Mundial, reconhecendo a sua própria unidade
assente na igual dignidade de todos os homens e pondo,

A todos desejo um Ano Novo feliz!
Vaticano, 8 de Dezembro de 2007.

no centro da convivência humana, o respeito pelos direitos
fundamentais dos indivíduos e dos povos: tratou-se de um
passo decisivo no árduo e empenhativo caminho da
concórdia e da paz. Merece também menção especial a

BENEDICTUS PP. XVI

passagem do 25º aniversário da adopção pela Santa Sé
da Carta dos Direitos da Família (1983-2008), bem como
o 40º aniversário da celebração do primeiro Dia Mundial
da Paz (1968-2008). Fruto duma providencial intuição do
Papa Paulo VI, retomada com grande convicção pelo meu
amado e venerado predecessor, Papa João Paulo II, a
celebração deste Dia proporcionou ao longo dos anos a

(1) Decl. sobre a Igreja e as religiões não-cristãs
Nostra ætate, 1.
(2) Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. sobre a Igreja
no mundo contemporâneo Gaudium et spes, 48.

possibilidade de a Igreja desenvolver, através das

(3) João Paulo II, Exort. ap. pós-sinodal Christifideles
laici, 40: AAS 81 (1989), 469.

Mensagens publicadas para tal circunstância, uma

(4) Ibid., 40: o.c., 469.

doutrina elucidativa em defesa deste bem humano
fundamental.

(5) Pont. Cons. «Justiça e Paz», Compêndio da
Doutrina Social da Igreja, n. 211.

É precisamente à luz de tais significativas comemorações

(6) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sobre o apostolado dos
leigos Apostolicam actuositatem, 11.

que convido todo o homem e toda a mulher a tomarem
consciência mais lúcida da sua pertença comum à única

(7) Art. 16/3.

família humana e a empenharem-se por que a convivência

(8) Pont. Cons. para a Família, Carta dos Direitos da
Família (24 de Novembro de 1983), Preâmbulo/A.

sobre a terra espelhe cada vez mais esta convicção da
qual depende a instauração de uma paz verdadeira e
duradoura.

10
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DEBATE 11 DE ABRIL
CUIDADOS CONTINUADOS

ACORDO
ORTOGRÁFICO

Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares
debate dia 11 de Abril, cuidados continuados integrados.
Pretende-se com este debate fazer o balanço da situação e
avaliar as perspectivas que se abrem a quem precisa de
assistência, após a alta hospitalar.

CORRECTO – CORRETO
FACTOR – FATOR
ACTOR – ATOR

PARKINSON
VII CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO de História da
A doença de Parkinson é constituída por três sintomas principais:

Educação

o tremor, a rigidez e a acinésia.
Dias 20, 21, 22 e 23 de Junho de 2008, na Faculdade de
Parkinson olhos nos olhos
Conferência em Óbidos promovida pela A delegação de Leiria da
Associação Portuguesa de doentes de Parkinson (APDPK).

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto,
o VII CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO de História da
Educação, sob o tema Cultura Escolar, Migrações e Cidadania.

Crimes nas escolas aumentam…

No último ano lectivo, a PSP registou 67 ocorrências de posse e uso de arma, mais 6,3 por cento do que no ano anterior. No total foram
apreendidas 260 armas: 13 armas de fogo, 165 armas brancas e 82 de outro tipo, normalmente réplicas de armas de fogo.

BREVES
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III JORNADAS NORTENHAS PSICOLOGIA
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ACORDANDO NO
TEMPO, EXERCITANDO

Enamore-se, ame,
Apaixone-se, olhe por si adentro,

A MENTE, O TACTO E

Use o destino, odeie o imutavel,

OS AFECTOS

usa poder moldar a sua sorte ,

Procure deixar levedar a massa de pão com que

Ao exercitar as forças, reconceptualizando o que
de bom habita dentro de si mesmo,

“Inspire…; expire… Inspire…; expire…
Inspire…; expire… Inspire…; expire…”

Antes que se liberte dela, aproxime-se de si,
Sem se magoar demais, sem mentir, sem
parafrasear a verdade,
Sem se omitir, escutando o mar, uma flauta, um

Um milhão, dois biliões de vezes
Ao longo duma trintena de anos.
Sorria, boceje,

rouxinol,
Serenamente, espreguiçando-se a cada afundar
dentro de si,

Acorde, adormeça,
Sente-se, levante-se,
Um milhão, dois biliões de vezes,
Ao longo duma quarentena de anos, dos mais
conscientes,
Que vão dos 5 aos 75 na maior parte, na
menor dos 5 aos 40.

Dra. Maria João Corrêa de Sá
Consultora da Sénior Living ,
(Gaia Residências) – Portugal

Escutando o pássaro da alma, que com uma só
pata se suspende,

Pense, argumente,
Escreva, leia,

Desfolhando com a outra as páginas do seu diário,
Ajudando-o a abrir as gavetas dos segredos e dos
afectos, sua pertença,

Faça contas ou palavras cruzadas,
Um milhão, dois biliões de vezes,
Ao longo duma cinquentena de anos, dos 5
aos 65,
Ou dos 5 aos 15, ou se o conseguir dos 5 aos
90.

Um milhão, dois biliões de vezes,
Ao longo duma trintena de anos ou do dobro ou do
triplo dessa trintena,
Porque os afectos não usam de lucidez,
São irracionais, perpétuos, quase imaculados aos
olhos de quem os sente.

REFLEXÃO SOCIAL
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E mais
Aprenda a dançar, se isso lhe dá prazer,
Aprenda a cantar, se isso lhe dá estímulo,
Aprenda a pintar, se isso o descontrai,
Aprenda a ouvir, se isso o conforta,
Aprenda a escrever, se isso o faz reflectir,
Aprenda a sonhar, se isso o liberta,
Aprenda a ………., se isso o..........,
………a…………….. ,se…………,

Qualificar-se, reformulando e favorecendo,
Empatias, ajustamentos, ensaios de humor e de
amor,
Privilegiando-se a si,
Só depois aos outros, aos seus pares, aos seus

Desafios do

conterrâneos,
Aos

amigos do

II SIMPÓSIO NACIONAL

peito

e

das diabruras

consentidas,

Profissional de Serviço

Aos donos dos seus enlaces de alma e fervores
do intelecto,

Social

Interactivamente, ao ritmo das marés e dos sóis,
Das luas e das deusas dos luares de Janeiro,
Fechando os olhos ao suportar na palma da mão

Dia 22 de Abril de 2008

uma bola de luz dourada,
Em embalo que aquieta e que estremece e abre
um sorriso,
Imaginando estar atento ao murmúrio da pétala
de rosa que diambula num riacho,

PORTO, AUDITÓRIO
Hotel Dom Henrique, (Baixa – próximo ao Silo Auto)

Contando duma sorte que se desponta como os
bem-mequeres da esperança,
Abrindo-os depois à velocidade dos sons.
E depois, não tenha medo de ser feliz!

OBJECTIVO:
Proporcionar aos presentes a possibilidade de identificar e analisar os principais
desafios que se colocam à Prática Profissional do Assistente Social

REFLEXÃO SOCIAL
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Nos últimos anos temos assistido na nossa

O aumento proporcional das pessoas idosas

sociedade a alterações demográficas, das quais

poderia, em si mesmo, não constituir um problema

sem dúvida se destaca o Envelhecimento da

social se tivéssemos outra forma de entender a

população.

velhice.

