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Quem é professor conhece por dentro a realidade do ensino e sabe que este modelo esgotou os seus 

argumentos, embora o Ministério da Educação continue obstinadamente a investir no mesmo. Chegou ao 

FIM da LINHA e como tal é imperativo investir noutro que responda aos desafios deste século e prepare 

os jovens para um reencontro com o SER. 
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perspectivas do mesmo problema, articulando interdisciplinar e 
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 Quero sobretudo enaltecer todos os aqueles que investigam na fronteira da 
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 A realização deste trabalho constitui também uma fonte de actualização 
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conhecer quem sou, de onde venho e para onde vou. A procura da verdade das 

suas raízes e origens, constitui um forte ímpeto para a procura. 

 

 

 O meu objectivo como Professor é ajudar as crianças a conhecer a verdade e 

não a minha opinião. Como ainda não conheço a verdade, apenas posso despertar 

a curiosidade nos alunos para as coisas belas que a escola descarta, e enriquecer 

a relação pedagógica com o meu estilo pessoal de partilha.  
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PREFÁCIO 
─────────────────────────── 

 
 

 “Suponhamos que todas as sílabas, currículos e os livros escolares 

desapareciam. Suponhamos que todos os testes de avaliação normalizados se 

perdiam irremediavelmente. Por outras palavras, suponhamos que os materiais 

mais comuns que impedem a inovação nas escolas, simplesmente não existiam. 

Então, suponhamos que decidia transformar esta – catástrofe – numa 

oportunidade para aumentar a relevância da escola? O que faria?” 

 “Suponhamos que decidia criar um currículo composto por questões. Estas 

questões deveriam valer a pena para que criasse motivação para se procurar 

respostas, não apenas do nosso ponto de vista mas, mais importante, do ponto de 

vista dos estudantes. Com o intuito de nos aproximarmos mais desta realidade, 

juntemos o requisito de que as questões devem de ajudar os estudantes a 

desenvolver e interiorizar conceitos que lhes permitirão sobreviver num ambiente 

em mudança muito acelerada tanto no presente como no futuro!” – Obviamente 

que partimos do pressuposto que é um educador que vive no início do século XXI, 

Neil Postman & Charles Weigrartner (1969). 
 

 

“Como cientista, a minha tarefa é apresentar 

alternativas e não defender qualquer ponto de vista”. 

 
  John C. Lilly (2003) 

 
“A verdade é para ser encontrada constantemente na  

simplicidade e não na multiplicidade das coisas”,  

“no interior do caos permanece a simplicidade”,  
 

  Katya Walter (1997) 

 

 

 Este livro está estruturado em três capítulos que exploram a realidade da 

educação segundo diferentes referenciais axiológicos, confrontando dois paradigmas. 

Face aos crescentes desafios, colocados nesta fase do percurso evolutivo da 

humanidade, resultantes de uma conjuntura complexa e multifacetada, senti um 

impulso interior muito forte para explorar o tema da educação. Fi-lo, não só porque 

assumo o papel de professor pró-activo e reflexivo, mas também porque sinto uma 

grande necessidade de propor um modelo que responda às necessidades e anseios 

das crianças, professores e encarregados de educação, neste momento de grande 

angústia e confusão. Basicamente este livro responde à pergunta e desafio de Neil 

Postman & Charles Weingartner (1969), “Teaching as a Subversive Activity”, ou seja, 

“ensinar tornou-se numa actividade subversiva”. Mas porquê? O que aconteceu, 

quando e como nos desviamos do essencial e caímos na ilusão? 

 Ao ler uma vasta e extensa bibliografia sobre educação senti claramente que as 

respostas não se encontram nas análises e reflexões daqueles que apenas olham 

para o problema sob o ângulo dos conceitos específicos do universo das tradicionais 

abordagens das ciências da educação. Na verdade o problema da educação, não é 

um problema da educação. O que o corpo da família educativa manifesta são os 

sintomas de um problema cuja raiz é muito mais profunda. Dificilmente este problema 

será resolvido com reformas educativas decretadas, ou com base em teorias da 
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aprendizagem rebuscadas. O problema da educação reside numa crise de identidade 

do homem, no afastamento daquilo que é o seu propósito e objectivo, na escola da 

terra e do seu verdadeiro currículo. A procura da felicidade é o caminho de encontro 

consigo próprio. As respostas encontram-se na “fronteira e fora da caixa”, para lá dos 

horizontes das nossas actuais crenças.  
 
 
 
 

13 PROJETOS QUE MUDAM A EDUCAÇÃO!" 
 
 O atual cenário educativo transparece uma profunda crise de valores e reflete uma 

tremenda crise de identidade coletiva e individual. Estamos face a um desafio que nos faz 

refletir muito sobre o sentido ou validade do ensino em si que, na minha opinião, e de muitos 

outros como eu, já perceberam há muito que chegou ao "fim da linha". Precisamos de ideias, 

modelos novos e diferentes, que transformem a escola num Centro de Expansão de 

Consciência (CEC). Para lançar alguns elementos de reflexão sobre este tema, apresento 

alguns exemplos criativos que apontam no sentido de uma re-evolução do modelo de ensino, 

uns diriam holístico, quântico, integral ou transpessoal: 

 

 

1. A importância de se educar para o ser, para a vulnerabilidade - Brené 

Brown; 

2. Transferir a responsabilidade da educação para as crianças (estilos de 

ensinos centrados no aluno e não no professor) - Educação como um 

sistema auto-organizado - Sugata Mitra; 

3. Educadores e lideres inspiradores  - Simon Sinek; 

4. A escola enquanto centro da psicologia positiva, do otimismo e da 

felicidade - Shawn Achor; 

5. Reinventar a educação utilizando a internet e a auto-educação (É preciso 

lembrar que a aprendizagem se dá a partir de quem aprende e não de quem 

ensina) - Salman Khan; 

6. Repensar os princípios fundamentais com que educamos as nossas crianças 

- Ken Robinson; 

7. Educar pelo Jogo da Paz Mundial - John Hunter; 

8. Evolução dos objetivos e conteúdos da educação física no sentido duma 

vinculaçao marginal ou total desvinculação em relação ao desporto com a 

introdução dos jogos cooperativos e a biodinâmica como formas de 

exploração  e integração da identidade pelo movimento; 

9. Escola da Ponte - José Pacheco - A Escola Básica da Ponte situa-se em S. 

Tomé de Negrelos, concelho de Santo Tirso, distrito do Porto. A Escola 

Básica da Ponte é uma escola com práticas educativas que se afastam do 

modelo tradicional. 

10. Recompensa pela classificação (Motivação extrinseca) versus abordagem 

educativa baseada na motivação intrinseca, (desejo de fazer coisas porque 
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elas importam, porque gostamos delas, porque são interessantes, porque 

são parte de algo importante) - Dan Pink. 

11. Educação Holística - John Hardy – depois de venderem a sua empresa de 

joalharia em 2007, envolveram-se num novo projecto, a Escola verde no 

bali. Nesta escola, as crianças aprendem em classes ao ar livre rodeadas por 

acres de jardins que elas cuidam, aprendem a construir em bamboo e 

preparam-se para os exames estilo britânico durante o processo. 

12. Tamera - Centro Internacional de Pesquisa para a Paz, uma escola do futuro 

e um ponto de encontro internacional de trabalhadores, oriundos de muitas 

partes do mundo, para a paz. 

13. UNIPAZ | Pierre Weil -Universidade Holística 
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INTRODUÇÃO 

─────────────────────────── 

 

 

 Um dia, um homem resolveu procurar a felicidade. 

 

 E fez-se ao seu caminho. Os seus primeiros passos foram leves, embalados 

pela certeza do final da sua busca: 

 O céu era azul, os pássaros cantavam e a cada minuto brotava uma flor. 

 Entretanto, havia algumas pedras no caminho, e rios a serem ultrapassados, 

montes a serem vencidos, porque apenas as crianças e os loucos podem acreditar 

que seja plano o caminho para a felicidade. 

 Assim, houve um momento em que o homem sentiu uma pedra a magoar-

lhe os pés; o medo tornou os seus passos, que antes leves e rápidos, passaram a 

ser pesados e lentos. E por assim ser, era maior a dor a cada pedra em que 

pisava. 

 Houve um dia em que, ao passar um rio, aborreceu-se pelo obstáculo no 

seu caminho. Assim, não sentiu a carícia da água nem viu as cores dos peixes; a 

revolta ocupava todo o seu ser. E daí por diante, mais difícil se tornava cada nova 

travessia. 

 Noutro dia, irritou-se ao subir um monte; na sua ira, não foi capaz de ouvir o 

canto dos pássaros ou admirar as flores que brotavam ao longo do caminho. 

Agora chegava exausto ao topo de cada monte, desde aquele dia o que retardou a 

sua caminhada. As pedras, os rios e os montes eram tudo que conseguia ver; 

embora os pássaros continuassem a cantar e os botões a abrir-se em flores, ao 

seu redor. 

 Como a busca se tornou infindável, começou a observar os caminhos dos 

outros homens; todos lhe pareciam ter menos pedras, menos rios e montes que o 

seu próprio caminho, e apesar disto, todos os outros caminhavam carrancudos 

como ele mesmo. 

 Sem aviso, a Morte o colheu e o levou consigo para outros caminhos; que, 

por sua vez, o levariam a novos caminhos. Pois está escrito que o homem 

precisará caminhar sempre, enquanto não aprender a desfrutar dos seus passos. 

 E enquanto se afastava do caminho que percorrera, o homem viu que a 

Felicidade se deleitava sobre a relva. Revoltado, bradou-lhe: 

 

1. Agora, mentirosa, surges no meu caminho? Eis que desperdicei toda a minha vida, 

consagrando-a à tua procura! 

2. Sorrindo, respondeu a felicidade: 

3. De que me acusas, insensato? A mim, que durante todo o tempo caminhei a teu lado! 

Acaso não saibas que foi o meu perfume, quando o podias sentir, que te sustentou 

durante a caminhada? 

4. Tanto esperei que me descobrisses: nas flores que enfeitavam a tua estrada, nos 

pássaros que cantavam para os teus ouvidos, na água que refrescava o teu corpo, na 

esperança que te animava para o novo dia. 

5. Dizes que me buscaste! e entretanto, recusaste ver-me, absorvido pelas pedras, rios e 

montes que existiam na tua estrada. Fechaste os teus olhos para mim, deslumbrado 

pela ilusão de me ver como me imaginavas. 

6. Acreditaste que eu te traria o que julgavas que te faltasse e todavia, eu estava no que 

possuías, pois a felicidade não está na ambição, mas no amor ao que se tem. 
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7. Não te culpes, porém: és apenas um homem e não sabeis apreciar o que tendes, mas 

apenas desejar o que vos falta. Como acreditais que exista um caminho para mim, sem 

saber que acompanho os vossos caminhos. Não me deveis buscar, antes, aprendei a 

apreciar os vossos caminhos. 

  

Assim, eu vos encontrarei! 

 

 

 “Educação com Corpo e corpo com educação” é um projeto que tem como 

objectivo ajudar-nos a “apreciar os seus caminhos”, a “apreciar e amar o que têm” 

em vez de apenas viver a “ilusão da felicidade centrada na ambição de ter e fazer” 

(corpo instrumento de produtividade e sofisticação). Pretende-se que as crianças e 

jovens se olhem com “olhos de ver” e utilizem a sua criatividade e acedam ao seu 

“Mestre Interior de Verdade” de forma a manifestar o seu potencial. A consciência da 

“lei da atracção” permitir-lhes-á obter a felicidade e prosperidade que merecem de 

forma sustentável. Para tal terão que olhar para si próprias e para o mundo com outros 

olhos, terão que contemplar, compreender e integrar a sua realidade numa outra 

perspectiva, integrar o “Quinto Elemento”. 

 

 Vivemos tempos em que a “Escola a Tempo Inteiro” representa o presságio do 

“fim da infância” e na qual o “ensinar se torna numa actividade subversiva” segundo 

Neil Postman & Charles Weingartner (1969). Qual é “A verdade Inconveniente” da 

Educação, que todos os actores da família educativa, sobretudo aqueles que têm 

responsabilidades sobre os alunos, sejam eles Políticos, Professores e Encarregados 

de Educação, teimam em não querer “ver”? Que ingredientes faltam ao ensino para 

que as crianças “Aprendam a Ser Felizes”? A aprendizagem da felicidade significa a 

antítese dos conflitos educativos e sociais, significa implementar um processo de neg-

entropia sistémica, significa introduzir uma variável na equação que ajude a resolver o 

problema educativo e da sociedade. 

 

 As disfunções e distorções do sistema educativo podem conhecer-se através dos 

comportamentos e atitudes dos seus atores os quais se mostram cada vez mais 

disfuncionais. Ou seja, a construção holográfica colectiva mostra claramente o quão 

vivemos em desamor e as crenças enraizadas transparecem uma profunda falta de 

auto-estima e crenças que nos levam a perceber que acreditamos merecer 

austeridade, escassez, tensão, dureza e desconsideração. Ou seja, o actual estado 

social colectivo mostra profundamente o quão profundo é o nosso desamor e o quão 

desligados nos tornamos da nossa natureza espiritual profunda. Nós não precisamos 

de escolas porque estas não formam, não educam, apenas perpetuam as crenças 

disfuncionais eu nos conduziram a este estado social coletivo. Nós precisamos sim de 

CENTROS DE EXPANSÃO DE CONSCIÊNCIA, locais onde seja promovida uma 

transformação e consciência e se aprenda a dominar as competências relativas á 

nossa TECNOLOGIA INTERIOR, aquela que nos permite compreender o potencial 

bio-espiritual integrado na nossa biologia. Através da super-radiância poderemos 

manifestar um novo holograma, um no qual a nossa realidade esteja e consonância 

com os objectivos mais belos, harmoniosos e felizes. 
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 Vivemos tempos de grande transformação que exigem um amadurecimento. O 

maior desafio da educação ainda está por acontecer, e irá desafiar as crenças mais 

enraizadas que alicerçam o actual modelo educativo. 

 

 A cura para a crise educativa produz-se exclusivamente a partir de uma 

doença - do Sistema Educativo - transmutada, nunca com base num sintoma 

derrotado (luta contra o desvio à norma?), uma vez que cura significa que o ser 

Humano (ou a Instituição educativa) se torna são, mais completo. Cura significa 

redenção – aproximação dessa plenitude de consciência que se apelida também 

de “iluminação”. “A cura consegue-se incorporando aquilo que falta, o que não é 

possível sem uma expansão da consciência. Doença e cura são conceitos que 

pertencem exclusivamente ao campo da consciência, pelo que jamais poderão 

aplicar-se ao corpo (fisiológico e/ou social), visto que este nunca está nem doente 

nem são. No corpo reflectem-se apenas em cada situação concreta, estados de 

consciência”, Thorwald Dethlefsen & Rüdiger Dahlke (2002). Ou seja, no corpo 

docente e discente reflectem-se apenas em cada situação concreta, estados de 

consciência. Aprender a ser feliz corresponde a um investimento numa 

modificação dos estados de consciência. 

 

 A felicidade tornou-se uma utopia no nosso século. Nem sempre os homens 

situam a sua realização no plano do bem ou da felicidade. Contentam-se com 

objectivos mais próximos e mais imediatos. Para alguns o critério é o da utilidade: 

fazem o que lhes dá lucro ou proveito para os seus objectivos. Para outros o critério é 

o prazer. Faz-se o que dá satisfação e evita-se o que é desagradável. A felicidade 

integra a dimensão da utilidade e do prazer, mas selecciona o que é útil ou dá prazer 

em função de valores elevados, valores espirituais. A felicidade acontece na 

apreciação do caminho e não apenas como consecução dos desejos. A felicidade 

acontece no reencontro connosco, na tomada de consciência e na concretização do 

nosso propósito. A felicidade é uma acção que faz o Homem, que o forma em função 

da imagem que tem de si, que o faz atingir a plenitude da sua dimensão humana como 

reflexo da sua contraparte espiritual. Significa que as suas realizações exteriores 

devem estar em consonância com o seu projecto interior (espiritual) de ser, significa 

que não deve deixar que as ocupações exteriores abafem a sua interioridade, mas 

antes recebam dela o seu significado e o seu valor. 

 

 As soluções para a actual crise social e educativa devem ser procuradas através 

de um contacto íntimo com a nossa realidade interior, essa sabedoria residente 

inspiradora. Isto significa que, as soluções para a actual crise educativa pressupõem 

um amadurecimento do actual modelo paradigmático que representa um desvio do 

caminho da felicidade, exacerbando o apego à ilusão e à falsa noção de felicidade. 

Para tal, é fundamental ter coragem para nos despirmos de preconceitos e retirar os 

nossos espartilhos mentais que condicionam a nossa liberdade de expressão e de 

auto-realização. Este livro apresenta alternativas e argumentos que nos ajudam a 

compreender o potencial disponível, e as ferramentas de promoção de uma profunda 

transformação da nossa realidade em função de uma sociedade mais justa, 

equilibrada, harmoniosa e próspera, que respeite tudo aquilo que não tem respeitado. 