Portugal depara-se com um decréscimo das taxas

É um facto inegável que a velhice representa uma

de mortalidade, o que se relaciona directamente

fase da vida em que as capacidades e resistências

com um aumento da esperança média de vida

físicas vão gradualmente diminuindo.

assim como, com um decréscimo das taxas de

Porém não é um facto dramático. Há capacidades,

natalidade. Durante muito tempo os responsáveis

situações de ordem física, biológica, psicológica,

pelo nosso país, mostraram-se preocupados com a

sociológica e antropológica que determinam, que

redução das taxas de natalidade, incentivando a

esta fase da vida, assim como outras, seja

população a reproduzir-se.

transitória.
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O ENFERMEIRO... e a pessoa IDOSA
* Enfermeira Sónia Fernandes
Não deixa este ponto de ser importante contudo,

Cabe ao enfermeiro, como membro de uma

não prepararam o país com respostas humanas e

equipa multidisciplinar, entender o declínio da

sociais adequadas para dar resposta ao que se

pessoa como algo construtivo e não destrutivo. A

avizinhava: o Envelhecimento da população, o

saúde das pessoas é um processo, não é um

crescimento em massa do número de idosos.

estado fixo. Toda a nossa vida é dinâmica e o

Actualmente deparamo-nos com uma sociedade

processo da senescência é tão natural como o

envelhecida, cujos idosos apresentam sérios

processo de ser criança e de criança passar a

problemas sociais, de rejeição, de afastamento, de

adulto.

isolamento.

É fundamental o enfermeiro olhar para a pessoa

Muitos vivem sozinhos, em locais de difícil acesso

idosa como um ser bio-psico-social e cuidá-la

e por isso prisioneiros nas suas próprias casas, ao

baseando-se numa perspectiva holistica, deixar

abandono e sujeitos à piedade dos vizinhos, com

de lado as rotinas e barreiras, não ser fazedor de

reduzidas condições económicas, com múltiplas

actos automáticos mas sim capaz de responder a

patologias, polimedicados, alguns abandonados

aspectos / necessidades Físicas, Psicossociais e

pelas famílias…

Emocionais.

SAÚDE E BEM-ESTAR
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É no mundo dos cuidados ao idoso e com o
idoso, que o enfermeiro deve entrar, penetrando

Não é fácil para o enfermeiro assim como para

nele tendo como alvo dos cuidados de enfermagem

nenhum dos membros da equipe multidisciplinar,

o idoso, não na perspectiva que construímos na

trabalhar com idosos demenciados.

nossa cabeça, mas antes na perspectiva daquele

Percebermos que o outro se encontra numa outra

que se encontra à nossa frente, com as suas

realidade, vivendo isolado no seu próprio mundo

próprias características, desejos e rotinas. Só desta

muitas vezes sem reconhecer o próprio cuidador,

forma

torna-se muito desgastante para a família mas

conseguiremos

prestar

cuidados

de

enfermagem personalizados, de excelência.

também para os profissionais e saúde. Nestas

O enfermeiro deve ter em conta o pensamento do

situações o poder de negociação e de tomada de

idoso nos cuidados que necessita. A intervenção do

decisões conjuntas, ficam francamente reduzidos.

idoso, bem como da sua família e comunidade

As reacções são frequentemente inesperadas e

envolvente, no planeamento dos cuidados, é a

por vezes até agressivas.

chave para o sucesso dos mesmos.

Os

Desta forma, o enfermeiro deverá construir com o

vulnerabilidade emocional e um deficit significativo

idoso uma relação em que existe colaboração e um

da sua segurança.

agir comum entre os intervenientes da acção, ao

Nestas situações o papel do enfermeiro é

mesmo tempo que permite um desenvolvimento das

fundamental, como veiculo e promotor do respeito

capacidades dos idosos e dos enfermeiros, bem

pela Dignidade Humana.

como a auto-realização dos mesmos.

Cuidar de um idoso é algo muito complexo mas

É fundamental saber distinguir entre cuidar e tratar,

também um grande desafio.

sendo o enfermeiro acima de tudo um cuidador.

Para além de todos os problemas físicos /

O idoso está a vivenciar uma etapa do seu ciclo

emocionais que a pessoa idosa pode apresentar,

vital, mais frágil e complexa e por isso exige do

ela traz consigo toda uma história de vida, todo um

enfermeiro uma prestação de cuidados mais

conhecimento que faz dela alguém muito especial,

abrangentes, holisticos. Aceitar a pessoa idosa na

um ser supremo.

sua singularidade, ter um conhecimento empático

A Comunicação, Planeamento, Protecção, Cura,

em relação às suas limitações, estabelecer uma

Conforto, Ensino, Reabilitação, Coordenação,

relação terapêutica e planear intervenções com o

Defesa e Conhecimento, são palavras chave para

idoso, são objectivos de uma boa prática de

os enfermeiros que cuidam de idosos e que

enfermagem. A longevidade traz habitualmente um

interligadas levam os cuidados de enfermagem a

crescendo de patologias, sendo também muito

um nível de excelência.

idosos

mostram

então

uma

elevada

comuns nas 3ª/4ª idades, as do foro Neurológico,
das quais se destacam as Demências.

* Pós – Graduação em Psicogerontologia

SAÚDE E BEM-ESTAR
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PSICOEDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL NO IDOSO:
Da Evidencia à Intervenção
nção
Joaquim Cerejeira1, Horácio Firmino2

No âmbito da Gerontopsiquiatria, a demência (e, em
particular, a doença de Alzheimer) é uma das áreas em

1Interno

de Psiquiatria nos Hospitais da Universidade

que as intervenções psicoeducativas mais têm sido
implementadas.

de Coimbra

O delirium é outra das patologias em que as
de Serviço de Psiquiatria nos Hospitais da

estratégias psicoeducativas têm tido sucesso, através

Universidade de Coimbra, Coordenador da Consulta

da implementação, junto dos profissionais de saúde, de

de Gerontopsiquiatria dos Hospitais da Universidade

protocolos simples para rastreio, diagnóstico e

de Coimbra

intervenção precoce.

1- Psicoeducação em Saúde Mental do Idoso

2- Intervenções Psicoeducativas em Demência

2Chefe

A Demência é uma síndroma que afecta um número
A psicoeducação é uma intervenção que pretende

crescente de idosos no Mundo ocidental, atingindo,

alterar comportamentos, práticas e favorecer a

considerando os seus vários tipos, prevalências de 5-

dinâmica

6% da população acima dos 65 anos.

de

interacção

entre

os

diversos

intervenientes na prestação de cuidados de saúde.

Com o envelhecimento da população mundial previsto

Qualquer intervenção psicoeducativa em saúde

para as próximas décadas, estima-se que a

mental tem dois objectivos primordiais.

prevalência de demência aumente vertiginosamente,

Em primeiro lugar, espera-se que a implementação

com implicações significativas nos custos relacionados

deste tipo de abordagem, dirigida ao doente e/ou

com a reorganização dos serviços de saúde.

cuidador, família e profissionais de saúde, tenha um

Os idosos com demência vivem, na grande maioria dos

efeito directo na qualidade dos cuidados de saúde

casos, integrados na comunidade recebendo cuidados

prestados. Ao mesmo tempo, e de uma forma

de um cuidador informal (Walker, 1995) que é

complementar, pretende-se reduzir a sobrecarga nos

responsável por prestar assistência ao doente, de

elementos da equipa assistencial através do

forma não remunerada, executando as actividades de

desenvolvimento de competências, alterações de

vida diária que este é incapaz de realizar de forma

crenças e comportamentos e fornecendo apoio

autónoma (vestir-se, tomar banho, higiene pessoal,

emocional.

alimentação e actividades domésticas e pessoais).

SAÚDE E BEM-ESTAR
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Em 30-60% dos casos, os cuidadores informais

Os factores decisivos para pôr fim a um nível de

principais (definido como aquele que passa mais

cuidados informais são frequentemente: um aumento

tempo com o doente) são os respectivos cônjuges

nos sintomas comportamentais que ultrapassam a

e destes, 2/3 a 3/4 são mulheres.

capacidade do cuidador; ou o surgimento de problemas

Vários estudos comprovam que cuidar com um

médicos/psicológicos do doente e/ou no cuidador.

doente com demência é uma actividade que está

Tendo em conta os custos elevados associados à

associada a maior sobrecarga em comparação

institucionalização dos doentes com demência, o apoio

com a prestação de cuidados a doentes com

à família e a promoção dos cuidados informais, tem

outros tipos de patologias.

implicações não apenas no bem-estar social mas

Alguns factores de risco associados a cuidar de um

também tem um alcance económico significativo.

19

doente com demência são: maior duração na
execução das AVD, maior número de AVD
executadas (entre as quais as relacionadas com
incontinência e alimentação) e maior frequência de
co-habitação entre cuidadores e doentes (Ory,

Torna-se assim necessário desenvolver métodos de

1999).

avaliação dos cuidadores, identificando aqueles que

Perante um doente com demência, o cuidador, ele

poderão beneficiar de intervenções de apoio/suporte,

próprio com vulnerabilidades individuais, tem que

abordagens psicoeducativas, intervenções de “alívio”

desempenhar um conjunto de tarefas de elevada

ou psicoterapias específicas.

exigência física e psicológica.
Não é de estranhar que cuidadores de doentes com
demência apresentem maior risco de apresentar comorbilidades médicas e psiquiátricas do que
cuidadores de indivíduos portadores de outras

Vários tipos de intervenções têm sido desenvolvidas

doenças crónicas (Connel, 2001).

para os cuidadores nomeadamente programas de

A sobrecarga do cuidador manifesta-se, sobretudo

educação e treino, linhas telefónicas de apoio e

pelo desenvolvimento de sintomas depressivos que

estratégias de planificação de cuidados especialmente

são referidos por 30-70% dos cuidadores (Covinsky,

dirigidas às necessidades dos cuidadores.

2003; Marriot, 2005).

Embora os resultados disponíveis sejam de difícil

Os níveis de ansiedade têm sido menos estudados

valorização, e muitas vezes contraditórios, a maioria

nesta população mas os dados disponíveis referem

dos estudos revela benefícios, de pequena dimensão,

valores na ordem dos 25% (Mahoney, 2005).

mas significativos em vários parâmetros avaliados.

SAÚDE E BEM-ESTAR
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COORDENADOR CIENTIFICO
Professor Doutor José Pinto da Costa

III CONGRESSO NACIONAL
DE CRIMINOLOGIA

Dias
13
e
14
de

AUDITÓRIO
Fundação Eng. António de Almeida
(Porto)

Maio
de
2008

SECRETARIADO INFORMAÇÕES/ RESERVAS _________________________________________________
CMStatus – GABINETE DE CONGRESSOS
Rua Passos Manuel n. 14 – 4 º - Sala 19
4000 – 381 Porto – Portugal
Tel. /Fax. 22 203 30 46 - Telm. 96 76 48 777/ 91 637 03 57/ 93 654 35 36

e-mail: geral@cmstatus.org

FORMAÇÃO
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PORTO
CONGRESSO
DE
DESPORTO
ESTÁDIO DO DRAGÃO
Presidente do Congresso, Dra. Cláudia Moura, Secretário de Estado da juventude e do Desporto, Dr. Laurentino Dias

Pretende-se com este Congresso
proporcionar um espaço de reflexão e
debate de forma a perspectivar uma
conceptualização actualizada da prática
desportiva.

Presidente do F.C. Porto, Professor Doutor Espregueira Mendes, Professor Doutor Gustavo Pires, Prof. José Neto, Professor Doutor Manuel Sérgio, Prof. Nelson Antão e Prof. Rui Pacheco foram alguns dos presentes.

ACTUALIDADE
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EDUCACIÓN Y ECONOMÍA EN EL SIGLO XXI.
Algunas consideraciones muy generales
Dimensiones únicas
Por primera vez, en la historia de la humanidad, el
conocimiento y la información pasan a ser la sangre del

Professor Doutor Luís Valero Iglesias

sistema económico.

Profesor en el Departamento de Pedagogía
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología.

Por primera vez en la historia de la humanidad la sociedad

Universidad Rovira y Virgili. Tarragona.

tiene una dimensión global, mundial. Todo ello obliga a

El gobierno, y más si es democrático, debe tener una

modificar los parámetros de cómo el ser humano accede a

función de igualador, equilibrador, promotor a fin de:

estar y ser en la sociedad y por ello la educación es condición

-

ineludible para encontrar empleo, trabajo.

creando, instituciones que fomenten el tejido social.

La educación se ha movido, en el proceso evolutivo del ser

- favorecer el acceso a los bienes sociales. Uno de

humano, entre dos dimensiones antitéticas, ser considerada

ellos, y esencial, es la educación.

un bien público o un bien privado. Por ello, la inversión en ella,

Según el Programa de Naciones Unidas para el

está siempre en entredicho.

Desarrollo (PNUD), existen cinco “potenciadores” del

En ocasiones, los beneficios de retorno de las inversiones

desarrollo de los recursos humanos (DRH): educación;

privadas en educación serían suficientes para atraer la

salud y nutrición; medio ambiente; empleo, y la libertad

inversión de un sector de la sociedad, sin necesidad de

política y económica.

desarrollar estructuras, servicios y compensar,

estímulo gubernamental.
No es casualidad que la Educación Superior, hoy, es un bien

El papel del Estado

regulado por la Organización Mundial del Comercio. OMC. La

Los economistas consideran la educación como un bien

educación es un bien que puede ofrecerse desde la empresa

cuasipúblico y es el Estado, en sus diferentes estadios -

privada, pero ¿y quién no puede pagarla?

estatal, federal, departamental, provincial, municipal o

Socialmente hablando los beneficios de la educación exceden,

cantonal - responsable de su financiamiento y su

y con mucho, a sus beneficios privados. Dadas las actuales

organización.

necesidades sociales de educación, en todos los países, si el

Ello obliga al Estado a facilitar el acceso a la educación

Estado no interviniera en ella el nivel de la inversión sería a

a quien no pueda adquirirla en el mercado privado o

todas luces insuficiente, desde el punto de vista de la sociedad

debe, como mínimo, igualar la capacidad de asistencia

globalmente considerada y ello produciría serios desajustes

en los niveles que las leyes determinen obligatorios

sociales.

para todos los ciudadanos.
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La consecución de un equilibrio deseable en este terreno,

No debe olvidarse que economía etimológicamente

entre lo que el Estado debe promocionar y ciertos programas

significaba:”Administración recta y prudente de los

cuyo beneficio no se sabe si son más privados que públicos,

bienes”. En el diccionario de la Real Academia de la

es una decisión de difícil acierto y los costos serían

Lengua Española en la segunda acepción se define

políticamente insostenibles por las tensiones que generaría la

como: “Riqueza pública, conjunto de ejercicios e

distribución de recursos.

intereses económicos”.
El María Moliner define en su primera acepción

El papel de la economía y de la educación.

economía como: “Arte de administrar y ordenar los
ingresos y los gastos de la manera más provechosa”.