A dimensão educativa passa a ser da responsabilidade de cada um de nós, 

assumindo consciente e autonomamente o potencial soberano de auto-realização e 

auto-educação, sob a orientação do Mestre Interior de Verdade. 
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 Na minha opinião, o objectivo último da educação deve ajudar as crianças na 

descoberta e domínio das ferramentas e instrumentos necessários e úteis, que lhes 

permitam serem felizes, ou seja, realizarem-se segundo várias dimensões. As 

orientações e instrumentos que lhe são dadas pelo processo de enculturação, 

desviam a atenção do essencial para o supérfluo, e criam a imagem de um mundo 

cheio de “lobos maus”, dificuldades, factores de risco, obstáculos, complexidade e 

sofrimento. Porém, a proposta explorada ao longo deste livro, mostra que o caminho 

para a felicidade, os instrumentos e o potencial para a alcançar, residem dentro de 

cada um de nós, à espera de ser reconhecido. Só existe um obstáculo à felicidade, 

nós próprios. A descoberta da nossa verdadeira identidade e o que isso implica, é a 

chave para a felicidade. A sua aceitação pressupõe a integração da nossa sombra e a 

chave reside na inteligência do centro cardíaco e na sua função última, o amor. 
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CAPÍTULO I – EDUCAÇÃO SEM CORPO 
─────────────────────────── 
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1.1 - EMPREITADA EDUCATIVA. 

1.1.1 - REFINAR A FARINHA: 

 

 A princípio, o grão era triturado entre duas pedras. A própria energia do homem 

era dispendida para transformar o grão em farinha. Bolos e pães eram feitos de 

farinha. No instante em que o grão é transformado em farinha, a sua energia natural 

ou a sua força vital (não importa se lhe chamamos nutrientes, vitaminas ou enzimas), 

é reduzida. Uma vez o grão pulverizado, ele não mais germinará, não poderá 

reproduzir-se. 

 Os moinhos movidos a energia humana foram substituídos por moinhos de água. 

Então, os cruzados introduziram o moinho de vento importados das terras árabes. 

 Posteriormente, as pedras seriam substituídas por esteiras de aço, a água 

tornou-se vapor e, depois electricidade. A potência aumentou e as farinhas tornaram-

se cada vez mais REFINADAS. Aquilo que é chamada civilização (separação da terra), 

avançava. Cada vez se usava mais energia para remover a força vital dos grãos, 

triturando, moendo e peneirando, inicialmente em peneiras de lã, que seriam 

substituídas pelas de linho e, finalmente, por redes de seda. As pessoas comem 

farinhas refinadas e tornam-se pessoas refinadas! Cada vez mais se removia maiores 

porções dele, a começar pelo germe ou semente. Se os grãos de trigo caídos entre as 

esteiras fossem plantados na terra, um grão daria origem a muitíssimos outros. O 

produto final do processamento do grão, a farinha, era, contudo morta. Esta apodrecia 

se fosse colocada no solo porque a sua energia vital fora extraída, perdida, 

assassinada, gasta. Assim, os alimentos derivados desta farinha “morta”, precisam de 

corantes e conservantes químicos. São dispendidas quantidades enormes de energia 

pelos departamentos de venda e marketing para vender estes produtos derivados, em 

caixas meio vazias, de comida morta. Associam cupões que dão prémios e brindes 

aos produtos para aliciar as “pessoas refinadas” a comprar estas caixas “meio-vazias”, 

das prateleiras dos supermercados. Até onde é que vai a nossa necessidade de 

requinte e refinamento (automóveis, casas, mobiliário, utilitários, comodidades 

refinadas) qual o preço que estamos a pagar por esta “corrupção”? 

 A “Sofisticação” da farinha (sofisticar significava “corrompê-la”), significa estragá-

la, adicionando-lhe substâncias estranhas ou inferiores. A palavra sofisticar 

eventualmente sairia de moda e foi substituída por “adulterar”, que por sua vez cedeu 

lugar à branda descrição quantitativa de substâncias inferiores como “aditivos”. 

 Hoje somos tão sofisticados, a nossa comida está tão desvirtuada, que os 

nossos sofisticadores nos fazem cair num mal entendido. Será que a comida precisa 

ser “fortificada” ou “enriquecida”? Por que razão refinar a farinha e depois enriquecê-

la? O processo de refino retira muitos elementos vitais do grão, “isso tudo em nome do 

progresso”. Progresso é sinónimo de adulteração, de afastamento da simplicidade e 

equilíbrio da natureza. 
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1.1.2 - REFINAR O ENSINO: 

 

“Os Rios São Rios”: 

 

 Na maior parte das situações do quotidiano, a aprendizagem não chega a ser um 

problema. O leigo aceita sem questionar que aprendemos através da experiência e 

não vê nada de problemático na aprendizagem. Por toda a história da humanidade as 

pessoas aprenderam, e na maioria dos casos, sem se preocupar com a natureza do 

processo. Os pais ensinaram aos filhos, os oficiais de uma profissão ensinaram os 

seus aprendizes. Os que ensinaram sentiam pouca necessidade de conhecer uma 

“teoria da aprendizagem”. O ensino consistia em dizer e mostrar como, elogiar quando 

o aluno ia bem e castigá-lo quando ia mal. Contudo, este ir bem ou mal depende do 

consenso de realidade que imperava. O professor simplesmente ensinava como havia 

sido ensinado quando jovem. 

 

 

“Os Rios deixaram de ser rios”: 

 

 Quando foram “criadas as escolas” (“Moagem”  Refinamento), como ambientes 

especiais para “facilitar a aprendizagem”, ensinar deixou de ser uma questão tão 

simples. As matérias ensinadas na escola eram diferentes dos assuntos aprendidos na 

rotina da vida de uma tribo ou da sociedade. Para as crianças, dominar as matérias 

escolares (linguagem, leitura, aritmética, línguas estrangeiras, geometria, história ou 

qualquer outra), parecia uma tarefa completamente diferente das que a vida diária 

oferecia. As pessoas (crianças, jovens e adultos), frequentam modelos pedagógicos 

refinados e tornam-se “refinadas”, “Educadas” mas “adulteradas”, “Corrompidas”. 

Segundo Bodgan Suchodolsky (1984) “até ao presente e de certo modo, a Educação 

serviu de ornamento ao homem que desejava brilhar na sociedade graças a tal enfeite, 

não ensinou o homem a viver a vida real”. O seu valor para a vida prática parecia 

pouco claro. Tais matérias, cuja utilidade imediata não é óbvia, apresentam-se aos 

alunos como muito diferentes dos ofícios e habilidades que precisam ser 

desenvolvidos no dia-a-dia da vida social, económica e política. 

 Assim que a educação se formalizou nas escolas, os professores 

consciencializaram-se de que a aprendizagem na escola é, frequentemente muito 

ineficiente (“Adulterar”). O conteúdo a ser aprendido pode ser apresentado aos 

alunos inúmeras vezes sem resultados palpáveis. Muitos estudantes mostram-se 

desinteressados, outros tornam-se rebeldes, ou ainda “passivo-agressivos” - José M. 

L. Diogo (1998), trazendo sérios problemas para os professores.  

 A “Sofisticação” (sofisticar o ensino: literacia, novas tecnologias), significa 

corrompê-lo ou estragá-lo, adicionando-lhe ritmos estranhos e acessórios ou 

extensões (desrespeitando a cronobiologia e a tecnologia Interior), e 

consequentemente muitas vezes as salas de aula assemelham-se a campos de 

batalha onde professores e alunos fazem guerra Morris L. Bigge (1971), uns contra os 

outros alimentando os “Conflitos da Educação”, L. D’ Hainaut, (1980). 

 A Educação resultante desta “educação morta” precisa de “corantes pedagógico-

didácticos” (“Cosmética”), e “conservantes legais decretados”.  
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 Tal estado de coisas pode vir a ser considerado como facto consumado por 

professores, alunos e pais que, consequentemente, acham natural que os jovens não 

gostem da escola (Neofobia) e tentem resistir à aprendizagem académica. Em 

decorrência, assumem que isso é apenas mais um dos factos desagradáveis da vida: 

as crianças e os jovens aprendem pouco na escola. 

 Quando ensinar deixou de ocorrer no colo das mães para se processar num 

ambiente formal planejado especificamente para promover a aprendizagem, foi 

inevitável que um pequeno grupo de pessoas começasse a especular se realmente as 

escolas estariam a conseguir os melhores resultados possíveis. 

 

 Psicólogos e educadores, analisando criticamente as práticas escolares, 

verificaram que o desenvolvimento de correntes de pensamento em Psicologia, mais 

ou menos sistemáticas, oferecia um instrumento para a cristalização do seu 

pensamento. Cada uma dessas correntes continha, explícita ou implicitamente, uma 

teoria da aprendizagem. Por outro lado, cada teoria da aprendizagem tinha, implícito, 

um conjunto de práticas escolares. Portanto, o modo pelo qual um educador “elabora” 

um currículo, selecciona material e escolhe as suas técnicas de instrução, depende 

em muito de como ele define a “aprendizagem”. Portanto, uma teoria da aprendizagem 

pode funcionar como um instrumento de análise e os seus seguidores podem usá-la 

para avaliar a qualidade de uma determinada situação na sala de aula. 

 

 

1.1.3 – INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO OU SABEDORIA? 

 

 

 Uma das maiores “armadilhas” colocada aos homens foi o “poder do capitalismo 

financeiro” nas mãos privadas, capazes de dominar o sistema político de cada país e a 

economia de todo o mundo, através da criação de um sistema mundial de controlo 

financeiro. Este terceiro estágio do capitalismo possui uma tão significativa importância 

na história do século XX, e as suas ramificações e influências são tão subterrâneas e 

até ocultas, que passam por um dos maiores benefícios de riqueza e prosperidade 

para a humanidade. Este sistema foi criado com o intuito de controlar de uma forma 

feudalista, pelos bancos centrais do mundo, que agem em consonância, através de 

acordos secretos em reuniões também elas sigilosas. Estes poucos, manipulam a 

actividade económica nos países e influenciam os políticos coorporatizados através de 

recompensas económicas no mundo dos negócios, escreve William Bramley (1989), 

“The Gods of Eden”. “Deitem fora tudo o que pensem que sabemos sobre história. 

Fechem os livros escolares aprovados, encerrem os mass media corporatizados, e 

tudo o que fizermos, não confiem em nada que escutem do vosso governo”, afirma Jim 

Marrs (2008) um jornalista premiado do New York Yimes. José Argüelles (1996), “O 

Chamado de Pacal Votan” afirma mesmo, “a democracia é um logro e tem como 

finalidade manter-nos na ilusão do poder e da segurança”. As instituições 

Governamentais e monetárias são o resultado de um construto mental, e como 

qualquer pensamento, os conceitos “dinheiro” e “Governo” são uma ilusão. Os 

Governos existem como resultado da crença de que os humanos não são 

suficientemente inteligentes, bons ou fortes para cuidar de si mesmo. A própria noção 

de Governo é, definitivamente, despotencializadora, negando o potencial da 

autonomia genuína ou soberania individual, afirma José Argüelles (1992). O 
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documentário “Inside Job” mostra claramente os meandros do poder deste 

capitalismo e o reflexo irresponsável sobre a sociedade e a atual crise: 

 

Através de uma pesquisa extensiva e entrevistas com economistas, políticos e 

jornalistas, "Inside Job - A Verdade da Crise", mostra-nos as relações corruptas 

existentes entre as várias partes da sociedade. Narrado pelo actor Matt Damon e 

realizado por Charles Fergunson, este é o primeiro filme que expõe a verdade 

acerca da crise económica de 2008. A catástrofe, que custou mais de $20 triliões, 

fez com que milhões de pessoas tenham perdido as suas casas e empregos. 

 

 

 “Daniel Goleman (2003) faz menção do trabalho de investigação de Urie 

Bonfrenbrenner. “Na ausência de bons sistemas de apoio, as pressões externas 

tornam-se tão intensas que até as famílias mais fortes estão a desmoronar-se. (…) 

A agitação e instabilidade” expõem as crianças, “particularmente vulneráveis, a 

forças tão disruptivas como os efeitos devastadores do divórcio, da pobreza e do 

desemprego. (…) Estamos a privar milhões de crianças das suas competências e 

do seu carácter moral”. (…) A competição a nível internacional fez baixar os custos 

de mão-de-obra criando forças económicas que pressionam as famílias.” 

 “Famílias financeiramente sitiadas”; “Ambos os pais trabalham longas 

horas”; “Filhos deixados em creches mal dirigidas que equivale ao abandono, 

entregues a si mesmos ou a ver televisão (Baby sitter electrónica) ”; “Famílias 

monoparentais” (…) “A erosão dessas incontáveis e pequenas trocas (afectos / 

amor), entre pais e filhos que estão na origem das competências emocionais”. 

 

 

 O poder do capitalismo tornou-se no patrão da educação, e as reformas 

educativas visam colocar a escola, cada vez mais, ao serviço da economia em 

detrimento do Homem. Actualmente já não são os psicopedagogos, os filósofos ou 

neurocientistas e outros investigadores que determinam os modelos educativos, são 

os economistas. Ou seja, o secular diálogo de tese e antítese da Pedagogia da 

Essência versus Existência retratadas por Bogdan Sushodolski (1984), “A Pedagogia e 

as Grandes Correntes Filosóficas”, foram substituídas pela Pedagogia do Capitalismo, 

“tempo é dinheiro”. As teorias da aprendizagem foram substituídas pelas teorias da 

informação enquanto ramo da teoria da probabilidade e da matemática estatística, 

Claude E. Shannon. A escola e os actores da família educativa são agora entendidos 

como sistemas de processamento de informação onde a memorização de grandes 

quantidades de conceitos (vocabulário) se confunde com erudição, e a retórica e 

demagogia substituíram a procura da verdade. Tudo na educação se tornou numa 

questão matemática e estatística, tudo foi quantificado, categorizado e taxonomizado. 

Na era da informação, tornamo-nos em “capital intelectual”, meros “recursos 

humanos”. A mudança de uma economia baseada no trabalho e capital, para uma 

outra de informação, requer trabalhadores literados que saibam como interpretar essa 

informação para além da leitura, escrita e aritmética. A utilização de trabalho 

temporário aumentará, bem como os nosso receios sobre a chamada precaridade 

laboral. Este cenário aumentará a instabilidade, a impermanência e os medos dos 

cidadãos. Vladimir Muzhesky, “On perceptual Economy: subversive tendencies in 

simulations” afirma que “toda a economia se baseia na dissociação que ocorre a nível 

neurológico entre o processamento espacial e textual: o espaço visual é dissecado e 
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quando é reconhecido como tal pode ser embalado e vendido”. “O mundo 

transforma-se em metáforas”. “Os geradores psicotrónicos são unidades as quais, 

por definição, relacionam-se com a actividade do sistema nervoso humano com o 

intuito de modificar a sequência do seu comportamento a um nível individual e 

colectivo”. Para se compreender a dinâmica desta programação mental informativa 

basta analisar como são construídos os mapas e funções cognitivos a luz da 

psicologia cognitiva. A noosfera é transformada numa tecnosfera ou ciberesfera, um 

mundo sintético de ilusão que tolda a percepção humana – “Matrix”. 

 
 

 Esta filosofia mecanicista vê a humanidade como um mecanismo de relojoaria e 

Deus um relojoeiro cósmico, Philip Ball (2004), “Massa Crítica”. Esta visão 

desenvolvida por um círculo de filósofos mecanicistas esteve na base dum conjunto de 

crenças que viriam a dominar a organização social até aos dias de hoje. Thomas 

Hobbes, “Leviatã”, foi o primeiro a procurar uma física da sociedade o que levou a 

tratar as pessoas como se fossem apenas porções de matéria inanimada ou 

recursos humanos, e a modelação da sociedade baseada na física estatística. 

Definiu o poder como a capacidade de assegurar bem-estar ou vantagem pessoal. 

Assim, o modelo de sociedade de Hobbes gira em torno da suposição de que as 

pessoas procuram acumular poder até um nível pessoal de saciedade que varia entre 

indivíduos, Philip Ball (2004). 

 

 Crenças:  

 

“A vida é a procura de poder”, Thomas Hobbes; 

“O homem como máquina de prazer”, economista Francis Edgeworth; 

“O trabalhador é um comerciante que comercializa o seu tempo e suor”, Adam Smith; 

“O capitalista procura o lucro”; 

“O dinheiro é a chave da liberdade”, Economista Austríaco Friederich von Hayek; 

  

 

 As teorias sociais abordam a realidade da paisagem sócio-cultural numa 

perspectiva de comércio e distribuição da riqueza. Contudo, a própria noção de 

riqueza está contaminada por preconceitos, atribuindo-lhe uma conotação materialista 

desviando e substituindo o objectivo da humanidade de um pressuposto de evolução 

espiritual por outro no domínio do realismo materialista. O objectivo último do 

homem foi reduzido à actividade laboral e a máxima aspiração humana é a 

ascensão na carreira e a acumulação de bens materiais que lhe dão um estatuto de 

distinção e poder. A educação tornou-se num instrumento privilegiado de doutrinação 

e de manipulação dos cidadãos.  

 

 Álvaro Almeida dos Santos e colaboradores (2009), no seu livro “Escolas do 

futuro, 130 boas práticas de Escolas Portuguesas” revelam as boas intenções, 

dedicação e vontade de contribuir positivamente no sentido de uma melhoria da 

realidade educativa e social. Porém, as escolas e os seus actores estão limitados e 

condicionados na sua capacidade inovadora e reflexiva, porque se encontram reféns 

de um paradigma que bloqueia a sua percepção e o seu caminho rumo a uma 

verdadeira maturidade educativa e social. 
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 Noutro nível da hierarquia da tomada de decisões, acredita-se que o objectivo da 

política prática é rodear qualquer sociedade com o maior número possível de 

circunstância nas quais as tendências sejam benéficas e retirar, contrariar ou 

combater, tanto quanto for praticável, aquelas em que as tendências sejam 

prejudiciais. Um conhecimento apenas das tendências, embora sem o poder de prever 

com correcção o seu resultado conjunto dá-nos, até um grau razoável, esse poder. No 

entanto, as transformações impostas, decretadas ou dirigidas pelo exterior não 

conquistam resultados palpáveis, consistentes e duradouros porque vêem o Homo 

economicus e não o Homem luminosus. O homo economicus rege-se pelo medo dos 

ritmos e ciclos económicos de expansão, retracção e da recessão, a mão trémula 

oculta da economia, e o homo luminosus orienta-se pelo amor e navega na 

impermanência livre e graciosamente. O Homo economicus procura optimizar o 

comportamento social guiado pelo impulso de minimizar o esforço, o tempo, a 

distância, ou maximizar o lucro e a pseudo-felicidade segundo a lei do menor esforço 

de Zipf. No entanto, por debaixo da superfície maquilhada da lei e da ordem social 

existe uma forte pressão colectiva, de desconfiança mútua pronta a emergir em 

momentos de crise. A crise de identidade e de Consciência Espiritual do homo 

economicus torna-o dependente e vulnerável aos comportamentos de massa porque 

coexiste numa “paz podre”. A privação social, a dureza das condições de vida, os 

baixos níveis salariais e as taxas de desemprego podem ser consideradas forças 

impulsionadoras para o aumento da manifestação das tensões latentes em conflitos 

sociais emergentes. Na verdade, toda a sociedade que conhecemos apoia-se numa 

ordem fictícia, numa falsa harmonia porque ao menor sinal de adversidade e de 

provação social, manifestam-se os medos e ressentimentos não resolvidos da 

sombra, que deterioram os laços que nos unem. As “forças das atitudes sociais” e os 

“valores da família” são manipuladas e modelados pela política económica que 

procura maximizar a vantagem conjugal em função dos incentivos e benefícios 

económico-estatísticos dos subsídios atribuídos. As próprias relações humanas e os 

laços estabelecidos na rede social flutuam em função das vantagens e 

oportunidades económicas e não em função do crescimento espiritual individual e 

colectivo, de uma verdadeira revolução interior. 

 

 Com base no estudo desenvolvido por Robert Axtell e Joshua Epstein, do 

Instituto de Brookings, “Sugarscape” que se assemelha ao jogo “SimCity” cujo 

objectivo é construir e manter uma cidade inteira, podemos tirar várias elações. Neste 

jogo tem-se a oportunidade de fazer de Deus. “Sugarscape” serviu como um campo de 

ensaios genéricos para as teorias sociais. Verificaram que o comércio distorce a 

distribuição da riqueza, pelo que a maioria dos agentes é pobre enquanto um 

pequeno número deles acumula enormes riquezas. O Cientista Social George 

Kingsley Zipf demonstrou na década de 1930, esse comportamento em lei de 

potências. Ou seja, “os ricos ficam mais ricos” porque existem diferenças de acesso 

ou no controlo dos recursos num mercado livre, resultando num número significativo 

de acontecimentos extremos: indivíduos muito ricos ou empresas enormes 

(corporações que controlam o mundo). Esta inevitável assimetria na distribuição 

das riquezas como uma consequência inevitável do modelo economicista serve 

principalmente a busca de poder de uns poucos sobre a maioria, e transforma a 

agenda política em meras declarações de intenção contaminadas a-priori, por um 

modelo falacioso dominado por um punhado de indivíduos com intenções duvidosas. 
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O Sugarscape é apenas um exemplo de uma ampla gama de sistemas baseados em 

modelos computacionais que procuram fornecer uma compreensão do modo como as 

estruturas sociais, as instituições, os comportamentos e as tradições emergem de 

baixo para cima, ou seja, da forma como os indivíduos interagem localmente uns com 

os outros. Estas interacções de redes sociais podem ser orientadas através da 

enculturação impressa na programação escolar. No entanto, dificilmente se pode 

esperar que esses modelos constituam uma base sólida da definição de políticas, até 

que sejamos capazes de distinguir o que é acidental daquilo que é robusto. 

Principalmente falta-nos a linguagem que permite compreender a Tecnologia Interior e 

a Ciência da Inteligência do Centro Cardíaco. “(…) os factos apontam para uma 

instituição política que hoje consideraríamos intolerável e mais capaz de contribuir 

para a miséria humana do que diminui-la, é um aviso em relação à dificuldade em 

escapar às tendências dos tempos em que se vive, por mais científicos que tentemos 

ser”, Philip Ball (2004). 

 

 

A certeza da avaliação: 

 

 

 Acredita-se (Preconceito) que os dados tornam visível o invisível, revelando 

pontos fortes e fracos, que são facilmente ocultados. Os dados Promovem a certeza e 

a precisão, algo que aumenta a confiança dos professores nas suas próprias 

capacidades”, Tucker & Stronge (2005). Vende-se a imagem que os docentes eficazes 

possuem motivação no actual sistema e como tal acreditam na avaliação como um 

“barómetro do sucesso e uma ferramenta motivadora”; “a avaliação faz parte integral 

da instrução”. Crença que “os professores verdadeiramente eficazes CONTROLAM a 

aprendizagem escolar do aluno de forma contínua, e utilizam a informação para 

melhorarem a sua própria prática docente”. Acredita-se inquestionavelmente que a 

educação se tornou uma ferramenta importante para a alfabetização e riqueza de um 

país, “capital intelectual”, contribuindo para um bom Índice de Desenvolvimento 

Humano. A partir do momento em que as escolas produzem educação para a 

sociedade e não para os indivíduos ou famílias, a função de certificação da escola 

passa a ser objecto de estandardização e de um controlo apertado. Assim, o “ritual da 

classificação”, assume uma evidente centralidade e a utilização de “categorias 

estandardizadas de alunos” passa a constituir um dos requisitos essenciais, Virgínio 

Sá (1997). Ao aceitar e privilegiar a certificação e a selecção, sobrepondo-as às suas 

funções iniciais, a escola não só se adulterou por completo como perdeu toda a 

capacidade de inovação e criatividade. Os professores ficam pressionados e 

sentem que a sua primeira responsabilidade não é preparar os alunos para a 

vida mas recolher os elementos, as informações para dar notas no fim do 

período e, no fim do ano, para decidir quem passa e quem reprova. Um professor 

poderá não fazer nada durante o ano, poderá subverter por completo os objectivos da 

sua disciplina e até mesmo a escola, mas se der as notas no momento certo está tudo 

salvo, cumpriu a primeira função que lhe exigem. E se der notas altas para premiar os 

“virtuosos” e notas baixas para punir os “incapacitados”, os “indisciplinados”, 

“desobedientes” e “rebeldes”, a sua eficácia é total, Baptista (1999). 
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 O melhor aluno será o mais apto, o mais inteligente? Não, é o que melhor aceita 

a “lógica” da escola. Na tipologia de Weiss (1986) citado por Baptista (1999), parece 

ser muito mais o aluno aplicado e disciplinado, que não se dissocia do submisso, do 

que o aluno activo, sociável e inteligente, a menos que a “inteligência” seja orientada 

no sentido de “agradar ao professor”, de melhor captar as suas expectativas. 

 Muitos alunos sem sucesso na escola, tiveram maior sucesso na vida porque, 

embora altamente dotados, recusaram este espírito competitivo, tantas vezes 

doentio e desleal, contrariando frontalmente a própria função (des)educativa. Outros, 

simplesmente, não tendo condições ou meios para um lugar honroso, preferem 

abandonar, a suportar indefinidamente a mediania ou a mediocridade com a qual não 

se conformam (Rankings e/ou quadros de Honra). A crise da escola em todo o mundo, 

o mal-estar que afecta os professores, os alunos e os pais, decorre essencialmente da 

subversão das funções iniciais, do seu total desajustamento actual face às 

profundas transformações sociais e sobretudo “espirituais”, desmotivando uns e 

outros, e conduzindo a níveis de eficácia irrisórios face aos crescentes investimentos 

que absorve. Numa sociedade da informação e do conhecimento, o saber já não é 

(nem nunca foi na verdade), uma prerrogativa concedida apenas por instituições 

formais, Roberto Carneiro (2001). Por isso é imperativo descentralizar a Educação e 

flexibilizar os projectos educativos, entregando-os a “Comunidades Auto-Educativas”, 

auto-sustentaveis. “Educar para o desenvolvimento humano” é mais um tema do 

relatório da UNESCO (1996) e aí pode ler-se que, um dos principais papéis reservados 

à educação consiste, antes de mais, em dotar a humanidade da capacidade de 

“dominar” o seu próprio desenvolvimento. É imperativo perguntar o que se 

entende por “desenvolvimento”.  

 

 
“A educação deve, de facto, fazer com que cada um tome o seu destino nas 

mãos e contribua para o progresso da sociedade em que vive, baseando no 

desenvolvimento na participação responsável dos indivíduos e comunidades”.   

 

 

 Assim, uma educação que contribua para o “desenvolvimento Humano”, como 

vem no relatório da UNESCO (1996), assume que um “desenvolvimento responsável 

não pode mobilizar todas as energias sem um pressuposto: fornecer a todos, o mais 

cedo possível, o passaporte para a vida, que os leve a compreender-se melhor a si 

mesmos e aos outros e, assim, a participar na obra colectiva e na vida em sociedade. 

O desenvolvimento visa a realização do ser enquanto tal, e não enquanto meio de 

produção.” O “desenvolvimento” entendido pela UNESCO pressupõe a auto-

consciência, e a libertação do poder neo-escravizador da economia. 
 
 

 
 
 A “sabedoria” existe “fora da caixa” (quadro de referências), na “fronteira da 
caixa” está o conhecimento, e “dentro da caixa” a informação. “Onde está a sabedoria 
que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na 
informação?” T. S. Eliot (1934). 
 
 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         23 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

 Ao nos tornarmos profissionais competentes, esquecemos o amor pelo que 

fazemos. Contudo, aliada a uma elevada competência técnica/racional (QI) está uma 

maior “incompetência emocional” (QE), patente nos conflitos sociais, educativos, 

familiares, que se multiplicam e reflectem a falta de paz e harmonia interior. Através da 

educação refinada tornamo-nos adultos “educados” mas “adulterados”. 
 

 O que é a felicidade?  

 

 A definição de Felicidade do dicionário refere o “estado de quem é feliz; ventura; 

boa fortuna; dita; sorte; bom êxito; contentamento”. A felicidade reúne em si um 

conjunto de pressupostos como prosperidade, saúde, bem-estar, satisfação, prazer, 

alegria, realização pessoal e profissional. Nós convencionamos que a felicidade 

depende da conquista de um conjunto de bens materiais, segurança e de 

“estabilidade” relacionadas com pressupostos materiais. Vejamos qual o “perfil de 

orientação à felicidade” dos Portugueses num estudo desenvolvido por Manuel 

Villaverde Cabral (1997), Doutorado em História e investigador do Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa, “Cidadania Política e Equidade Social em 

Portugal”: no perfil de orientação à felicidade em Portugal surge o “ter Dinheiro” em 

segundo lugar logo a seguir a “Boa vida conjugal” para o sexo feminino e, em primeiro 

lugar, para o sexo masculino. “Ter saúde” surge em terceiro lugar para ambos os 

sexos. Estes dados representam a realidade de há treze anos atrás, contudo acredito 

que os valores que orientam as nossas vidas, os objectivos e prioridades que 

estatelemos não se alteraram muito, excepto as dificuldades que enfrentamos, e o 

caos social, económico e ambiental que nos afasta cada vez mais da felicidade, e 

acentua a angústia e o desespero. 

 

 Perguntaram ao Dalai Lama “o que mais o surpreendia na humanidade?”  

   

REPOSTA: “Os homens! … Porque perdem a saúde para juntar dinheiro (€+), 

depois perdem dinheiro (€-), para recuperar a saúde”. E por pensarem 

ansiosamente no futuro, esquecem o presente de tal forma que acabam por não 

viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e 

morrem como nunca tivessem vivido”.  

 
 

 Os desvios que fizemos, relativamente à felicidade, estão patentes num texto de 

resposta do chefe Seatle, distribuído pelo Programa Ambiental das Nações Unidas, 

que tem sido considerado, através dos tempos, como um dos mais belos e profundos 

pronunciamentos já feitos, a respeito da defesa do meio-ambiente, e que retrata as 

consequências do nosso “perfil de orientação à felicidade”. Esta foi a resposta deste 

índio no ano de 1854, ao presidente dos Estados face à proposta de comprar grande 

parte de suas terras, oferecendo, em troca, a concessão de outra "reserva".   

 

 Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia 

parece-nos estranha. Se não possuímos a frescura do ar e o brilho da água, como 

é possível comprá-los? Cada pedaço desta terra é sagrado para meu povo. (…) 

Se lhes vendermos a terra, vocês devem lembrar-se de que ela é sagrada, e 

devem ensinar às suas crianças que ela é sagrada e que cada reflexo nas águas 

límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida de meu povo. 
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(…) Se lhes vendermos a nossa terra, vocês devem lembrar e ensinar os vossos 

filhos que os rios são nossos irmãos, e vossos também. (…) Sabemos que o 

homem branco não compreende os nossos costumes. Uma porção de terra para 

ele, tem o mesmo significado que qualquer outra coisa, pois é um forasteiro que 

vem à noite e extrai da terra, aquilo que necessita. A terra não é sua irmã, mas 

sua inimiga e, quando ele a conquista, prossegue o seu caminho. Deixa para trás 

os túmulos dos seus antepassados e não se incomoda. Arranca da terra aquilo 

que seria dos seus filhos e netos. A sepultura do seu pai e os direitos dos seus 

filhos são esquecidos. Trata a sua mãe, a terra, e o seu irmão, o céu, como coisas 

que possam ser compradas, saqueadas, vendidas como carneiros ou enfeites 

coloridos. O seu apetite devorará a terra, deixando somente um deserto. Eu não 

sei, os nossos costumes são diferentes dos vossos. A visão das suas cidades fere 

os olhos do homem vermelho. Talvez seja porque o homem vermelho é um 

selvagem e não compreenda. (…) Há uma ligação em tudo. Vocês devem ensinar 

às vossa crianças que o solo a seus pés é a cinza dos nossos avós. Para que 

respeitem a terra, digam a vossos filhos que ela foi enriquecida com as vidas do 

nosso povo. Ensinem às vossas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra 

é nossa mãe. Tudo o que acontece à terra, acontecerá aos filhos da terra. Se os 

homens cospem na terra, estão a cuspir em si mesmos. Isto sabemos: a terra não 

pertence ao homem: o homem pertence à terra. Isto sabemos: todas as coisas 

estão ligadas como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O 

que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o 

tecido da vida; ele é simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido, 

fará a si mesmo. (…) A terra é-lhe preciosa e feri-la é desprezar o seu criador. Os 

brancos também passarão: talvez mais cedo que todas as outras tribos.  

Contaminem as vossas camas, e uma noite serão sufocados pelos próprios 

dejectos. (…) Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a águia? 

Desapareceu. É o final da vida e o início da sobrevivência. 
 

 

 Viktor Schauberger (1885-1958) afirmou que “as pessoas consideram-me 

louco. Isso pode ser verdade, mas neste caso isso não tem importância porque 

assim existe mais um imbecil neste mundo. Contudo, se eu estiver correcto e as 

ciências estiverem enganadas, então que o Senhor tenha misericórdia da 

humanidade!”.  

 

 “Existe um nó cego na atitude científica, a qual declara que, se a utilidade de 

algo não está provada ou compreendida então não existe”, Katya Walter (1997). 

 

 Os impérios nascem, vivem e morrem como as pessoas, acabando engolidos 

pela voragem do tempo, vítimas do seu próprio apetite, pois já nascem contendo, 

em letargia, os factores da própria destruição. É exactamente o que irá acontecer 

ao império capitalista porque não respeita princípios e valores universais 

fundamentais.  

 

 

1.1.4 – O PARADOXO LUSITANO. 

 

 A nossa demanda pela felicidade, acarretou enormes consequências e custos 

humanos: “A posição portuguesa é paradoxal na Europa: somos os campeões do 

desejo de independência pessoal, mas depois não concretizamos a vontade de 

empreender. Segundo o último Eurobarómetro da Comissão Europeia, 62% dos 
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portugueses pretendem ser independentes economicamente, desejariam ser 

patrões de si próprios, mas não têm coragem de dar o passo empreendedor, 

porque 62% têm medo de falhar e 82% alegam falta de apoio financeiro. Apesar 

de só 32% quererem ser empregados por conta de outrem, a vontade de corte não 

passa à prática em Portugal. A cultura da dependência é, ainda, muito forte no 

nosso país”. Não é por acaso que apenas acreditamos que o nosso 

desenvolvimento tenha que ser “sustentado” (ENDSustentado). 