La economía durante mucho tiempo ha sido considerada la

En segunda acepción: “Estado de riqueza de un país,

última razón del ser social; durante mucho tiempo la economía

una persona o una entidad cualquiera”.

y los economistas eran los orates sociales. La evolución
económica social ha devenido en que la economía se ha

La Sociedad del Conocimiento

convertido en la razón última, en un motor de incertidumbre

La actual economía de la Sociedad del Conocimiento

que no ofrece categorías psicosociales al ser humano, por

y de la Globalización tiene componentes que son

ello, es necesario reconvertir o, cuando menos, ofrecer una

buenos conocer.

reflexión diferente sobre el papel que debe jugar la economía

Esta "nueva economía" está organizada por la

en la sociedad actual.

interrelación

Por otra parte el pedagogo, el educador, tiene entre sus

a- Una economía basada en la información y en el

funciones un alto componente de planificador social y por ello

conocimiento: Información y conocimiento como base

un pedagogo que se precie de conocer bien su campo

de productividad. Información y competitividad

profesional no puede, bajo ningún aspecto, dejar de

constituyen la primera característica de la "nueva

considerar ampliamente en cuenta la economía.

economía". Así mismo, no toda información implica

Son muchos los que afirman que hay un serio divorcio entre

conocimiento, ni tener mucha información significa

los intereses sociales y los aspectos económicos; hay

estar educado.

variables y resultados en los aspectos económicos que no se

La "nueva economía" se caracteriza porque añade

entienden: Sociedades en crisis con grandes tasas de

valor,

desempleo ven como la especulación financiera hace nuevos

competitividad, esencialmente sobre la base de

ricos, multimillonarios de la noche a la mañana; la ingeniería

información y de conocimiento.

económica muestra como grandes capitales sociales de

La información y el conocimiento siempre han sido

empresas con miles de accionistas se quedan arruinados y los

importantes en todas las economías y en todas las

empelados se quedan sin trabajo, mientras sus gestores

sociedades, esto no es nuevo.

de

genera

tres

grandes

productividad

características:

y

consigue

mantienen impresionantes fortunas privadas.
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Sí, es nueva, la capacidad de procesamiento de esta

En el fondo esta situación se inscribe en el proceso

información, en términos de velocidad y complejidad, gracias a

evolutivo darwiniano.

nuevas tecnologías de información y nuevas tecnologías de

En la economía actual lo escaso, que interesa a

red. Al aplicarse este poder de procesamiento a la propia

pocos, tiene poco valor y lo que abunda es lo que

información y al conocimiento, somos capaces de utilizar en

rinde y produce ganancias masivas, a escala mundial.

tiempo real y en cualquier circunstancia la información y el

Quienes son los que controlan la distribución de

conocimiento.

libros: Amazon, Barnes&Noble. Los viajes: Preciline,

b- Una economía global.

United. Los PCs: Dell y Compac. Las finanzas:

Por global no quiero decir que sea una economía simplemente

Charles Shwab, Merill Lynch. Las subastas: Ebay,

internacionalizada, ésta existe desde hace muchos siglos, sino

Christie’s.

una economía en la que las actividades centrales, las

Todos ellos con miles de millones de recursos y de

actividades estratégicas tienen la capacidad de funcionar en

clientes.

tiempo real, como una unidad, en ámbito planetario.

Debemos ser conscientes de que podemos avanzar

c.-Una economía organizada a través de empresas-red.

hacia el bienestar si entendemos que el poder no es

La empresa en la sociedad de la información es una

de dominación sino de creación, si entendemos que

"empresa-red". Esto resulta fundamental en la transformación

estamos en un mundo global y todo está

del proceso de trabajo y, por tanto, del proceso de

interrelacionado y que no hay por otra parte enemigo

aprendizaje.

pequeño o situación que sea insignificante y buena

Las grandes empresas se han descentralizado en los últimos

prueba de ellos es el terrorismo, pero esto es harina

años constituyendo unidades cada vez más autónomas e

de otro costal, para otro comentario.

independientes, que trabajan por objetivos y se relacionan

Tenemos que ser conscientes de que hoy la

entre ellas.

educación y la economía es a escala global y que

-Las pequeñas y medianas empresas son competitivas,

todos debemos ser participes del desarrollo de todos

dinámicas y flexibles, pero sólo si articulan sus recursos en

y colaborar a él ya que sino todos pagaremos las

redes de colaboración que permitan aunar recursos, porque, si

consecuencias.

no, serían demasiado pequeñas para entrar en el mercado.
Las redes de pequeñas y medianas empresas trabajan para
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Um problema desportivo só tem compreensão possível
e discussão plausível, se se tiver em conta que,

PRECISO SABER MAIS DO QUE

também ele, é um produto histórico e contextual.
Abandona-se assim a imagem romântica do técnico

DESPORTO

que, ao tentar explicar o desporto, não se referia senão
ao desporto, como fenómeno físico, técnico e táctico.

Não há problemas sem problemáticas. Que o mesmo é dizer:

Em suma, o desporto encontra a raiz da sua

qualquer problema é elemento de uma totalidade que o

problemática, na complexidade humana e não

excede e o fundamenta. Assim, porque o desporto é

unicamente a partir de si mesmo.

motricidade humana (ou movimento intencional da pessoa

Um exercício é sempre mais do que um exercício.

humana) não há nele tão-só uma significação biológica, mas

É evidente ainda que, para estudar-se verdadeiramente

também psicológica, emocional, social e política.

o desporto, é ao nível das ciências humanas que
devemos situá-lo. Quer isto dizer que o físico e o
biológico estão no ser humano (no desportista,
portanto) integrais, mas superados.
A hermenêutica é o método das ciências humanas e
portanto do desporto. A hermenêutica diz respeito à
compreensão e a compreensão diz respeito ao sentido.
Compreender é captar o sentido de alguma coisa. Ora,

Professor Doutor Manuel Sérgio

o sentido é captado através de signos, mormente os

As aptidões que definem a “performance” de um atleta são de
vária ordem e ainda condicionbadas por um contexto que é
complexo também. Seguindo o pensamento de Ortega y
Gasset, podemos acrescentar: sem a circunstância adequada, o
movimento intencional não se concretiza devidamente. De tudo
isto se infere que a prática desportiva é uma actividade humana
e para saber de desporto é preciso saber mais do que desporto.
De facto, o atleta é um ser humano, antes de ser desportista e,
nas suas performances”, estão o especificamente desportivo e o

corporal. O treinador desportivo deve habituar-se a ler
os jogadores da sua equipa, para com eles poder
dialogar. A experiência hermenêutica é a experiência
linguística. O mundo do desporto não se reduz aos
limites da linguagem. Assim, e discordando do filósofo
Gadamer, a validade de uma proposição mede-se mais
pelo consenso entre actores comunicativamente
competentes do que pelos conhecimentos técnicos de
um treinador.