 
 Será que “A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentado” (ENDS) é a 

solução para os nossos problemas, ou devemos privilegiar a “A cura do medo de 

falhar”?  
 

 

 O filósofo José Gil, tido como um dos grandes pensadores mundiais da 

actualidade, logo e obrigatoriamente uma figura ou um intelectual de relevo da nossa 

cultura, analisa a “alma lusitana” no seu livro “Portugal, Hoje - O Medo de Existir”, e 

toda a actual e antiga conjuntura que levaram o nosso país e as nossas gentes ao 

actual e miserável estado de pessimismo em que o país está atolado. 

 Num ensaio/artigo intitulado “o medo” na revista “Visão” de 3 de Maio pode ler-

se: “ (…) medo e submissão”. “ (…) Não é assim que se fomentam espíritos livres. À 

força (…) de segregar mais obediência quando se diz querer mais criatividade e 

inovação, de produzir mais confusão, irracionalidade em nome da racionalidade da 

modernização, esquece-se que só existe invenção, inovação, produção criativa 

deixando margem para o imprevisível, o inavaliável, a irrupção da singularidade”. 

 

 “Em Portugal nada acontece. Vivemos paralisados pelo medo da energia dos 

outros, pelo medo de não ter uma boa imagem, pelo medo de não estar à altura". “ 

(…) O medo de existir (…), vem de muito antes do salazarismo, do antigo regime! 

Mas de onde, concretamente?”. “ (…) Herdámos, do passado, esse medo de existir: 

tanto em relação ao poder estabelecido, como em confronto com os nossos 

semelhantes (concidadãos...)”. 

 José Gil afirma que “o que aí está, diante de nós, na maior parte das situações, 

é o que eu chamo o poder seco, o poder divorciado do saber!....” 

 Paramahansa Yogananda afirma que “o homem que separou a mente da alma, 

não pode manifestar um verdadeiro discernimento”.  

 José Gil é peremptório em afirmar que se “Estão a tomar uma série de medidas 

que vão no pior sentido da liberdade democrática”. 

 

 “Só deixando passar o vento e a força do acaso nascerão os técnicos 

inventivos, os cientistas de ponta, os talentos da indústria, nas artes e no 

pensamento. O medo encolhe os cérebros, reduz o espírito, fecha os corpos. 

Está-se a formar um clima de medo. E o medo tem a particularidade de alastrar. 

Ao medo social de perder o emprego, de não subir na carreira, de perder as 

pensões, de não aguentar tanta pressão e constrangimento em tantos domínios, 

junta-se agora o medo de protestar, de falar, de se exprimir. O medo social está-

se a tornar político: tem-se medo do Governo e, talvez, um dia, do Primeiro-

Ministro”, José Gil (2007), “O medo”. 

 

 Será este o Perfil de Orientação à Felicidade (POF) do Povo Lusitano? O ex-

governador do banco central dos EUA, Alan Greenspan num artigo publicado no 
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“Financial Times”, afirma que a “crise financeira actual é a mais grave desde a 

Segunda Guerra Mundial”. Isto significa que estamos a preparar as crianças e jovens 

para um modelo social e económico obsoleto e em vias de extinção, que não 

responde construtivamente aos “desafios do século XXI”. Este modelo “predatório” é 

responsável pelo actual cenário social, político, económico e ambiental, que se vive. 

Claramente chegamos ao “Fim da Linha” enquanto experiência civilizacional, e 

continuar a insistir neste modelo, significa apenas confirmar a incapacidade de 

assumir as nossas falhas e limitações. 

 

 

 O que pode fazer uma educação madura para contrariar este cenário? Que tipo 

de preparação e competências académicas, emocional e espiritual deverão ter os 

homens do amanhã, alunos de hoje, para contrariar as más opções que nós 

perfilhamos, sem questionar? As crianças que frequentam as nossas escolas, estão a 

herdar de nós uma casa completamente desarrumada, infectada, contaminada e 

destruída. 

 
 
COMBATER O DESVIO À NORMA? 
 

 
 

 Para que haja normose, é necessário a presença de uma consequência nociva; 

é preciso que as normas de comportamento levem ao sofrimento, à doença e até 

mesmo à morte. 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 
NORMOSES GERAIS: 

São as que afectam toda a humanidade, independentemente da sociedade ou cultura; O hábito de 

fumar pode ser considerado uma normose geral, pois aparece em praticamente todas as culturas 

actuais. 

 

NORMOSES SÓCIO-CULTURAIS: 

São as que se limitam a uma cultura ou a uma dada camada económica. Manifestam-se nas principais 

actividades humanas, como a comunicação, as ciências, a tecnologia, os médias, o direito, a 

agricultura, o meio ambiente e a ecologia. 

──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 

 Uma característica comum às normoses é o seu carácter automático e 

inconsciente. Podemos falar, neste caso, de um “espírito de boiada”. A grande maioria 

dos seres humanos, talvez por comodismo, segue e repete o que dizem os jornais e a 

televisão: “foi publicado, foi divulgado, então deve ser verdade”. Muitos outros aderem 

a uma religião ou partido político, porque é a moda, ou para serem bem vistos. Assim, 

acaba por ocorrer uma forma subtil de manipulação de opiniões, bem como uma 

mudança de sistema de valores. Nesta linha de pensamento, podemos concluir que 

toda a normose é uma forma de alienação. As normoses facilitam a instalação de 

regimes totalitários ou sistemas de dominação. Um burocrata pode simplesmente 

seguir normas e regras, mesmo que ao fazê-lo corra o risco de levar a organização à 

ruína. Nas religiões, o normótico é com frequência um excelente praticante de rituais e 

leis, mas está cego e não sabe o que faz.  

 Daí a importância de Consciencializar os Educadores quanto à Sua 
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Responsabilidade, pois nas suas mão está a possibilidade de formar Autómatos 

(Adestramento) condicionados ou normóticos, ou Homens Lúcidos! 

 A “automatose”, pode socorrer-se de estilos de ensino centrados ou não no 

educador e pode ser dissolvida através da auto-consciencia. Trata-se, também, de um 

encontro com a liberdade. O homem que segue cegamente as normas torna-se 

escravo delas. Quando aprende a escutar a voz interior da sabedoria, torna-se 

verdadeiramente livre, Pierre Weil (2000). 

 As organizações apenas existem como vivências concretas e “apenas podem 

ser compreendidas a partir da experiência individual”. Como as nossas experiências 

são únicas, cada membro pertence a diferentes organizações dentro da mesma 

instituição, porque as experiências do mesmo são diferentes. Daqui decorre que, 

“duas pessoas que trabalham na mesma escola podem mesmo funcionar em duas 

instituições irreconciliáveis”, Virgínio Sá (1997), “Racionalidades e Práticas na Gestão 

pedagógica”. A Escola estandardizou os processos asfixiando o diálogo democrático. 

Os modelos democráticos defendem que as organizações existem não apenas para 

cumprir objectivos formais, mas também para servir as necessidades das pessoas. 

Quando a organização é bem sucedida na satisfação das necessidades dos seus 

membros ambos beneficiam. 
 

 

 “ O nosso modelo de ensino é sustentado pela crença política-social e 

assume-se numa postura de “corte, racionalização, valorização (prémio) e 

punição”, Marçal Grilo (2002), “Desafios da Educação, ideias para uma política 

educativa para o século XXI”. “Qualquer plano que visa reduzir a despesa pública 

tem necessariamente de enfrentar muitas resistências e, por isso, tem que ser 

imposto com grande determinação, sem cedências, mas partindo de uma lógica de 

intervenção e de actuação assente na racionalidade, no critério e no bom senso” - 

“Cortar, racionalizar, premiar e punir”. (…) “Estou seguro que esta é a metodologia 

que vai ser adoptada e quero crer que este é um combate que vale a pena travar 

(…)”. 
 

 

 Está patente neste discurso a “Pedagogia do medo” e os pressupostos da 

“génese psico-social da sociedade repressiva” de Herbert Marcuse, anti democrática. 

Apesar de termos conquistado a “liberdade” na “revolução dos cravos”, na verdade 

ainda não conquistamos a verdadeira liberdade, porque continuamos a manifestar a 

antítese do pensamento democrático. A nossa pedagogia democrática fala em 

“imposição”, “sem cedências”, “racionalidade”, “combate”, “avaliação”, “Rankings”, 

“competitividade”, “obrigação”, “imperativo”, “desígnios deturpados”, “uniformismo”, 

etc… 

 

 Será possível “aprender a ser feliz” num contexto onde o “medo” e a “ansiedade” 

concentram toda a nossa atenção e esgotam a nossa energia? 

 

  “Até agora, a educação não pôde fazer grande coisa para modificar esta 

situação real. Poderemos conceber uma educação capaz de evitar os conflitos, ou 

de os resolver de maneira pacífica, desenvolvendo o conhecimento dos outros, 

das suas culturas, da sua espiritualidade?”, UNESCO (1996). 

 “Parece pois, que a educação deve utilizar duas vias complementares. Num 

primeiro nível, a descoberta progressiva do outro. Num segundo nível, e ao longo 
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de toda a vida, a participação em projectos comuns, que parece ser um método 

eficaz para evitar ou resolver conflitos”, UNESCO (1996). 

 “A descoberta do outro, passa necessariamente, pela descoberta de si 

mesmo, e por dar à criança e ao adolescente uma visão ajustada do mundo. A 

educação, seja ela dada pela família, pela comunidade ou pela escola, deve antes 

de mais ajudar na descoberta de si mesmo. Desenvolver esta atitude de empatia, 

na escola, é muito útil para os comportamentos sociais ao longo de toda a vida”, 

UNESCO (1996). 

 

 

 “Desde a sua primeira reunião que a Comissão reafirmou, energicamente, um 

princípio fundamental: a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da 

pessoa – espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 

responsabilidade pessoal, espiritualidade. Todo o ser humano deve ser preparado, 

especialmente graças à educação que recebe na juventude, para elaborar 

pensamentos autónomos e críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de 

modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida. 

O relatório Aprender a Ser (1972) exprimia, no preâmbulo, os termos da 

desumanização do mundo relacionada com a evolução técnica. A evolução das 

sociedades e, sobretudo, o enorme desenvolvimento do poder mediático, veio 

acentuar este temor e tornar mais legítima ainda a injunção que lhe serve de 

fundamento.  

 Assim a Comissão adere plenamente ao postulado do relatório “Aprender a ser”. 

“O desenvolvimento tem por objectivo a realização completa do homem, em toda a 

sua riqueza e na complexidade das suas expressões e dos seus compromissos:  

 

Indivíduo, membro duma família e duma colectividade; 

Cidadão e produtor, inventor de técnicas e criador de sonhos; 

Ser, cuja dimensão espiritual tem sido mal interpretada e adulterada; 

 

 “Numa altura em que os sistemas educativos formais tendem a privilegiar o 

acesso ao conhecimento, em detrimento de outras formas de aprendizagem, importa 

conceber a educação como um todo. Esta perspectiva deve, de futuro, inspirar e 

orientar as reformas educativas, tanto ao nível da elaboração de programas como da 

definição de novas políticas pedagógicas”, UNESCO (1996). 

 Estas “novas políticas pedagógicas”, para alcançarem os objectivos 

preconizados pela Comissão terão de ser descentralizadas em várias comunidades 

auto-educativas, enquanto novo conceito de “Educação Flexível”, que acontece em 

espaços, tempos e ritmos diferentes, personalizados. Só assim se poderá respeitar o 

livre arbítrio próprio do pluralismo democrático. Os percursos curriculares alternativos 

e diversificados, serão construídos em função das necessidades de auto-realização 

individual e colectiva. Para que tal seja possível, este projecto educativo terá que, em 

primeiro lugar, incidir sobre o principal entrave ao seu desenvolvimento, “os medos”. A 

ferramenta mais vocacionada para este fim é a “Inteligência Emocional” e “Espiritual”. 

Ou seja, a introdução do QE (Quociente Emocional) numa escola vocacionada para a 

“literacia emocional” facilitará o processo de “cura”, e para a “Inteligência espiritual, a 

“consciência de si”. Contudo, para objectivar esta primeira abordagem é fundamental 

definir o medo, compreender as suas origens filogenéticas e ontogenéticas, e 

diagnosticar os principais medos (ruído no sistema), dos actores da família educativa. 
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OBSTÁCULOS À FELICIDADE: 

 

 

 Luísa Cristina Fernandes (2008), “Os medos dos professores… e só deles” lança 

alguns elementos de reflexão sobre este assunto facilitando o seu enquadramento 

objectivo. 

 O medo assume uma dimensão e função adaptativa, tendo este um papel 

determinante na sobrevivência humana e que consiste na mobilização de energia face 

ao perigo, Daron & Parot (2001) cit. Luísa Fernandes (2008). Contudo, o homem, ao 

contrário dos animais, que reagem apenas ao perigo imediato e real, também tem 

medo de recordações, de antecipações ou até de fantasias sobre uma situação 

perigosa. O medo está assim relacionado com algo ameaçador ou perigoso situado no 

presente, no passado ou antecipado no futuro, afirma Luísa Fernandes (2008). Isto 

significa que o medo deixou a mera dimensão biológica e se tornou numa imagem 

virtual intemporal, assumindo contornos “difusos” e pouco objectivos.  

 O auto-conceito é entendido como a percepção que o indivíduo tem de si próprio 

como tal, e de si-mesmo em relação aos outros, ou as atitudes de cada um face a si 

próprio. É um factor de personalidade com influência no comportamento do indivíduo, 

organizando-se a partir das crenças e das imagens que o indivíduo assume como 

verdadeiras, sobre si próprio, estruturando-se num sistema hierarquizado, onde cada 

crença tem um valor próprio, positivo ou negativo. A auto-estima só pode ser 

compreendida como um olhar global sobre nós mesmos. Se este olhar é benévolo e 

positivo, faz-nos minimizar os nossos defeitos e permite-nos tirar partido das nossas 

qualidades. Pelo contrário, uma fraca auto-estima pode fazer-nos demasiado severos 

com a nossa própria pessoa, não obstante os nossos êxitos, revelando-se um grande 

obstáculo à felicidade. 

 Christophe André & François Lelord (2000), “A auto-estima”, pergunta para que 

servem os mecanismos de defesa? A sua resposta refere que servem essencialmente 

para nos evitarem emoções ou pensamentos dolorosos. É normal que nos socorramos 

deles quando nos vemos confrontados com dificuldades, pois têm o papel de 

amortecedores. Reprimir uma recordação dolorosa, esquecendo-a, ou refugiamo-nos 

na divagação quando temos preocupações, constituem, por exemplo, dois 

mecanismos de defesa que nos evitam termos de reflectir acerca do que de 

desagradável nos aconteceu. Tudo aquilo que reprimimos, recusamos e negamos irá 

fortalecer a nossa “Sombra”. Quanto mais frágeis, maior a tendência para os utilizar, 

pois protegem a auto-estima. Evitam questionamentos demasiado frontais e 

representam uma forma de manipulação e evitamento da realidade. Mas, todas as 

formas de evitamento, aumentam a nossa fragilidade. Nós, filtramos literalmente as 

informações para apenas fixarmos as que nos sossegam e não nos exigem esforços 

de adaptação. De certa forma, os mecanismos de defesa representam uma troca 

inconsciente, na qual os indivíduos sacrificam o seu desenvolvimento pessoal a um 

sentimento – fictício – de segurança. 

 
 
  Auto-estima é um mecanismo da jurisdição do Complexo-R + Sistema Límbico 
  ▪ 

É o resultado de uma avaliação subjectiva e idiossincrática que o indivíduo realiza sobre 
si próprio tendo como referência o sucesso e insucesso das suas acções, conquistas 
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e/ou realizações no plano material ou intelectual, comparativamente aos padrões sociais 
consensuais e depende em parte da aprovação de terceiros. 
 ▪ 
Trata-se de um mecanismo do ego para se situar face aos restantes egos-auxiliares no 
palco da vida familiar e social, tendo como base um padrão competitivo. Como tal, 
possui uma linguagem própria e defensiva 

 ┌───────────┴───────────┐ 
  Inconscientes Conscientes 
  ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ 
  Depressão  Negação Minimização  Evicção 
  
 ├───────────────────────┤├───────────────────────┤ 
 Muito baixa Auto-estima Muito elevada 
 Auto-estima  auto-estima 
 └───────────────────────┬───────────────────────┘  
 Conflitos intrapsíquicos 
 ┌───────────┴───────────┐ 
 1.º Caminho Destrutivo 2.º Caminho Destrutivo 
 ▪ ▪ 
 Centrípetos Centrífugos 
 Depressivos   
 Auto-destrutivos 
 ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ 
 Auto-piedade Revolta Inveja Auto-rejeição 
  
 
 

 
 Linguagem defensiva do ego. 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

MECANISMO DE DEFESA FUNÇÃO NA MANUTENÇÃO DA AUTO-ESTIMA 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Evitamento, retracção Fugir ao risco do fracasso; 

Negação Recusar-se a admitir os problemas; 

Projecção Atribuir aos outros os seus próprios sentimentos  

 negativos e as suas dificuldades; 

Fantasmas e divagação Imaginar o sucesso em vez de o construir; 

Racionalização Reconhecer os problemas, mas atribuir-lhes  

 causas que evitem um questionamento; 

Compensação Fugir de um sentimento de inferioridade  

 investindo noutras áreas; 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Christophe André & François Lelord (2000), “A auto-estima”.  