estruturalmente humano.
Julgo que um treinador desportivo sabe, bem melhor do que
ninguèm, que todo o problema desportivo surge do interior de
uma “condição humana” e é dela indissociável.

signos da linguagem, incluindo os signos da linguagem

Por fim, não pode haver separação entre a prática e a
teoria.
Quem não pratica não sabe, mas quem não teoriza
repete.
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UMA
VISÃO
GLOBAL

Prof. José Neto
Mestre em Psicologia Desportiva U. Minho - Formador F.P.F:/ UEFA
Docente no Instituto Superior de Maia

DO

Ninguém duvida que na competição desportiva só com um
trabalho bem planeado e dirigido se podem atingir estados
óptimos de rendimento.
Cabe ao Treinador a gestão operacional das suas equipas:

TREINO

em relação ao treino, orientar a gestão das cargas bem como
a sua operacionalidade; em relação à competição, submeter
a uma apreciação crítica a respectiva calendarização; em
relação aos jogadores, constituir dossiers individuais de

DESPORTIVO

diversas competências; em relação à equipa técnica, a
gestão operacional das múltiplas funções; em relação à
colaboração com outros especialistas, procurar um apoio
pluridisciplinar nas diversas vertentes que conduzam ao

O controlo do Stresse Ansiedade, a Atenção e

sucesso, que na área da fisiologia, como na medicina física e

Concentração, Imaginação e Visualização Mental,

reabilitação,

estatística,

Autoconfiança, Relação Interpessoal, a Coesão e

nutricionismo, etc., cujo reportório se deve identificar com as

Liderança, etc., parecem constituir as competências

exigências no cumprimento das tarefas.

de mais impacto na preparação mental do atleta

Do treinador exige-se alegria, imaginação, graciosidade,

(Cruz & Viana, 1996).

capacidade para julgar, disciplina, energia, humildade e

Daí a exigência duma qualificação multidisciplinar na

competência. Estamos habituados a valorizar em termos de

abordagem duma planificação e orientação dos

treino, a Força, Velocidade, Agilidade, Resistência, etc.,

processos de treino desportivo.

vendo-se subvalorizadas outras razões para a optimização

É com base nesta reflexão que irei abordar o tema

do estado de forma do atleta.

em questão.

psicologia,

biomecânica,
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TREINADORES

TREINADOR:

BASQUETEBOL ALTO

GESTOR DE EMOÇÕES

RENDIMENTO/FORMAÇÃO DE
O futebol é um jogo que cruza vários dialectos da essência
humana. Uma emoção com a qual se joga.

ATLETAS

Nas «quatro linhas», com a bola, o jogador. Nas suas
margens, com o pensamento, o treinador.

Formação quer dizer Formar e melhorar competências.

Um universo com esconderijos, monstros e paraísos

Formar requer formação contínua dos formadores para que

prometidos. A táctica, o craque insolente, a imprensa todos

os formandos lhe reconheçam competência. Requer

os dias atrás, os adeptos insensíveis, o Presidente que te

informação, experiência. Obriga-nos a uma entrega total

fura a alma só de olhar, o suplente que não joga…. Um

aos outros. Não basta saber, precisa saber transmitir,

Mundo emocional.

aconselhar, informar. Os formandos não são máquinas que

No centro, o treinador. Tentado emocionalmente, ele tem de

se programam, são seres humanos que pensam, sentem e

desencantar, dentro de si, o ser racional que se torne antes

que se emocionam. Joga-se como se treina, razão para que

de tudo um…gestor de emoções.

se treine como se joga. Quem joga são os jogadores e não
os Treinadores
SERVIR MAIS QUE SERVIR-SE EIS A RESPONSABILIDADE DE QUEM FORMA

Luís Freitas Lobo
(Analista de futebol, colaborador em vários órgãos de imprensa, desde
os jornais A Bola e Expresso, a Televisão, RTP, e a Rádio, TSF, para
além de outras viagens – site planetadofutebol, livros e tardes/noites
inteiras a falar de futebol - por um jogo que só entende ser possível
conceber a partir de um único ponto: a emoção)

Alberto Sousa Babo
Treinador Profissional e Treinador da Equipa F.C.PORTO
BASQUETEBOL
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Durante o evento desportivo, em pleno jogo, não
será certamente importante fazer “o” diagnóstico na
maioria dos casos, já que o factor que determina a
continuação no jogo é a incapacidade que o atleta
refere.
Mas no balneário, após o jogo, ou dias depois,
alguma precisão se exige na avaliação do atleta,

Mestre Basil Ribeiro
Mestre e Especialista em Medicina Desportiva
Médico de equipa do Leixões Sport Clube Futebol SAD

assim como uma rotulagem provisória, pois será

Comecemos pelo fim: fazer um diagnóstico é criar um

necessário adoptar uma estratégia, fazendo exames

problema! O diagnosticar no contexto desportivo cria

e iniciar tratamentos.

grandes problemas, já que interessa a muitas entidades.

O diagnóstico nem sempre é a resposta que o atleta

O seu âmbito e as suas conclusões ou consequências

quer. Começa por indagar sobre a gravidade de uma

transvazam a intimidade e o relacionamento médico-

lesão que ainda não tem diagnóstico.

doente, já que o treinador, os directores, a imprensa, os

Nesta altura a mensagem é de tranquilidade.

adeptos e sócios, o empresário, os adversários etc.,

Depois questiona sobre os exames e os tratamentos

aguardam ansiosamente novidades, já que todos têm

que fará, para finalmente perguntar o que é que tem.

interesse (s) que poderão sair prejudicados / beneficiados

Este filme mental do atleta não coloca pressão para

pelas consequências do tal diagnóstico.

a elaboração imediata de um diagnóstico, pelo que

Não é fácil fazer o 1º diagnóstico. Não existe a

não é determinante fazê-lo já naquela altura.

tranquilidade do consultório, como também não estão

Os diagnósticos generalistas (traumatismo, entorse e

disponíveis os elementos auxiliares de diagnóstico. Fazer o

lesão

diagnóstico

comprometem o médico e tranquilizam o atleta.

perante

cinco

ou

trinta

mil

pessoas

muscular) ajudam bastante,

pois não

expectantes, curiosas, fanáticas, torna esta tarefa num acto

Mas é necessário ter um diagnóstico.

(de) louco. Por outro lado, mais importante do que fazer

O cirurgião aguarda, o treinador quer fazer a

“um” ou “o” diagnóstico é tentar calcular a consequência do

convocatória e a imprensa pergunta.

acto que estamos a praticar. Assim sendo, importa

O que fazer com a informação sem prejudicar o

considerar os timings deste 1º diagnóstico.

atleta, o clube e o segredo médico?