O EGO possui uma linguagem defensiva porque esconde por detrás da máscara as partículas da 

sombra. O nossa “Baixa Auto-Estima” leva-nos a sacrifícios por uma imagem fictícia, para provar ao 

mundo o nosso valor.   

 
 
 O caminho da felicidade implica investir primeiro na nossa “auto-estima” 

(sentimento de ser amado, sentimento de ser competente: Gostar de si mesmo; Boa 

imagem de si próprio; Autoconfiança), para depois deixarmos de depender da 

necessidade de qualquer tipo de avaliação sobre o nosso próprio valor, porque ele é 

transcendente. 

 

 “O AMOR ESPIRITUAL É O CONTRÁRIO DO AMOR-PRÓPRIO, virado para si mesmo, 

que só traz desordem e confusão. Ele ultrapassa os conflitos interiores, os 

artifícios que permitem disfarçar a solidão para se abrir ao universo inteiro.” 

 
   Jean-Paul Bourre, “Sabedoria Ameríndia” 

 

 

 A auto-estima, não é uma questão política? Esperemos que o nosso Estado não 

se lembre de seguir o exemplo dos políticos de certos Estados americanos como a 
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Califórnia, que tomaram posição face à auto-estima, supostamente assunto para 

psicólogos. Num relatório sobre este tema, uma “taskforce” da Califórnia State 

Department of Education notava, por exemplo: “A falta de auto-estima individual e 

colectiva está implicada em todos os males que afligem o nosso estado e a nossa 

nação”. Preocupado com os aspectos financeiros e psicológicos do problema, um 

deputado da Califórnia chegou a adoptar uma posição extrema: “As pessoas dotadas 

de auto-estima produzem e pagam os seus impostos. As que a não têm consomem os 

subsídios” Christophe André e François Lelord (2000).  

 

 Aprender a ser feliz tem a ver com a relação que estabelecemos connosco 

(Anthropos), com os outros (Ethnos), com a nossa casa (Oikos) e com o tempo 

(Chronos), na dimensão individual e colectiva. Trata-se no fundo de uma questão de 

identidade, e os problemas da humanidade são o reflexo de uma crise de auto-

identidade. Todo e qualquer Projecto Educativo e Social de sucesso, apoia-se na 

estratégia de construção da identidade própria, não na cultural relativa, mas na 

espiritual absoluta. A “Sombra” corresponde a todo o “ruído” que interfere com a 

consciência da nossa identidade.  

 

 A “auto-estima” está co-dependente de uma avaliação própria ou de terceiros 

(honra), e é subserviente da dimensão do ter e do fazer. A “auto-consciência” não 

depende de qualquer juízo, valor ou avaliação própria ou de terceiros, e relaciona-se 

com a dimensão do Ser. 

 

 

 Tudo aquilo que tememos, chama-se sombra: 

 

 Chamamos sombra (segundo a acepção de C.G. Jung) à soma de todas as 

facetas da realidade que o indivíduo não reconhece ou não deseja reconhecer em 

si e, por conseguinte, descarta. A sombra constitui o maior inimigo do ser Humano: 

ele tem-na e ignora que a tem, nem a conhece sequer. A sombra faz com que 

todos os propósitos e anseios do ser humano lhe reportem, em última instância, o 

oposto daquilo que perseguia.  

 O ser humano projecta num mal anónimo existente no mundo exterior. Todas 

as manifestações que nascem da sua sombra representam o medo de descobrir 

em si mesmo a verdadeira fonte de toda a sua desgraça. Tudo aquilo que o ser 

humano rejeita, alimenta a sua sombra, que não é mais do que a soma de tudo 

aquilo que ele não quer. Pois bem, não querer enfrentar e assumir uma parte da 

realidade nunca pode conduzir ao êxito desejado. Antes pelo contrário, o ser 

humano tem de se ocupar especialmente dos aspectos da realidade que rejeitou, 

e isso costuma acontecer através da projecção, uma vez que quando rejeitamos 

no íntimo um princípio determinado, desencadeia-se em nós uma reacção de 

repúdio e de angústia de cada vez que ele se nos depara no mundo exterior, 

Thorwald Dethlefsen (1993) 

 

 

 O resgate da nossa “sombra” é sem sombra de dúvidas a pedra de roseta para o 

sucesso educativo, e a construção de uma sociedade emocionalmente mais inteligente 

e coesa. Qual é a sombra do Sistema Educativo, o que falta na educação e na 

sociedade em geral, o que rejeitam os actores da família educativa, em si próprios, 
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que alimenta a incoerência e entropia sistémica. 

 

 A sombra contém tudo aquilo que falta ao mundo – ao nosso mundo – para que 

seja saudável e bom. A sombra faz com que adoeçamos, ou seja, torna-nos 

incompletos; para ficarmos completos falta-nos tudo o que ela encerra. A sombra dá 

origem à doença e o acto de encarar a sombra cura. Eis a chave para a compreensão 

da doença e da cura. Um SINTOMA é sempre uma partícula de sombra que se 

introduziu na matéria. O nosso corpo é o espelho da nossa alma; revela-nos aquilo 

que a alma é incapaz de reconhecer a não ser através da sua imagem reflectida. 

Porém, de que nos adianta o espelho, por melhor que seja, se não nos reconhecemos 

na imagem que ele nos devolve? Thorwald Dethlefsen (1993). A sombra torna o homem 

um mero simulador. 
 
 

 
CULTURA DOENTE”. 

 

 

 Para fazer frente a uma “cultura doente” ou ao “sonambulismo consciêncial”, 

precisamos resgatar alguns conceitos explícitos nas regras da Medicina Chinesa 

reunidas no Huang Di Nei Jing Su Wen (A Medicina Interna do Clássico Imperador 

Amarelo), a qual é paralela ao nosso “Corpus Hippocratic”. A nossa cultura está 

apenas a descobrir a ideia de que o Programa de Saúde e Bem Estar 

Integral – PSBEI (Wellness), pode ter alguma relevância. Roger Janhke 

(2007) instituiu um programa de cura natural e de PSBEI (Wellness). 

Ensinavam Tai-Chi e Chi-Kung de forma a potenciar a “sabedoria 

residente” (Resident Wisdom) que activa o “curador interior” (Healer within), 

a capacidade de auto-cura natural do sistema humano. Na China isto é 

conhecido como a “medicina de dentro” (Medicine within) – um elixir interno 

natural. A medicina mais profunda é produzida dentro do corpo humano 

gratuitamente. O corpo deve ser entendido como “Unidade em Movimento”- 

“ensoulment” – onde o movimento envolve uma orientação no reino do 

espírito. 

 

 Poderíamos ainda atribuir tal responsabilidade aos profissionais da motricidade 

humana pois se, tal como afirma Candace Pert (1999) “Molecules of Emotion”, o 

nosso corpo é a nossa mente subconsciente, e os processos mentais dependem de 

uma motricidade satisfeita, cabe então a estes profissionais restabelecer o diálogo 

entre a mente consciente e subconsciente (corpo) através do diálogo tónico. Na 

verdade, como podem eles resolver um problema de “sonambulismo consciencial” 

que afecta todos os actores da família educativa, quando eles próprios olham o corpo 

segundo uma dimensão biomecânica, preocupando-se fundamentalmente com a 

rentabilidade das funções motoras e fisiológicas e com automatismo cegos.  

 Os pedagogos não gostam do fracasso, desde Platão que sonham com uma 

educação que faria dos adultos seres preservados da inadequação, do erro, da culpa, 

do pecado. Pergunta-se: resultaria duma tal educação um adulto ou um autómato? 

“Assim, a aprendizagem da linguagem, a escrita, os signos aritméticos, o sistema de 

numeração, as regras de ortografia e de sintaxe” são o resultado de um adestramento 

ou de uma aprendizagem activa? O adestramento puro é sem dúvida mais raro do que 
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se crê e significa sempre, como diz K. Goldstein, uma conduta de catástrofe: tanto 

para o educador, que adestra e que não consegue fazer-se compreender e amar, 

como para o educando, que terá que adoptar uma rotina em vez de compreender e de 

querer. 

 

 A palavra “amestração” (ou adestramento) em sentido popular designa duas 

realidades bem distintas. 

 

Primeiro, um resultado: uma conduta automática, mais útil mais aos outros e a um 

modelo de sociedade do que ao próprio indivíduo interessado.; é assim que se fala 

de um animal “bem amansado” ou de um criado “bem treinado”, mas sem 

distinguir o modo de aquisição desse automatismo.  

 

Segundo, um meio de aquisição: Na expressão “isso vai ensinar-lhe” subentende-

se que o sofrimento vai ensinar ao interessado alguma coisa que lhe faltava, como 

seja a obediência, a modéstia, as boas maneiras; neste sentido não é o adquirido 

mas sim a aquisição. As únicas coisas que se podem adquirir pelo sofrimento são 

automatismos cegos. 

 

 

 Será verdade, será o adestramento pelo sofrimento um elemento indispensável à 

educação? Poder-se-ia dizer que o sofrimento é uma “lição” visto que dissuade o 

indivíduo de praticar actos maus para ele e para os outros; por exemplo, a criança que 

se queimou não voltará a tocar no lume. Mas pode-se acreditar em Skinner quando 

afirma que o “reforço negativo” é tão pouco eficaz como custoso. Além disso, o 

sofrimento poderá também dissuadir o homem de fazer actos úteis e bons, como 

escalar uma montanha ou sacrificar-se pelos seus semelhantes. O sofrimento cego faz 

“aprender” qualquer coisa ou não “ensina” nada. Numa aprendizagem activa, o 

sofrimento pode ser duplamente útil. Primeiro, porque a provação educativa é um meio 

de preparar o indivíduo para dominar a provação real, que sempre vem quando menos 

se espera, crença de que “a vida é dura!”, a “vida é sofrimento, sacrifício!” e num 

mundo competitivo temos que aceitar as dificuldades com coragem, abnegação. Em 

seguida, porque o sofrimento que se aguentou permite compreender os outros como a 

si próprio. Existe, portanto, uma “Escola do Sofrimento”. Esta “Escola do Sofrimento” 

assume-o em muitas das suas vertentes, desde o sacrifício de se hipotecar a 

necessidade de se ser criança em prol de um futuro melhor, da retoma económica, da 

falsa felicidade. As crianças são doutrinadas desde cedo ao sofrimento, à penitência “à 

escola a tempo inteiro ou trabalho sem interrupção”. Não temos tempo para sermos 

crianças!. O sucesso do país depende do sacrifício da infância. 

 

 O sofrimento nem sempre é educativo, longe disso. Quando não passa de 

sofrimento, provoca revolta ou o abatimento, azeda ou desanima. O que há de 

verdadeiramente doloroso nele é que não o compreendemos. Convençam uma 

criança de que deve de hipotecar o recreio, o jogo e o brincar em prol do seu capital 

intelectual? Absurdo e humilhante, degrada o homem em vez de o elevar. Não é o 

sofrimento em si que educa, mas esta forma muito particular de sofrimento que é a 

provação. A provação eleva o homem porque o obriga a tomar dolorosamente 

consciência dos seus limites, ao mesmo tempo que lhe insufla a força suficiente para a 

superar; porque elimina progressivamente as condutas que provocaram o sofrimento, 
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seleccionando ao mesmo tempo aquelas que permitem dominá-la. Neste sentido, 

“engrandece” o homem, mas com a condição de que o homem aceite e o compreenda: 

quando falta esta condição, a dor já não é um “mestre” e a provação não passa de um 

adestramento que forma autómatos, e não homens. 

 As provações são desafios aceites consciente e livremente por aqueles que 

desejam crescer, desenvolver-se através de uma experiência que sentem ser 

importante para si naquele momento, assumindo a responsabilidade pelas implicações 

e acontecimentos inerentes a essa decisão (liberdade e livre arbítrio). Daqui decorre a 

importância de envolver as crianças na determinação e planeamento dos seus 

currículos para que o ensino se torne consciente e as dificuldades não sejam penosas, 

insuportáveis (“Uma seca stor!”), mas provações cujos desafios se superam com 

ânimo, vontade, dedicação, perseverança e alegria (Neofilia).  

 

 

 

PROFESSORES CORFORMADORES: 

 
 

 
Experiência de Stanley Milgram: A famosa experiência de obediência 
conduzida na Universidade de Yale em 1960 a qual deu origem ao conceito de 
“Six degrees of separation” (Seis graus de separação). Esta experiência teve 
como principal motivação a necessidade de esclarecer os horrores do 
Holocausto (2.ª Guerra Mundial). A experiência confirmou que as pessoas 
normais infligiriam prontamente dor em vítimas inocentes quando mandado por 
uma figura de autoridade.  
 
O investigador (E) persuade o participante (S) a dar aquilo que o participante 
acredita serem choques eléctricos dolorosos a outro participante (A), o qual é 
na verdade um actor. Muitos participantes continuaram a dar choques apesar 
dos apelos (pedidos) por misericórdia por parte do actor. 
Equipamento: “Shock Generator, type ZLB, Dyson Instrument Company, 
Waltham,Mass. Output 15 Volts – 450 Volts 
Thomas Blass (2004); “The Man Who Shocked the World – the life and legacy 
of Stanley Milgram”. 

 
 
 
 
 A experiência de Milgram foi uma experiência científica desenvolvida e realizada 

pelo psicólogo Stanley Milgram. Pretendeu inquirir de que forma é que os indivíduos 

observados tendem a obedecer às autoridades, mesmo que estas contradigam o bom-

senso individual. A experiência pretendia inicialmente explicar os crimes inumanos do 

tempo do Nazismo. Em 1964, Milgram recebeu por este trabalho o prémio anual em 

psicologia social da American Association for the Advancement of Science. Os 

resultados da experiência foram apresentados no artigo Behavioral study of obedience 

no Journal of abnormal and social psychology, Vol. 67, 1963 Pág. 371-378, e 

posteriormente no seu livro Obedience to Authority: An Experimental View (1974). 

 

Em experiência simulada sobre a memória, homens comuns foram orientados 

a dar choques com intensidade crescente numa pessoa que se passava por aluno (era 

na verdade um assistente do coordenador da pesquisa, e não sentia os choques). 

Todos os "professores" estavam dispostos a aplicar "choques intensos" de 300 volts e 

dois terços deles fizeram tudo o que o coordenador da pesquisa pediu, dando o que 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         35 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

acreditavam ser choques de 450 volts. Os participantes da experiência continuaram a 

punir os alunos mesmo depois de saberem que eles tinham problemas cardíacos e de 

ouvi-los gritar de dor. Milgram concluiu que “a concepção de banalidade do mal de 

Hannah Arendt está mais próxima da realidade do que gostaríamos de imaginar".  

 

 Foram ministrados “Testes de Desenvolvimento Moral” aos sujeitos que haviam 

participado na famosa experiência de Milgram para apreciar os seus níveis de 

maturidade moral. Na experiência Milgram os indivíduos eram submetidos a ordens 

dadas pelos investigadores e era-lhes dito que as deviam seguir. Aos sujeitos era dito 

que deviam dar uma série de choques eléctricos a uma vítima inocente que se 

encontrava na sala do lado. Os sujeitos podiam ouvir os gritos da vítima, de cada vez 

que carregavam no botão de alta voltagem. O objectivo da experiência consistia em 

testar até onde é que os indivíduos seguiriam as ordens e continuariam a aumentar a 

dose dos choques eléctricos na vítima. As vítimas faziam parte da experiência e não 

estavam, é claro a sofrer os choques eléctricos. Os resultados foram terríveis, porque 

revelaram que cerca de 65% dos sujeitos, independentemente das idades, ambiente 

familiar e social e nível educacional, se decidiram a cumprir ordens, não importava 

quais as consequências. Independentemente dos gritos e apelos das pseudovítimas, 

cerca de dois terços estavam decididos a cumprir as ordens do investigador, ainda que 

até à morte da vítima. Ao ser-lhes passado o teste do desenvolvimento moral, 

verificou-se apenas que 13% dos sujeitos nos estádios I a IV se recusavam a 

obedecer às ordens, enquanto os sujeitos nos estádios V e VI, 75% se recusaram a 

obedecer. De facto, embora a relação entre estádio moral e comportamento não seja 

biunívoca, existem indicações fortes, a partir dos vários estudos, de que existe uma 

relação funcional entre o estádio de desenvolvimento moral e o modo como nos 

comportamos. O juízo moral parece ser, apesar de tudo, o factor mais significativo no 

comportamento moral, que é distintamente moral, e, por outro lado, não retrocede, 

excepto em condições anormais. A acção moral, essa é susceptível de ser reversível e 

de se perder em situações novas. 