A IMPORTÂNCIA DO 1º DIAGNÓSTICO
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OS FACTORES DE CRESCIMENTO NO
TRATAMENTO DAS LESÕES
Os factores de crescimento (FC) ou plasma ricos em
factores de crescimento, conforme a nomenclatura que

Devo

ainda

queiramos aplicar, constituem mais uma arma para tratar

terapêutica é, mais uma entre muitas outras a ser

lesões de carácter desportivo.

usada

duma

acrescentar,

forma,

a

que

maioria

esta

das

solução

vezes

complementar a outras. São no fundo, uma forma de
intensificar os processos de cicatrização, tentando
acelerar o tempo de cura e a qualidade do tecido
cicatricial. Os FC são extraídos em função da
necessidade, por punção venosa, entre 5 e 10 ml de
sangue venoso, centrifugados de seguida 8 minutos
a 1800 rotações por minuto e depois, com a
utilização de micropipetas, é separada a parte mais
Mestre Nelson Puga , Médico do F.P. Porto

rica em FC que é exactamente a que fica entre a

É preciso não esquecer, que quando algo de mais recente

série vermelha (a mais pesada) e a branca (mais

começa a ser aplicado, carece de tempo para a opinião ser

leve) e por isso mais superficial.

aprofundada, carece de tempo para que possa ser

Depois este plasma é activado com fibrina ou cloreto

produzida experiência suficiente e para que exista uma

de cálcio e injectado directamente no local lesionado.

avaliação longitudinal, com uma análise de resultados a

Não deixaremos de apontar finalmente pistas, no

longo prazo e por isso uma melhor opinião, quer dos

sentido de acompanhar as actuais tendências da

efeitos positivos quer dos seus insucessos ou dos seus

Medicina para o tratamento de lesões onde se

eventuais efeitos laterais.

verifique uma grande destruição de tecidos celulares

É ainda importante afirmar que não existem em Medicina

de suporte, sendo que a investigação que inclua

tratamentos milagrosos, que a prescrição de um tratamento

células estaminais para formação de novos tecidos,

requer critérios precisos e que o tratamento deve ser

poderá ser um caminho importante para a resolução

integrado num contexto onde, não se pode isolar a zona

de problemas graves de saúde incluindo as lesões

lesada da restante estrutura envolvente.

desportivas.
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Enquanto ao mais alto nível se reclama a técnica de nado
como um dos factores primordiais para atingir os melhores
rendimentos em Natação Desportiva, parece não haver por
parte da Escola de Natação o assumir de uma posição de
destaque na influência que a mesma deve ter no futuro
nadador(a) ao nível da sua excelência técnica.

A TÉCNICA DE NADO COMO BASE
PARA A EXCELÊNCIA
´

Mestre Teresa Figueiras, Docente do ISMAI

Julgamos poder dizer que a nossa actuação na Escola de
Natação será determinante para o sucesso na formação de
um(a) nadador(a), uma vez que é na escola, e
especificamente nas primeiras etapas do processo de
formação, que se potencializa o talento dos jovens.
De facto, a Adaptação ao Meio Aquático (AMA), 1ª etapa da
formação dos nadadores, concentra importantes aspectos do
desenvolvimento do perfil motor da criança no meio aquático,
demarcando a primeira condição para se ser nadador: um
saber estar na água com o efectivo domínio da nova unidade

Porque parece ser frequente encontrar na Escola

corpo – água. Trata-se da garantia de maior facilidade na

de Natação uma definição de objectivos na AMA

aprendizagem dos gestos técnicos e maior plasticidade de

demasiado convergente para o ensino das técnicas

movimentos, essenciais para uma qualidade técnica superior.

de nado da Natação Desportiva, o que se pode

Um processo de AMA consistente desenvolverá no aluno

traduzir em baixos índices de domínio do meio

uma cumplicidade e um inegável prazer em saber estar na

aquático e consequentemente dificuldades na

água (leia-se dominar o meio aquático), como base da

aprendizagem dos gestos técnicos, merece

motivação para aprender e treinar a técnica de nado e para

reflexão a orientação dada à organização da

se adepto do “culto da técnica”.

Escola da Natação.
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O TREINO DA FORMAÇÃO

competitivamente no Ténis? Esta é uma questão que

EM TÉNIS

normalmente é posta a todos os técnicos, dirigentes e outros
agentes da modalidade.
As razões para este facto são múltiplas mas a resposta
crónica é a falta de dinheiro para conseguir investir na
carreira dos jogadores. Se bem que isto corresponde à
realidade, outros problemas existem que não se prendem

Mestre Vítor Cabral, Docente do ISMAI

tanto com questões financeiras e que espartilham a

Em paralelo, a FPT implementou um Programa

modalidade, impedindo o seu crescimento. Urge, portanto,

Nacional de Detecção de Talentos (PNDT) que

modificar a capacidade de resposta da modalidade a esses

tem conhecido um grande sucesso, no que

problemas.

respeita à mobilização de clubes, associações,

Foram identificados os problemas chave a resolver, de uma

jogadores e os seus pais. Este programa

forma sequencial:

também procurou implementar as directivas do

Garantir

a

Aplicação

de

Novas

Metodologias

de

“Play and Stay” de imediato, garantindo que as

Ensino/Treino;

sinergias entre os dois projectos contribuam para

Melhorar a Saúde Financeira dos Clubes, Associações e

a divulgação das novas metodologias.

Federação;

Num esforço para actuar na gestão dos clubes, a

Identificar Potenciais Talentos;

FPT vai lançar um programa de Formação em

Criar Centros Regionais de Treino;

Gestão Desportiva para dirigentes e gestores,

Criar Centros Nacionais.

fundamental para garantir a saúde financeira dos

Foram postos em marcha vários programas que esperamos

clubes à luz das novas metodologias de

que venham a produzir uma reacção em cadeia positiva para

ensino/treino e de gestão desportiva.

as aspirações da modalidade. Foram estabelecidos laços

Esta onda positiva que se tem sentido deixa-nos

fortes com a Federação Internacional de Ténis (ITF) através

esperança para que as fases seguintes sejam

de um protocolo celebrado em 2003. Desse protocolo

conseguidas.

resultou uma melhoria substancial do sistema de Formação

A acção conjunta de todos os parceiros da

de Treinadores, que por sua vez garantiu a sua actualização

modalidade terá de despertar os apoios da

e aproximação à FPT.

Administração Local e Central para conseguir a

Aproveitando esta positiva, Portugal foi um dos primeiros

criação e consolidação dos Centros referidos,

países do mundo a implementar as metodologias de ensino

fundamentais para o passo para o alto

propostas pelo programa mundial “Play and Stay” da ITF.

rendimento. Conseguido esse passo, estamos

Estas metodologias garantem um maior recrutamento e

convencidos que o sistema dará os seus frutos

fidelização de praticantes.

de uma forma continuada e coerente.
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4 U DECOR
INOVAÇÃO E CHARME

CONCEITOS E IMPLICAÇÕES

Palavras-chave: satisfação, qualidade, expectativas,
fidelização, ginásios e health clubs.