 

 É evidente que uma educação moral não tem apenas de considerar os estádios, 

mas tem de estabelecer o que deveria ser o desenvolvimento moral ideal. É à filosofia 

moral que cabe responder se um nível superior é um nível melhor. Subjacente à teoria, 

existe a ideia de que uma moral adequada é baseada em princípios universais 

aplicáveis a toda a humanidade. Por outro lado, a moral convencional baseia-se mais 

em regras do tipo do que se deve ou não fazer. Os princípios são guias para a tomada 

de decisão moral, e são livremente escolhidos por causa da sua validade moral 

intrínseca, enquanto as leis são alicerçadas na autoridade social.  

 

 Podemos fazer uma analogia para a realidade educativa dos nossos dias 

embora nos possa parecer chocante, mas de facto verifica-se este princípio. 

Estaremos nós a usar “choques” sobre os alunos enquanto professores, só porque 

temos que ser “obedientes” ao modelo e directivas do Ministério da Educação que, 

exige correspondência relativa às suas orientações. Caso não obedeçamos somos, 

enquanto professores, alvo de duras críticas e de humilhação em público? Será este o 

modelo de respeito, valorização pessoal e social que queremos? Será este o patrão 

compreensivo, o exemplo a dar a uma nação? 
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  Construção de uma analogia entre a Experiência Educativa em Portugal 
 e a famosa experiência de Obediência de Milgram Realizada entre 1960 e 1963 
  ▪ 
  OBEDIÊNCIA À POLÍTICA EDUCATIVA POR PARTE DOS EDUCADORES. 
  ▪ 
  Até onde é que os professores estão dispostos a ir? 
  Até onde é que os pais estão dispostos a ir? 
  Até onde é que os cidadãos estão dispostos a ir? 
  ┌─────────────────────┴─────────────────────┐ 
  EXPERIÊNCIA DE MILGRAM  EXPERIÊNCIA EDUCATIVA 
  ▪  ▪ 
  Controlador  Ministério da 
  ▪  Educação 
  ▪  ▪ 
  Professor  Professor 
  reage às directivas  reage às directivas 
  do controlador  mas  do controlador mas 
  No entanto “Obedece”  no entanto “Obedece” 
  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐ 
 Segue Questionário Punição  Segue Questiona  Punição 
 procedimentos  Choque  directivas e avalia sanções 
 aceites  (Reforço  do ministério alunos disciplinares 
   Negativo)    retenção 
 └───────┬─────────┘  └────────┬────────┘  
  Aprendiz  Aluno 
  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐ 
 Segue os Responde É punido  Segue os Responde É punido 
 Procedimentos incorrectamente   procedimentos incorrectamente Caso não 
 acordados  impostos  corresponda 
     às expectativas. 

   
 
 
Uma dos aspectos valiosos que podemos somar a esta reflexão para compreender a 

razão pela qual as pessoas se conformam, surge da investigação que esclarece 

sobre dois dos mecanismos básicos que contribui para a conformidade do grupo: 

 

 

Nós conformamo-nos por necessidades informativas: as outras pessoas possuem 

frequentemente ideias, perspectivas, opiniões e conhecimento que nos ajudam a 

melhor navegar neste mundo, especialmente através de novas costas e portos – 

num contexto complexo como aquele em que vivemos onde as regras estão a 

mudar sistematicamente, sentimo-nos de certa forma perdidos e conforta-nos por 

vezes sentir que por perto existe alguém que mostre convicção, mesmo que não 

esteja bem informado ou apenas interprete os factos – “Em terra de cegos quem 

tem olho é rei”; 

 

O segundo mecanismo envolve as necessidades normativas: as outras pessoas 

aceitam-nos melhor quando concordamos com elas do que quando discordamos, 

assim submetemo-nos às suas perspectivas sobre o mundo, subjugados por uma 

necessidade poderosa de pertença e aceitação, substituindo as diferenças com 

similaridades – é por esse motivo que nos tornamos tão submissos contudo, no 

nosso íntimo temos consciência deste desrespeito relativamente ao nosso 

projecto íntimo e acabamos por acumular uma revolta interior que desagua numa 

qualquer doença, depressão ou numa erupção emocional irracional quando não 

mais suportamos esta negação de nós mesmos - muitas vezes, se não a maioria 

de nós Lusitanos, tornamo-nos Passivo-agressivos (críticos, mordazes, invejosos, 

desdenhosos, com subterfúgios, dissimulados, mesquinhos,– “Efeito Lúcifer” que 
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é a nossa máscara, ou seja, temos medo de aceitar a nossa luz, tememos a nossa 

luz. A resistência cria um fardo emocional para aqueles que mantém a sua 

independência – “a autonomia surge com um custo psíquico”. Daqui podemos 

depreender que as crianças, atravessando um processo de desenvolvimento, se 

sintam vulneráveis e inseguras para contraporem as suas opiniões e vontades à 

vontade dos adultos, mesmo que esta seja incoerente e dissonante, vivendo uma 

teatralidade e ocultando o que sentem atrás das suas máscaras. 

 

 

 Os conflitos morais, são conflitos entre os direitos das pessoas, à luz de 

princípios de justiça. Para qualquer estádio moral há preocupação de justiça, mas a 

concepção de justiça vai evoluindo e sendo reajustada. No estádio I, a justiça é a 

condenação dos maus em termos de "olho por olho, dente por dente". No estádio II, é 

a troca de favores e bens. Os estádios III e IV, consistem em tratar as pessoas tal 

como elas desejam, em termos de regras convencionais. No estádio V, reconhece-se 

que todas as regras e leis saem da justiça, contrato social entre governantes e 

governados. No estádio VI, os princípios morais são princípios de justiça, que qualquer 

membro de uma sociedade poderia escolher para essa sociedade se não soubesse 

qual seria a sua posição nela, admitindo vir a ser um dos menos privilegiados.  

 
 
 
 
 Estádios de desenvolvimento moral    
 Segundo  Kohlberg citado por  Maria Odete Valente (2005);   

 ┌────────────────────────┴────────────────────────┐ 
 
 PERSONALIDADE Personalidade Personalidade INDIVIDUALIDADE 
 EGO-Pejurativo Ego-Ismo eu EU 
 ┌───────────┐ ┌───────────┐ ▪ ▪ 
  ──────────────────────────────────────────────────────►∞ 
 ESTÁDIO I ESTÁDIO II ESTÁDIO III ESTÁDIO IV ESTÁDIO V ESTÁDIO VI 
 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
 Moralidade da  Moralidade no Moralidade do Moralidade da Moralidade do “Moralidade” dos  
 punição  hedonismo  "bom rapaz manutenção contrato, dos princípios individuais 
 e da obediência  instrumental – boa rapariga" "da lei e da ordem" direitos da consciência 
 └──────────────────────────────┘ individuais e  
  O nosso modelo educativo enquadra-se da lei  
  Nestas 4 dimensões da moralidade democraticamente  
  nos vários níveis hierárquicos aceite 
   

 
 
 
 
 A qualidade da relação connosco, determina a qualidade da relação com os 

outros. É impossível melhorar a qualidade educativa quando vivemos profundos 

dramas interiores que comprometem a nossa relação connosco própria, e são um 

entrave à relação com os outros. Todos sabemos que a educação vive da relação, 

vive da qualidade da relação, não apenas académica, mas sobretudo de todas as 

outras dimensões da relação. Quais são os mecanismos que nos colocam 

sistematicamente em situações de tensão e, muitas vezes, parece inevitável e 

incontrolável o conflito quando as circunstâncias se repetem. 
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Este conforto na incoerência determina a  Doença da Consciência que leva os indivíduos a viver 

disfuncionalmente à sombra da sua sombra. Segundo Guylaine Lanctôt (1995), estas são as 

doenças mais frequentes que inibem a mudança e crescimento da consciência. 

 ┌─────────────────────────┴───────────────────────────┐ 

 Vitimização Securização Proteccionismo Normopatia 

 • • • • 

 As vítimas são Aqueles que estão Outra doença a qual A doença de todos 

 Dominadas e exploradas. Bem são particularmente nos faz desistir da nossa aqueles que normalmente 

 Não podem fazer nada propensos. Têm medo soberania para forças seguem a norma. Que 

 Acerca, e não são  de perder o emprego, ou potências externas pensam, afirmam e agem 

 responsáveis por nada. Amor, etc. Preferem de forma a compensar como todos os outros fazem. 

 Apenas podem culpar factores adoecer em vez de o baixo auto-conceito que O Sr. “Toda a gente” está  

 externos tais como as desistir da sua temos por nós próprios. Doente, sofre de normopatia. 

 circunstâncias, pessoas,  ilusão de segurança. • É uma doença contagiosa 

 Instituições. A segurança no emprego Esquecemos que somos a qual é passada àqueles  

 • é uma forma maligna. todo poderosos. Que o rodeiam, de família 

 Esquecemo-nos que •  para família, de região 

 Somos soberanos. Esquecemo-nos que   para região. Trata-se de  

  Somos ricos, mesmo não  viver através do contágio 

  Possuindo nada.  em vez de  se viver 

    De acordo com aquilo que se 

     É na verdade, com tudo o 

    Que isso implica em termos 

    De diferenças e originalidade. 

    Trata-se de se assumir como 

    Uma fotocópia dos outros, 

    Vivendo uma ilusão (Matrix). 

    • 

    Esquecemo-nos que somos 

    Únicos e divinos. 

 
O “EFEITO LÚCIFER”: 

 

 

 

 Philip Zimbardo (2007), “Efeito Lúcifer” (professor emérito de Psicologia na 

Universidade de Stanford, eleito presidente da Associação Americana de Psicologia 

em 2002, Director do Centro de Stanford de Psicologia do Terrorismo), examina de 

que forma a mente possui a capacidade para ser infinitamente bondosa ou egoísta, 

amável ou cruel, criativa ou destrutiva. “Anomalia Lusitana” (SOMBRA) versus “Os 

filhos da Luz”. O que é o mal? Seremos nós maus? (Alunos; Professores; Pais; 

Políticos; Empresários). Philip Zimbardo (1972) afirma que temos, não só de exprimir 

os nossos sentimentos sem medo, como levar os nossos filhos e alunos a exprimi-los, 

sejam eles positivos ou negativos, no momento em que os estão a sentir. Não basta 

deixar que eles os exprimam, é preciso encorajá-los nos seus esforços para 

comunicarem as suas emoções fortes, mesmo que estas possam de qualquer modo 

perturbar os outros. Obviamente que teremos que estar preparados para o seu 

impacto. 

 

 

 “O mal, a maldade consiste numa forma de comportamento intencional de 

forma a provocar dano, abuso, rebaixar, desumanizar, ou a destruir a Inocência 

dos outros – ou usar a nossa autoridade e poder sistémico para encorajar ou 

permitir aos outros fazê-lo em nosso benefício”. “É conhecer o melhor e fazer 

pior”. Podemos então afirmar que os professores, pais, políticos e empresários, 

são “maus” e agem com “malícia” porque “destroem a inocência das crianças”, 

dando-lhe “choques” para que se conformem com falsas crenças. Ou seja, 
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“conhecem o que é melhor, mas optam pelo pior”, Philip Zimbardo (2007), “The 

Lúcifer Effect - How Good People turn evil “. 

 

 

 O que nos fascina sobre “Satan” é a forma como exprime qualidades que vão 

para lá daquilo que habitualmente reconhecemos como humanos. “Satan” evoca mais 

do que a ganância, inveja, a raiva que identificamos com os nossos próprios impulsos. 

Tememos o mal, mas estamos fascinados por ele, afirma Philip Zimbardo. O “Efeito 

Lúcifer” é a tentativa do autor em compreender o processo de transformação que 

acontece quando pessoas comuns e boas fazem coisas más ou diabólicas. O autor 

lida com a questão fundamental: “O que é que faz com que as pessoas ajam errado?” 

Contudo, em vez de recorrer ao dualismo tradicional de bom versus mau, da natureza 

sadia versus natureza corrupta, olhou para as pessoas reais envolvidas nas suas 

tarefas diárias e nos seus trabalhos, sobrevivendo e enfrentando por vezes o cadinho 

turbulento da natureza humana. O autor procurou compreender a natureza das suas 

transformações de carácter, quando enfrentam poderosas forças situacionais. 

Explora o lado negro da natureza Humana. Nalgumas profissões onde se cuidam das 

pessoas como a psicologia clínica, acção social, medicina e educação, este processo 

chama-se de “preocupação despersonalizada”(detached concern), Zimbardo 

(2007). O actor coloca-se na posição paradoxal de ter de desumanizar os seus 

clientes de forma a melhor os assistir ou curá-los. No caso da educação, tal acontece 

devido à sobrecarga de outras tarefas burocráticas que absorvem (drenam) o tempo, 

a atenção e energia dos professores em detrimento de um investimento na relação 

humana, gestão de conflitos e facilitação das verdadeiras aprendizagens. “A 

desumanização facilita tipicamente as acções abusivas e destrutivas para com 

aqueles que são objectificados”, dando-se aquilo que Zimbardo (2007), designa por 

“ecologia da desumanização” (A escola e a sociedade vive esta ecologia da 

desumanização). “Os homens não são prisioneiros do seu destino, mas apenas 

prisioneiros da sua mente”, disse o presidente Rosevelt cit. Philip Zimbardo (2007). 

“As prisões são metáforas para a limitação da nossa liberdade, tanto em termos 

literais como em termos simbólicos. Quais são as outras prisões auto-impostas que 

limitam as nossas liberdades básicas?”, Philip Zimbardo (2007). “Algumas delas são a 

desordem neurótica, baixa auto-estima, timidez, preconceito, vergonha e o medo 

excessivo do terrorismo, são apenas algumas das quimeras que limitam a nossa 

potencialidade para a liberdade e felicidade, vendando a total apreciação do mundo à 

nossa volta”, Philip Zimbardo (2007). 

 

Prisões da mente – conformidade: 

 

 Um dos primeiros estudos de conformidade foi concebido por um psicólogo 

social da Turquia chamado de Muzafer Sherif (1935), que tinha emigrado na altura 

para os Estados Unidos estando lá há pouco tempo. Ele achava que os Americanos 

tendiam para o conformismo porque a sua democracia enfatizava acordos 

mutuamente partilhados. Para o comprovar desenvolveu uma experiência bastante 

simples. Mais tarde, O efeito de conformidade de Sherif foi desafiado em 1955 por 

outro psicólogo social chamado Solomon Asch que acreditava que os Americanos 

podiam agir autonomamente mesmo quando confrontados com uma maioria que via o 

mundo de forma diferente da deles. A verdadeira conformidade segundo Solomon 
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(1955), requeria que o grupo desafiasse a percepção e as crenças básicas do 

indivíduo – digamos que X era um Y quando claramente tal não era verdade. Nessas 

circunstâncias, Asch predisse que relativamente poucos se conformariam; a maioria 

mostrar-se-ia resistente a este grupo de pressão extremo que se mostrava tão 

transparentemente errado. O que acontece na verdade às pessoas confrontadas 

com uma realidade social que conflitua com as suas percepções básicas do 

mundo?  

 Numa outra experiência desenvolvida por Asch, um grupo de sujeitos foi testado 

com base num determinado número de tarefas onde lhes eram pedido que, através da 

sua percepção visual, julgassem o tamanho relativo das linhas que viam. Eram 

mostradas cartas com 3 linhas de diferentes comprimentos era pedido que 

comparassem qual das 3 linhas tinham o mesmo comprimento relativamente à carta 

anterior. Uma linha era mais pequena, outra era maior e a outra possuía exactamente 

o mesmo comprimento. A tarefa é bastante simples e evidente e por isso cometem-se 

poucos erros por parte dos elementos deste grupo. Contudo não estão sozinhos no 

estudo, e no seio do grupo existem 8 elementos, 7 dos quais fazem parte da equipa de 

investigação, mas o oitavo elemento não sabe. No início a resposta do sujeito testado 

é igual ás dos outros elementos. Mas entretanto, algo começa a acontecer 

propositadamente sem que o oitavo elemento testado saiba. Nalgumas das tentativas, 

cada um destes 7 elementos afirmam e relatam que a linha comprida possui o mesmo 

comprimento que a linha média ou a linha mais curta. Estes 7 elementos pertenciam à 

equipa de investigação de Asch e foram instruídos para criarem esta situação. Quando 

chega à vez do oitavo elemento, que desconhece esse facto, todos os restantes olham 

quando o oitavo olha as cartas. Este oitavo elemento vê claramente algo diferente dos 

restantes sete mas, o que irá ele dizer? Será que ele se mantém fiel ao que vê e sabe 

que é verdade ou vai atrás do que os outros dizem que é verdade? Este oitavo 

elemento sente a pressão do grupo em 12 do total de 18 tentativas onde o grupo dá 

respostas que são erradas, mas em 6 tentativas misturadas aleatoriamente dão 

respostas correctas. Se nós fizéssemos parte dos 123 participantes do estudo de 

Asch, cederíamos à pressão do grupo cerca de 70% das tentativas aquando dos 

juízos de valor e afirmações proferidas por eles mesmo estando incorrectas. 30% dos 

indivíduos participantes conformaram-se com a maioria das tentativas e apenas ¼ 

deles conseguiram manter a sua independência através do teste. Alguns afirmaram 

estar conscientes das diferenças entre o que viam e o consenso do grupo, mas 

sentiram que era mais fácil cooperar com os outros. Para outros, a discrepância criara 

um conflito que foi resolvido através do facto de se auto-convencerem que o grupo 

estava correcto e a sua percepção estava errada. Todos aqueles que cederam 

subestimavam o quanto eles se tinham conformado, lembrando-se que se tinham 

conformado menos à pressão do grupo do que actualmente tinha sido o caso. Ficaram 

independentes nas suas mentes mas não nas suas acções. Estudos posteriores 

mostraram que quando confrontado, apenas com uma pessoa que dá uma resposta 

incorrecta, um participante mostra um certo desconforto mas mantém a 

independência. Contudo, com uma maioria de três pessoas que se lhe opõem a ele, 

os erros sobem até 32%.  