A presente comunicação intitulada “Satisfação de Sócios em
Ginásios/Health Clubs: Conceitos e Implicações” tem como
desiderato a apresentação e discussão de conhecimentos na
área do marketing do desporto que possibilitem uma gestão
mais eficiente e competitiva dos Ginásios/Health Clubs. Assim,

Designer, sedução e fascínio são

em primeiro lugar discutiremos o conceito satisfação no âmbito

atributos sempre presentes nas

do marketing. Seguidamente abordaremos a importância da

nossas colecções.

satisfação tendo em conta as vantagens organizacionais na
produção dos serviços.

Deixe-se seduzir pelo nosso
catálogo virtual e visite a nossa Loja.

Trataremos também das relações entre a satisfação e as
expectativas, a qualidade e a fidelização. Falaremos de
seguida das características da indústria do fitness

DESIGNS CRIATIVOS

contextualizadas ao conceito de satisfação. Por fim, faremos
algumas considerações sobre as implicações do conhecimento
na gestão dos serviços nestas organizações.

Abel Correia
Doutorado em Ciências do Desporto na FMH/UTL. Pósgraduado em Marketing (Programa Avançado de Marketing
para Executivos) pela Universidade Católica Portuguesa.
Professor Associado do Departamento de Ciências do
Desporto na FMH/UTL. Regente da disciplina de
Organização do Desporto e de Marketing do Desporto

4 U DECOR
Rua Dra. Iracy Doyle nº 43-A - Cascais (junto estação CP)
E-mail: geral@4udecor.com

www.4udecor.com
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De uma forma generalizada e integrada os clientes

SERVIÇO DE PERSONAL

procuram: Redução do stress; Melhoria da postura;
Redução de dores nas costas; Melhoria dos
reflexos corporais; Ganho de energia; Redução da

TRAINING

rigidez e flacidez musculares; Aumento de massa
muscular; Aumento da definição da musculatura;
Melhoria de zonas menos estéticas; Aumento da

Como o próprio nome indica, trata-se de um serviço

força e potência; Melhoria da postura; Melhoria da

personalizado, direccionado exclusivamente para o cliente

qualidade de vida; Acréscimo do conhecimento do

de acordo com os seus objectivos, disponibilidade e

próprio corpo; Perca de peso; Recuperação de

necessidades. Garante resultados pelo compromisso

lesões.

estabelecido em plena gestão de tempo, contribuindo ainda
para a criação e desenvolvimento de hábitos de vida
saudáveis.

O Dilema
Perante estilos de vida é cada vez mais exigentes, a
disponibilidade para treinar é um problema. Mais de 90%

Prof. Vítor Hugo

das pessoas não utilizam um programa estruturado de

Perante o Treino Com Acompanhamento, os

actividade física regular e cerca de 30 a 50% das pessoas

clientes usufruem de: Diagnóstico e avaliação das

que aderem ao ginásio, acabam por desistir por falta de

condições

motivação face aos resultados.

objectivos de acordo com a evolução; Feedback

físicas

adquiridas;

Definição

de

estruturado e orientado durante todo o processo de
Treino Livre ou Com Acompanhamento

treino; Aplicação de Treino Funcional; Aplicação de

(O que procura um cliente?)

exercícios

Independentemente do conceito de exercício físico, deve-

relaxamento e respiração; Treino de postura e de

se procurar responder às necessidades do ser humano

resistência;

(dor/prazer), de forma estruturada e pessoal, de acordo

desempenho; Esquema de periodicidade dos

com

diversão,

exercícios; Período de adaptação, Reavaliação

relações

constante

os

resultados

acompanhamento,

pretendidos,

motivação,

status

e

avançados

de

Reavaliação

do

desempenho;

alongamento,

constante

do

Recomendações

interpessoais.

futuras; Rentabilização e gestão do tempo

Pretende-se assim criar e desenvolver uma relação de

disponível;

COMPROMISSO e EMPATIA

Conquista dos objectivos pessoais.

Consolidação

dos

resultados;
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O PENSAMENTO ESTRATÉGICO DOS TREINADORES
Do Deliberado ao Emergente
Professor Doutor Gustavo Pires
O Jogo é o fio condutor da explicação ontológica.
Hans-George Gadamer (1900-2002) (Filósofo)

Um

resultado

desportivo

pode

por

vezes

apresentar aspectos absolutamente dramáticos na
vida dos países, das regiões e dos clubes. Ora,

O general chinês Sun Tzu (544- 496 A.C.), um extraordinário

quando, o sucesso ou o fracasso de uma equipa

conhecedor das manobras militares, dizia há cerca de dois mil

depende em grande medida da qualidade das

e quinhentos anos, na abertura do seu tratado “A Arte da

decisões dos líderes do clube, do presidente ao

Guerra”: “A guerra é de uma importância vital para o Estado.

treinador, é de fundamental importância que elas

É indispensável estudá-la profundamente”.

sejam tomadas a partir de uma percepção clara

Pelo seu lado, os gregos antigos como sabiam que os
homens na sua ânsia de poder e de glória tinham
necessidade de violência para se sentirem glorificado,
inventaram os Jogos e, deste modo, sem os custos trágicos
da guerra, tornaram a paz gloriosa, através do prazer lúdico

das mais diversas variáveis envolvidas o que
pressupõe uma capacidade de pensamento
estratégico apurado, condição necessária para que
hoje se possa sobreviver no ambiente agónico que
caracteriza os mais diversos campeonatos.

da violência controlada. No seu caminho para a civilização o
jogo entre os homens passou, em muitas circunstâncias, a
representar a metáfora da guerra, num processo em que as
sociedades procuraram sublimar os seus instintos bélicos

Professor Doutor Gustavo Pires
Professor na FMH/UTL
Presidente do Fórum Olímpico de Portugal

através da competição organizada.

Membro honorário da European Association

Hoje, os clubes, as regiões e as nações, independentemente

Acresce, ainda, que hoje o jogo é de “soma igual

do seu tamanho e poder económico, concretizam muitos dos

a zero”, quer dizer, para que uns possam ganhar

seus sonhos de luta, de grandeza e de glória através do

outros têm necessariamente de perder. Nesta

desporto, por isso, parafraseando Sun Tzu, diremos que:

conformidade, não existe a margem de folga do
passado, quando o desporto era considerado

O desporto é de uma importância vital para o Estado.

uma actividade diletante em que uns senhores

Por isso, é indispensável estudá-lo profundamente.

se dedicavam para seu bel-prazer a organizar na

De facto, o desporto moderno assumiu uma importância tal na

reunião semanal de Direcção, que geralmente

sociedade actual que não pode ser deixado ao sabor do

acontecia à quarta ou quinta feira, a equipa que

imprevisto e do improviso.

havia de jogar ao domingo.
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Hoje, as coisas têm de ser necessariamente diferente.
Os interesses em presença obrigam a atitudes que não
se compadecem com o diletantismo do passado. Hoje, a
organização do clube e a condução da equipa, obrigam a
um pensamento estratégico quer da parte dos dirigentes

VII Jornadas de Saúde
Mental no Idoso

quer da parte dos treinadores. Nesta conformidade, toda
e qualquer organização enquanto sistema vivo que é, só
consegue funcionar na sua plenitude se cada uma das
suas partes for detentora do plano global do organismo.
Por isso, um treinador só consegue atingir um padrão
aceitável de eficiência e eficácia se a estratégia
emergente com que enfrenta os problemas do curto
prazo e de todos os dias, estiver integrada na estratégia
deliberada que há-de organizar a vida do clube no tempo
longo.
Contudo, perante a imprevisibilidade do jogo e a
aleatoriedade dos resultados, tem sido de alguma
maneira tradição no mundo do desporto perguntar para o
que é que serve a estratégia para os treinadores, quando
se sabe que o futuro enquanto pergunta continua a ser
um mistério?