 

 As novas tecnologias bem utilizadas, oferecem-nos vislumbres intrigantes sobre 

o papel do cérebro na conformidade social. Quando as pessoas se conformam, 

estarão elas a decidir racionalmente de forma a alinharem com o grupo, fora das 
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necessidades normativas, ou estarão elas na verdade a alterar a sua percepção e a 

aceitar a validade do novo pensamento errado enquanto informação fornecida pelo 

grupo? Um estudo utilizando os mais recentes métodos e técnicas de rastreamento 

cerebral procurou responder a esta questão. Os investigadores actualmente consegue 

perscrutar o cérebro em actividade à medida que uma pessoa se envolve em várias 

tarefas utilizando para tal um dispositivo de exploração que detecta quais as regiões 

específicas do cérebro que se apresentam energizadas à medida que realizam várias 

tarefas mentais. Este processo é conhecido como imageria de ressonância funcional 

magnética (FMRI – Functional Magnetic Ressonance Imaging). O conhecimento 

relativo às regiões cerebrais implicadas nos processos mentais permite-nos tirar 

elações relativas ao seu significado quando se mostram activadas ao desempenhar 

uma determinada tarefa.  

 Philip Zimbardo (2007) descreve como foi realizado este estudo: imagine que é 

um dos 32 voluntários recrutados para um estudo sobre a percepção. Terá que rodar 

mentalmente imagens tridimensionais de objectos de forma a determinar se os 

objectos são os mesmos ou se são diferentes do objecto de referência. Na sala de 

espera, conhecemos outros 4 voluntários, conversamos e tiramos fotos uns dos outros 

(Na verdade não sabemos, mas são actores – “confederados” como se chamam em 

psicologia – que posteriormente assumiram as suas respostas no teste de forma a 

mostrarem acordo entre si mas não com as verdadeiras e correctas respostas que irão 

proferir). É então seleccionado para ser observado no FMRI enquanto ou outros 

observam primeiro os objectos como grupo e então decidem se são iguais ou 

diferentes. Tal como na experiência original de Asch, os actores unanimemente dão 

respostas erradas nalgumas das tentativas, e correctas noutras. Ocasionalmente 

misturam as respostas de forma a criar mais credibilidade e tornar mais aceitável. Em 

cada ronda, como é a sua vez, são-lhe mostradas as respostas dadas pelos outros 

elementos do grupo. Terá que dizer se os objectos são os mesmos ou diferentes. 

 Na experiência de Asch você (um sujeito típico), estará sob o efeito da pressão 

do grupo na medida que as suas respostas erradas são de 41%. Quando cede aos 

julgamentos errados efectuados pelo grupo, a sua conformidade será vista no scanner 

FMRI como alterações nas regiões seleccionadas do córtex cerebral dedicadas à 

visão e à consciência espacial (aumento da actividade no sulco intraparietal direito em 

especial). Surpreendentemente, não se deram alterações nas áreas da zona frontal do 

cérebro que controlam os conflitos, o planeamento e outras actividades mentais de 

ordem superior. Por outro lado, se fizer julgamentos independentes que vão contra o 

grupo, o seu cérebro “acender-se-ia” nas áreas associadas com saliência emocional 

(A amígdala direita e as regiões do núcleo caudado). Isto significa que a resistência 

cria um fardo emocional para aqueles que mantém a sua independência – “a 

autonomia surge com um custo psíquico”. Daqui podemos depreender que as 

crianças, atravessando um processo de desenvolvimento, se sintam vulneráveis e 

inseguras para contraporem as suas opiniões e vontades, à vontade dos adultos, 

mesmo que esta seja incoerente e dissonante. Poderíamos também falar de uma 

submissão relativamente às “lealdades familiares invisíveis” de Boszorményi Nagy cit. 

Manuel Maciel (2007). Quando as crianças ao desafiam, procurando a sua autonomia, 

consciente ou inconscientemente, acabam por assumir um “custo psíco-emocional” 

elevado. O mesmo acontece no contexto escolar, onde facilmente assumem, 

pactuam ou se silenciam perante o processo de encultuação que designo por 

condicionamento ou amestramento através das “pisadelas na alma”. Se o “mal”, como 
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afirma Philip Zimbardo (2007) no “efeito Lúcifer” consiste em “destruir a inocência dos 

outros”, então, os professores, os pais, e todos em geral, agem com “maldade”, 

porque, contaminados pela revolta interior, destroem a “inocência” das crianças, ao 

viverem conformados com tantos preconceitos sociais, tornando-se assim, fonte de 

inconformismo biocultural.  

 

 O responsável por esta investigação, o neurocientista Gregory Berns cit. Philip 

Zimbardo (2007) concluiu que “Nós gostamos de pensar que ver é acreditar, mas 

os resultados do estudo mostram que ver é acreditar naquilo que o grupo nos 

diz para acreditar”. Isto significa que a perspectiva das outras pessoas, quando 

cristalizada no consenso do grupo, pode na verdade afectar a forma como 

percebemos aspectos importantes do mundo exterior, fazendo-nos questionar a 

natureza da verdade em si. “Só quando nos tornarmos conscientes da nossa 

vulnerabilidade à pressão social então poderemos começar a criar resistência à 

conformidade, quando não é do nosso melhor interesse cedermos ou rendermo-nos 

à mentalidade dominante do rebanho”, Philip Zimbardo (2007).  

 

 

 

 

TREINO COGNITIVO OU “ESCOLA DO MARRANÇO”.  
    

 

 

  “Portugal”, segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, em 20 

de Agosto, que aprova a “ENDS”, pretende e considera como ”Desígnio da Sociedade 

Portuguesa”, a evolução numa trajectória de crescimento sustentado, que nos torne, 

no horizonte de 2015, um dos países mais competitivos e atractivos da União 

Europeia, num quadro de elevado nível de desenvolvimento económico, social e 

ambiental e de responsabilidade social”. A competição de alto rendimento exige 

metodologias científicas, a qual designamos por treino de alto rendimento. Para se 

compreender os princípios e componentes do treino, ou preparação metodológica para 

a competição,  é importante esclarecer alguns pressupostos fisiológicos.  

 

 “Tanto o treino cognitivo (mental) como o treino físico manifestam respostas 

fisiológicas idênticas ao stress (a resposta adrinérgica ou a resposta típica de luta-

fuga inerente à sobrevivência). A FC, respiração, pressão sanguínea, tensão 

muscular, VO2, hormonas do stress, ERO (espécies reactivas de oxigénio), 

aumentam tanto na carga (excitação) mental como física, Irving Dardick (1996)”. 

Os processos metabólicos e a sua qualidade limitam a performance muscular e 

cognitiva igualmente porque “nós somos eléctricos, tudo o que comemos, 

pensamos, sentimos, bebemos, afecta-nos de forma eléctrica” afirma Denie & 

Shelley Hiestand (1999), “Electrical Nutrition”. 

 Se tomarmos um aluno (“atleta cognitivo”), como exemplo, sempre que se 

aumenta a taxa de solicitação física, mental e/ou emocional, aumentamos a taxa 

metabólica. O impacto do stress exigido perante o aumento da solicitação do 

sistema repercute-se a todos os níveis, em todos os sistemas, órgãos, tecidos, 

células, processos e estados. Todo o processo de treino baseia-se numa relação 

dialéctica e significativa entre duas componentes, a fadiga e a recuperação, 
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podendo-se mesmo definir “treino”, como sendo a adaptação progressiva do 

organismo à fadiga através de um processo pedagógico devidamente planeado. 

 

 

 A literatura científica sobre a metodologia do treino desportivo e do fenómeno da 

fadiga no treino de alto rendimento, está bastante desenvolvida e conhecem-se em 

profundidade os mecanismos do ponto de vista bioquímico. O “treino cognitivo” 

pressupõe o trabalho das capacidades intelectuais, assumindo-se o cérebro como “o 

músculo cognitivo” (a sinaptogénese está para os tecidos cerebrais tal como a 

hiperplasia está para os tecidos musculares). Os efeitos do treino muscular promovem 

o crescimento muscular por hiperplasia e/ou hipertrofia dos seus constituintes. As 

neurociências tendem a olhar para o cérebro como um “músculo cognitivo”, tal como 

as ciências do desporto olham para o músculo como o “cérebro da performance”. 

Como tal, tanto o “treino cognitivo” (mental), como o “treino desportivo”, implicam o 

desenvolvimento de metodologias que respeitem o ciclo de auto-renovação da matéria 

viva, adaptadas às estruturas e processos cognitivos. No entanto, a procura da 

excelência, tanto física como mental, têm conduzido muitos de nós na procura da 

“vigorexia” ou “síndrome da dismorfia corporal” no plano físico (culto da imagem e/ou 

de uma saúde e vitalidade óptima), e à sobrevalorização do “capital intelectual”, 

conotados como o expoente máximo da imagem ou estatuto social, ou ainda como 

vantagem estratégica num contexto competitivo.  

 A investigação nas neurociências assume o cérebro como o elemento nobre e 

central da aprendizagem. Com o intuito de melhorar a sua performance, emerge-se o 

“cérebro em ambientes enriquecidos” e rentabiliza-se a sua “maleabilidade”, Eric 

Jensen (1998). Contudo, a nossa escola apenas proporciona um “ambiente muito 

empobrecido” pela sua uniformidade e unidimensionalidade. Expressões como “super 

aprendizagem” e “aprendizagem acelerada” aos quais chamo de “fast education”, 

generalizam-se à medida que a era da informação avança, e a rentabilização do 

capital intelectual se multiplica em competências e critérios de performance em 

ambientes extremamente competitivos. 

 O processo de treino engloba três grandes componentes: a carga, que é o treino 

propriamente dito; a recuperação, ou seja a fase em que se processa o 

restabelecimento da carga aplicada e a alimentação, que corresponde à fase de 

fornecimento de toda a energia necessária para a regeneração do processo, através 

da nutrição. Estas três componentes estão intimamente relacionadas entre si e 

condicionam-se mutuamente. 

 Dado que existem condicionalismo de natureza biológica e orgânica que 

impedem o ser humano de suportar cargas de intensidade e volume exageradas 

(Escola a tempo Inteiro – Escola do Marranço – cargas de treino cognitivo bidiárias), o 

grande desafio em termos de treino de alto rendimento, consiste em recorrer a meios 

que permitam ao organismo resistir a um volume e intensidade de cargas cada vez 

maiores, ao mesmo tempo que se procura acelerar os mecanismos de recuperação. É 

nisto que se baseia a metodologia de treino dos grandes campeões, os quais muitas 

vezes, na ânsia de atingirem os fins em vista, não se privam de recorrer a 

estimulantes. A recuperação joga um papel muito importante em todo este processo, e 

ela pode assumir-se de forma activa ou passiva. A primeira é a que integra o próprio 

treino, que corresponde aos períodos de repouso tanto ao nível da unidade de 

trabalho (intervalos entre tempos lectivos), como na estrutura do microciclo, com a 
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introdução de um dia de descanso ou em que se verifica um abrandamento da 

preparação, ou ainda no planeamento da época que prevê sempre um período de 

defeso (interrupções lectivas).   

 Para que haja efectivamente uma adaptação, será necessário verificar a sintonia 

“perfeita” entre o trabalho de treino, que é ministrado ao atleta (alunos), e o tempo 

destinado à sua recuperação. Se isso não for devidamente acautelado, corre-se o 

risco de se estar a exagerar no volume e intensidade da carga ou então, no caso 

contrário, de se estar a fazer um tipo de trabalho cuja intensidade é tão débil que não 

proporciona nenhuma adaptação no organismo e então, não se poderá considerar 

treino mas manutenção. 

 Pelo facto de o actual paradigma pressupor que a “mente” é um derivado dos 

processos bioquímicos e eléctricos do cérebro, treinar a mente faz-se através de 

estímulos sensoriais complexos, que tenham como objectivo desenvolver as 

estruturas e processos que alicerçam a cognição. No treino desportivo, o 

conhecimento da anatomia, fisiologia e biomecânica musculo-esquelética permite 

estruturar o processo de treino; no “treino cognitivo”, torna-se fundamental 

compreender o que é a “cognição enquanto acto ou processo de conhecimento” que 

se estrutura sobre as funções da atenção, percepção, emoção, memória, motivação, 

integração cortical e a metacognição. A Educação à luz do modelo competitivo, 

pretende treinar a mente dos seus atletas (alunos) de forma a melhorarem a sua 

performance educativa e por isso, criar cidadãos mais activos, participantes e 

empreendedores. Segundo um dos pressupostos do ENDS (Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentado), “a transmissão de conhecimentos” é só por si uma 

condição suficiente e necessária para se “vencer a pobreza, a fome e proteger a 

saúde”. Isto é, pessoas literadas, trabalhadas mentalmente, tornam-se melhores 

cidadãos, mais cívicos, mais equilibrados e participativos. Chama-se a esta estratégia 

a cultura do pensamento, Tishman, Perkins, Jay (1999). Como tal, o cérebro é o 

órgão nobre da educação. O ensino centra-se sobre as competências cognitivas tais 

como o raciocínio, linguagem, percepção e acção. Contudo, se o treino atlético 

(muscular) implica o respeito pelos princípios ou leis do treino nomeadamente, 

princípio da continuidade, da progressão, da reversibilidade, da individualização e da 

especificidade, tal não acontece com o “treino cognitivo”, que negligência, descura e 

desrespeita alguns dos pressupostos importantíssimos da psicofisiologia da dinâmica 

entre a carga de treino cognitivo e a recuperação.  

 Por outro lado, também muito importante é a gestão das “componentes da carga 

de Treino Cognitivo” ou as “características gerais da sua dinâmica”, que são a 

complexidade, a intensidade, o volume, a duração e a densidade da mesma, tal como 

acontece no treino desportivo. Qualquer treinador desportivo sabe que é fundamental 

gerir e organizar uma boa relação entre o volume e a intensidade, numa proporção 

correcta que garanta o efeito desejado. A nível educativo, os professores 

desconhecem as repercussões fisiológicas das cargas de treino cognitivo e as 

reformas educativas descuram por complexo esta dimensão e impacto biológico. 

Limitam-se a administrar as mesmas sem coordenar tanto o seu volume, intensidade, 

duração e complexidade ao longo dos vários ciclos de “treino” (períodos lectivos). Por 

outro lado, a falta de articulação entre as várias disciplinas determina que todos os 

professores possam administrar cargas com volumes e intensidades dispares, 

completamente desproporcionadas das capacidades e ritmos de assimilação dos 

alunos, desrespeitando o “ciclo de auto-renovação da matéria viva”. 
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 Outro aspecto grave neste processo prende-se com a crescente “especialização 

cognitiva precoce”, ou seja, em sociedades de rendimento, uma escola baseada na 

performance tem que emergir naturalmente. As sociedades tecnológicas, industriais e 

da informação, são sociedades altamente organizadas e especializadas. A 

intensificação da especialização cognitiva (capital intelectual), das sociedades e da 

vida do homem, tem conduzido a uma precocidade da especialização escolar 

unidimensional (literacia), descurando as restantes literacias. Esta preocupação com a 

promoção precoce dos jovens, tem descurado uma multidimensionalidade da 

formação das crianças, e roubado espaço e tempo para o trabalho sério das crianças 

que é o “brincar”. Treino cognitivo precoce refere-se à concepção tradicional do actual 

paradigma, que acontece antes do tempo próprio e por isso acontece de uma forma 

prematura.  