DIA 28, 29 DE MAIO

A estes cépticos responderemos que, muito embora a
estratégia possa não servir para ganhar jogos nem
campeonatos, servirá certamente para que todo e

DE 2008

qualquer treinador, pelo menos, fique a saber como não

Estas VII Jornadas têm por objectivo congregar

os há-de perder. Como disse Ortega y Gasset (1883-

especialistas, técnicos e estudantes num foro de

1955) o passado não nos dirá o que temos de fazer, mas

discussão, promovendo a reciclagem na área de
Saúde Mental no Idoso.

o que temos de evitar.
Assim, parafraseando Sun Tzu, diremos que a estratégia

A REALIZAR EM LISBOA

é de uma importância vital para o jogo.
Por isso, nos tempos que correm em que o jogo cada vez

SECRETARIADO INFORMAÇÕES/ RESERVAS

mais se assume como “o fio condutor da explicação

CMStatus – GABINETE DE CONGRESSOS

ontológica”, é indispensável estudá-la profundamente.

TEL. 96 76 48 777 – E-MAIL: geral@cmstatus.org
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O primeiro passo é substituir a atitude de “ficar à
espera para ver” baseada na convicção ou

APRENDER A APRENDER
2º Período = 2ª Oportunidade

esperança de que a situação se resolva por si
(“Pode ser que suba as notas no 2º período e se
não subir, logo se faz qualquer coisa no 3º
período”), por uma atitude mais activa, dinâmica

“Ano novo, vida nova” é uma frase constantemente repetida a

e eficaz.

cada ano que passa. Esta máxima popular é o símbolo das
esperanças renovadas que depositamos no Novo Ano que
começa. Assim sendo, é um excelente catalizador em termos

Dra. Sónia Paes Gaudêncio Oliveira

de motivação para a mudança, não necessariamente de vida,

Elemento da equipa NUPE

mas da forma como a vimos e de como encaramos os

Sou como sou e gosto

Psicóloga Clínica

Autora do Livro

www.nupe.pt

problemas, no fundo, uma mudança de atitude.

O segundo passo, consiste nos pais tentarem
Dra. Ana Paula Reis Piedade
Psicóloga Clínica
Directora do NUPE – Núcleo de
psicologia do Estoril
Autora do Livro
Sou como sou e gosto!
Apresentadora do Programa “Verdade

perceber em conjunto com o seu filho e com os
professores dele, a que se deve o seu baixo
rendimento escolar. Estará relacionado com
dificuldades

de

aprendizagem

específicas?

ou Consequência (SIC Mulher)
www.nupe.pt

E por falar em problemas, o Ano Novo, pródigo em recomeços,
traz também consigo o início de mais um período escolar e com
este regressam, para muitos pais, as “dores de cabeça”
habituais.... “Vasco, já fizeste os trabalhos de casa?”; “Tens
testes esta semana, não devias estar a estudar?”; “Continuas a
ter negativa a Matemática! Como é que é possível? Não
disseste que tinhas estudado? E os apoios educativos, não
servem para nada?”. Provavelmente, vários pais se identificam

Ansiedade aos testes? Desmotivação escolar?
Problemas emocionais? Falta de métodos e
hábitos de estudo? Outros factores?
As causas do baixo rendimento escolar podem
ser várias, e por isso, devem ser analisadas caso
a caso. No entanto, actualmente, muitos dos
problemas de insucesso escolar são explicados
por:
•

estratégias de estudo;

com alguma destas situações e estão empenhados em
encontrar a solução indicada para melhorar o rendimento

Ausência ou uso inapropriado de

•

Inexistência de hábitos de trabalho
favoráveis à aprendizagem;

escolar dos seus filhos. E esta é a altura ideal para os ajudar.
Deve-se aproveitar este espírito de recomeço, característico do

•

Atitude negativa face ao estudo;

início de mais um ano, e encarar o 2º período como uma

•

Tempo de estudo insuficiente;

segunda oportunidade para aprender.

•

Consciência muito limitada da utilidade
de adoptar estratégias de aprendizagem.
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Isto significa que de nada adiantam os castigos, as

- Seleccionar as estratégias de estudo mais

repreensões, as explicações e os apoios pedagógicos às

adequadas para si (ex.: sublinhar, fazer

mais variadas disciplinas se o aluno não souber como

apontamentos, esquemas ou resumos da

estudar ou não estiver motivado para o fazer.

matéria, fazer exercícios, memorizar e/ou

Assim, torna-se cada vez mais pertinente ensinar a estudar,

compreender a informação, etc.);

isto é, promover competências de estudo autónomo nos

- Encontrar motivação para estudar,

alunos.

- Fazer a auto-avaliação do trabalho realizado -

Está na altura de os alunos aprenderem a aprender. Aliás, é

isto é extraordinariamente importante!

com essa intenção que desenvolvemos no NUPE – Núcleo

Todos estes passos e tarefas são essenciais

de Psicologia do Estoril, o programa Saber Estudar, um

para um processo de aprendizagem bem

programa para o desenvolvimento de Hábitos e Métodos de

sucedido.

Estudo, cuja aplicação pode ser individual ou grupal.

É de salientar que todas as sessões são

Os principais objectivos do Saber Estudar são:

adaptadas ao grupo de alunos que está a

- Aumentar a consciencialização e a responsabilização dos

frequentar o programa de forma a poder dar uma

estudantes pelo seu processo de aprendizagem;

resposta mais personalizada e que permita

- Promover o seu auto-conhecimento enquanto estudantes;

colmatar as dificuldades apresentadas pelos

- Proporcionar-lhes o conhecimento de estratégias que

mesmos.

possam, posteriormente, adoptar, tendo em conta as suas
características pessoais, natureza e objectivos da tarefa
escolar;
- Melhorar o nível de desempenho escolar;

Resumindo, a grande meta a que Saber Estudar

- Encorajar a tomada de consciência pessoal, auto-avaliação

se propõe é ajudar os estudantes a serem

e auto-correcção durante a aprendizagem;

autónomos e a saberem procurar soluções para

- Tornar a aprendizagem escolar mais eficaz e autónoma.

os diversos problemas que se lhes vão

Durante 12 sessões, o aluno pode aprender a:

colocando, hoje na escola, amanhã no mundo

- Organizar o seu tempo de estudo e os materiais

profissional. Aliás, deveria ser essa a finalidade

necessários;

de qualquer educador, seja ele pai, professor ou

- Escolher o local indicado para estudar, de modo a que a

outro técnico relacionado com a educação.

atenção e concentração sejam maximizadas;
- Definir objectivos realistas e a estabelecer prioridades (ex.:

E devemos lembrarmo-nos sempre que

“Faço primeiro os TPC ou estudo para o teste de Português?”

ajudamos muito mais as crianças e jovens se

ou “Tenho dois testes daqui a 15 dias, para que teste estudo

os ensinarmos a pescar do que se lhes

primeiro?”);

colocarmos o peixe nas mãos.
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