 

 As exigências da era da informação – uma era onde há mais a aprender do que 

alguma vez houve – juntaram-se às exigências dos grandes testes no nosso 

sistema de educação, deixando os Professores a sentirem que têm de atafulhar os 

cérebros dos alunos com mais e mais informação. Infelizmente não nos é dado 

nenhum tempo adicional para completarmos esta tarefa. (..) Os nossos cérebros 

têm a capacidade de memorizar o equivalente a, aproximadamente, 10 milhões de 

livros de mil páginas cada. Esta estatística incrível poderia levar-nos a acreditar 

que a memorização e a aprendizagem eram tarefas fáceis. Contudo, o resto da 

história é que apenas um em cada cem “bits de informação” recebida pelo cérebro 

chega á memória de longa duração (Howard, 2000). APRENDER INFORMAÇÃO 

NOVA LEVA TEMPO E A FALTA DE TEMPO INERENTE AO VOLUME E 

DENSIDADE DOS PROGRAMAS CRIA STRESS DESPOLETANDO ESTADOS 

EMOCIONAIS DE DESISTÊNCIA (FUGA) OU DE AGRESSIVIDADE (LUTA). A 

informação nova que é relevante imediatamente ou extremamente pertinente é 

aprendida geralmente de uma forma muito rápida e fácil. Por exemplo, a maioria 

dos indivíduos, quando é contratada para um novo emprego, memorizará 

imediatamente o nome do novo chefe e não se esquecerá dele. Numa sala de 

aula, porém, a maior parte do que é aprendido não é transferido com essa rapidez 

para a memória de longa duração. O novo conceito ou competência tem que ser 

compreendido e normalmente relacionado com um conhecimento ou experiência 

anteriores. A informação tem que ser então praticada ou manipulada e utilizada ou 

aplicada inúmeras vezes antes de ficar impressa na memória de longa duração do 

“encéfalo”. 

 Henry Holcomb, um estudioso da memória no Departamento de Radiologia da 

Universidade Johns Hopkins, determinou que levará cerca de 5 a 6 horas para que 

uma memória de uma nova competência motora passe da área da memória de 

curta duração, localizada na parte da frente do encéfalo – onde inicialmente está a 

ser compreendida e manipulada – para a área da memória permanente, de longa 

duração na parte de trás do encéfalo. Se for introduzida uma nova competência 

física nesse período de 5 a 6 horas, a aprendizagem inicial pode ficar TRAVADA, 

Howard (2000) cit. Laura Erlauder (2003), “Práticas Pedagógicas compatíveis com 

o cérebro” (É exactamente o que acontece na nossa escola que não respeita estes 

tempos fisiológicos de adaptação). Estas afirmações são válidas quando apenas 

utilizamos 5% das nossas capacidades tal como veremos quando abordarmos o 

método de Bronnikov. 

 Os estudos demonstram a importância da prática e da reflexão na memória de 

longa duração. A prática e a reflexão adequadas levam o seu TEMPO. Os efeitos 

da prática no desempenho dos alunos, incluindo os estudos de Ross (1988), 
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Bloom (1976) e Kumar (1991) foram resumidos em “Classrom Instruction That 

Works” pelos autores Robert Marzano, Debra Peckering e Jane Pollock. Estes 

autores salientam duas generalizações significativas respeitantes á práticas, 

ambas comprovando directamente a necessidade de tempo adicional para a 

aprendizagem eficaz: 

 

 A prática prolongada é necessária para a mestria numa nova competência. 

Depois de 4 sessões de prática, os alunos chegarão a um nível de competência 

de 47,9 % da mestra completa. O aluno necessitará de mais 20 sessões de 

prática, perfazendo no total 24 vezes, para alcançar uma competência de 80 %. 

Quantas disciplinas ou programas estão estruturados de forma a respeitar os 

imperativos biológicos – nenhuma? É impossível promover o sucesso 

educativo quando não existe uma metodologia de prescrição da “carga de treino 

cognitivo” que siga os mesmos pressupostos metodológicos da “carga de treino 

físico”, na medida em que as redes cognitivas utilizam as mesmas vias 

fisiológicas dos processos motores. Qualquer treinador sabe que o sucesso de 

um “atleta” depende da gestão equilibrada, correcta e eficaz entre a carga e o 

repouso.  

 

 
LEGENDA: 

a. Estímulo cognitivo e/ou físico. 
b. Fadiga das redes cognitivas (Substâncias 

informacionais – peptídeos; fadiga das redes nervosas; 
fadiga dos processos imunitários) 

c. Recuperação: processamento e integração da 
informação – Comparação com informação 
armazenada nas estruturas da memória; 

d. Preparação para receber nova informação. 
 
Diferença entre a) e e) corresponde a 5 a 6 horas para as 
cargas cognitivas e 48 horas para uma nova carga física. 
 

 
 
B. cargas de treino cognitivo mal estruturadas 
metodologicamente (Sucessivo débito de informação em 
disciplinas consecutivas) conduzem ao desgaste, saturação e 
despoletam dificuldades de aprendizagem e emoções 
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incoerentes. 

 

 Os alunos têm que ganhar uma compreensão conceptual do modo de 

funcionamento de uma nova competência. Durante as sessões de prática, os 

alunos devem reflectir sobre o novo conceito e adaptá-lo ou remodelá-lo. Este 

exame mais aprofundado do novo conceito, bem como os meios diferenciados 

de prática através da remodelação, promoverão a aplicação útil desse 

conhecimento no futuro. 

 

 

 A metodologia do treino desportivo gere as componentes da carga de treino 

seguindo vários protocolos ou métodos de treino desportivos. Estes são adaptados à 

especificidade dos objectivos de cada disciplina dentro de cada modalidade 

desportiva. Se quiséssemos ser rigorosos no planeamento do “treino cognitivo”, à luz 

do actual “modelo educativo competitivo”, teríamos que organizá-lo segundo 

determinados protocolos metodológicos, tendo em consideração a dinâmica dos 

aspectos fisiológicos. Contudo, várias questões se colocam:  

 

 Parte-se do pressuposto errado que todas as crianças e jovens que ingressam no ensino 

obrigatório, aspiram a ser “atletas”, e estão vocacionadas para competir no domínio 

cognitivo. A imposição em termos nacionais do modelo competitivo e da performance 

escolar, tal como acontece nos clubes desportivos, peca pelo mesmo erro dos clubes 

desportivos, que procuram canalizar todos os jovens para a competição. A escola como os 

clubes desportivos, tem dificuldade em aceitar que muitas crianças e jovens apenas 

querem participar numa dinâmica de “lazer”, de “recreação”, de “filiação” ou por vezes 

teatral (não querem mesmo este modelo escolar). Ou seja, não se respeitam as diferentes 

motivações intrínsecas de cada criança que se vêem obrigadas a aceitar o modelo 

instituído. Nem todos os sócios do clube desportivo pretendem federar-se e competir 

formalmente, tal como acontece com as crianças na escola. Muitos apenas pretendem 

conviver, melhorar a sua saúde, motivos de filiação, ou apenas ter uma experiência 

informal. A escola tal como o clube tornaram-se unifuncionais e unidimensionais.  

 

 Todos os actores da família educativa sentem-se coagidos e obrigados, porque a 

escolaridade é obrigatória, a obedecer a estes imperativos. Esta estratégia, cria à partida, 

as condições para o insucesso, porque baliza e fecha o campo de opções das crianças, 

obrigando-as sem excepção, a competir. Também, ao criar objectivos competitivos, que 

excedem a ambição individual de cada uma das crianças e jovens, e sobretudo a sua 

dimensão biológica, criam expectativas muito elevadas, acentua o medo de falhar inerente 

à “neurose da expectação”, sobretudo por estarem sistematicamente a serem avaliadas, 

julgadas e rotuladas. Muitas das crianças, não possuem uma adequada preparação psico-

emocional, agravada pelas crescentes tensões das famílias em desagregação emocional, 

para suportarem tal tensão. A ansiedade da competição escolar e a constante pressão da 

avaliação/resultados, provocam interferência na sua prestação, que impedem e dificultam 

um elevado desempenho. Quase sempre esta ansiedade é acompanhada por 

manifestações somáticas mais ou menos visíveis. Muitas crianças abandonam a escola 

porque não se identificam com o modelo e não suportam a competição ou o nível de 

exigência imposto. Por outro lado, a impossibilidade de poderem disponibilizar mais dos 

seus tempos livres para além da quantidade de tempo que são obrigadas a ficar na escola, 

promove um crescente desinteresse.  

 

 Outra vertente de análise refere-se aos prejuízos da competição e do treino cognitivo 

intenso. As manifestações de comportamentos agressivos e anti-sociais das crianças 
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resultam da necessidade que as crianças sentem em descarregar a revolta e o 

ressentimento relativamente aos pais, professores e adultos em geral, que apenas olham 

para elas de forma instrumental, como recursos humanos e capital intelectual. A introdução 

de rankings, produz um maior número de perdedores do que vencedores. Por isso, as 

crianças tendem a equacionar o seu desempenho segundo um rígido código de valores e 

comportamentos, no qual a vitória significa sucesso e competência, e a derrota traduz, 

única e exclusivamente, insucesso, incompetência e falta de valor individual. A competição 

aplicada ao contexto educativo pode ter efeitos negativos no desenvolvimento psico-social 

dos jovens, e que não pode ser de maneira nenhuma desprezada. Se pretendemos investir 

no modelo escolar competitivo torna-se fundamental contemplar a “aprendizagem de 

competências psicológicas e emocionais de regulação da ansiedade”. Existem para além 

das competências cognitivas, as competências psico-emocionais que os alunos precisam 

de aprender a gerir para poder responder efectivamente às exigências das crescentes e 

desproporcionadas cargas de treino cognitivo, e dos momentos de competição (momentos 

periódicos de avaliação e exames). A redução da importância da competição (avaliação) 

tem essencialmente a ver com a implementação de uma filosofia e atitudes de trabalho 

correctas, que minimizem nos jovens participantes, o medo do fracasso e da avaliação 

social, e que garantam o apoio, em especial quando a criança comete “erros”. 

Evidentemente que esta reflexão faz sentido como forma de minimizar o impacto da 

aplicação do modelo competitivo e de especialização precoce a nível do sistema educativo. 

Se o investimento neste modelo, cujo referencial axiológico assume uma total vinculação 

com o modelo desportivo aplicado às crianças em idade escolar, pretende minimizar o seu 

impacto negativo, deve integrar algumas técnicas de sofrologia na “escola do sofrimento”. 

O relaxamento muscular, controlo respiratório, visualização mental, dessensibilização 

sistemática, meditação, biofeedback, paragem do pensamento, reestruturação cognitiva, 

técnicas de auto-instrução e modelagem, são algumas das técnicas que podem ser 

enquadradas nas escolas, de forma a facilitar as condições sofrológicas adequadas para 

se lidar com os constrangimentos de um modelo pouco simpático e empático, acolhedor e 

respeitador da realidade das crianças e das suas verdadeiras necessidades e motivações. 

 

 Por outro lado, os vários neuromitos centram todas as estratégias educativas nas 

pedagogias míopes que não encaram o indivíduo e os seus processos cognitivos e 

a própria consciência numa dinâmica multidimensional / quântica; Também, a falta 

do substrato base fundamental para a maturação das crianças (amor), 

compromete os processos cognitivos. A sobrevalorização e exacerbação destes 

processos e da linguagem, enquanto forma de expressão da personalidade/ego, 

hipertrofiam o falso eu, estão na base da crise de identidade e de consciência, que 

nos coloca num caminho de colapso. 

 

 As neurociências continuam a atribuir ao cérebro a responsabilidade sobre as 

aprendizagens. Posteriormente, constatou-se que, as emoções conduzem a atenção, criam 

significados, e têm os seus próprios percursos de memória, LeDoux (1994). Nada pode 

estar mais associado à aprendizagem. Kagan afirma: “os racionalistas que estão 

convencidos de que os sentimentos interferem com as escolhas mais adaptáveis, 

entenderam tudo ao contrário. A confiança apenas na lógica, sem a capacidade de sentir… 

levaria a maioria das pessoas a fazerem muitos mais disparates”, Kagan (1994) cit. Eric 

Jensen (1998), e de facto, “a redução das emoções pode constituir uma fonte igualmente 

importante de comportamento irracional”. A emoção ajuda a razão a concentrar a mente e 

a estabelecer prioridades. Muitos investigadores acreditam, agora, que a emoção e a razão 

não são opostas; por exemplo, a nossa faceta lógica diz, “determina um objectivo”, mas 

apenas as nossas emoções nos tornam suficientemente apaixonadas para agir na 

prossecução desse objectivo. 
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SOLE 

 

 

 A educação parte de um pressuposto errado: as crianças precisam dos adultos 

para aprender!... O projecto SOLEs: Ambientes de Aprendizagem Auto-Organizados 

desenvolvido por Sugata Mitra onde ficou provado que a educação é um sistema de 

auto-organização. Um sistema de auto-organização é aquele em que a estrutura 

aparece sem uma intervenção explícita do exterior. Sistemas de auto-organização 

também mostram sempre ser emergentes, que é quando o sistema começa a fazer 

coisas, para as quais nunca tinha sido concebido.  A escola organizada segundo o 

modelo tradicional, tal como a conhecemos é um modelo do passado. Hoje em dia, só 

não aprende quem não quer e não são precisos professores. A figura do professor tal 

como a conhecemos do modelo de ensino é também uma figura obsoleta e tem os 

seus dias contados. Quanto mais se lutar sindicalmente para se defender a 

continuidade deste modelo por questões de subsistências está a contribuir para o 

bloqueio da escola do futuro. 

 

Os preconceitos do actual modelo de ensino: 

 

 Será que a um bom domínio da expressão escrita e oral corresponde uma maior 

capacidade de comunicar? Haverá uma correspondência directa de causa e efeito, 

entre o domínio da expressão escrita, oral e do cálculo, e uma melhor capacidade de 

processamento na vida diária a nível social, profissional e pessoal? Se sim, porque 

razão cada vez mais verificamos comportamentos de “vitimização”, “securização”, 

“proteccionismo” e “normopatia”? Porque razão cada vez mais resistimos à 

transformação essencial, e damos mostras de dissonância cognitiva? Porque razão a 

nossa cultura está doente e disfuncional? Porque razão cada vez mais se recorre à 

linguagem defensiva do ego? Porque se acentuam os sinais de esgotamento, os 

conflitos e nos afastamos cada vez mais da felicidade? Porque temos cada vez mais 

medo, e se acentuam os sintomas de uma sociedade repressiva? Porque temos medo 

de falhar? Porque se sente um crescente “mal-estar difuso”, degradação da confiança, 

e crise de valores? Pressupõe-se que as pessoas literadas dão mais mostras de uma 

maior capacidade de lidar consigo, com os outros e com o mundo! Será?   

 Têm sido feitos enormes investimentos a nível da mobilização dos recursos 

humanos e de tempo para combater a aversão ao erro no domínio da expressão 

escrita e oral. Os linguistas pressupõem, tal como os geneticistas, que o mais pequeno 

erro linguístico, envolvendo uma simples troca de letras numa única palavra pode 

representar a incompetência linguística, representando uma anomalia catastrófica ou o 

insucesso de todo um sistema, uma mutação irreversível que descaracteriza e 

compromete as metas e objectivos nacionais, denegrindo a herança cultural. Esta 

rigidez e inflexibilidade na linguagem escrita e oral a linhas de código quantificáveis e 

avaliáveis, destrói a redundância que é a base da criatividade. Este reducionismo da 

comunicação humana, aos aspectos pragmáticos do domínio das competências 

linguísticas, descaracterizou e afastou-nos da idiossincrasia, ambiguidade e 

subjectividade inerente à verdadeira comunicação, que se processa a nível simbólico, 
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sinestésico. O excessivo peso gramatical retira a simplicidade intuitiva, 

espontaneidade e fluidez da expressão, tal como na escrita chinesa. As dificuldades 

de aprendizagem, são também um reflexo da incapacidade que os adultos têm em 

utilizar a linguagem das crianças, simples, fluida e despreconceituosa. Como poderão 

as crianças aprender a comunicar, fechadas numa sala de aula sem a possibilidade de 

“conhecer as palavras e o mundo”, sem o contacto com os “campos ou domínios de 

conhecimento”, sem contactar e aprender a linguagem da, com e na natureza e com a 

vida. 

 Cada vez mais o professor investe mais tempo no desenvolvimento de 

competências linguísticas (literacia), e muito pouco tempo no desenvolvimento de 

competências de comunicação. Preocupam-se cada vez mais com o domínio da 

linguística, mas hipotecam esse mesmo tempo na verdadeira comunicação com os 

alunos. Ou seja, cada vez há menos espaço para o contacto humano, prevalecendo o 

contacto meramente instrumental, distante e formal. Morreu a linguagem do afecto. 

 

 

Crise de literacia 

  

  Neil Postman (1994), afirma que “nada é mais óbvio que a infância é uma 

função daquilo que uma cultura precisa de comunicar e os meios que possui 

para o fazer. Embora a  economia, política, ideologia, religião e outros factores 

afectem o curso da infância – tornando-a mais ou menos importante – não 

podem criá-la ou expurgá-la. Apenas a literacia pela sua presença ou ausência 

possui esse poder”. 

 Verificou-se o “desaparecimento da infância” inerente ao facto de se 

procurar responsabilizar as crianças com obrigações e trabalho escolar como se 

de operários se tratassem, roubando-lhes a infância com todas as implicações 

negativas que isso acarreta. Verificamos também o aparecimento do “adulto-

criança” que pode ser definido como um adulto cujas capacidades emocionais e 

intelectuais não se realizaram e satisfizeram no momento adequado, 

manifestando-as na idade adulta de forma análoga às Crianças. Estes adultos 

sempre existiram, mas culturalmente variam no grau em que encorajam ou 

desencorajam esta caracteriologia. 

 

 

 Tem-se verificado uma deterioração educativa ao ponto deste fenómeno se 

tornar uma preocupação nacional. Face aos resultados, podemos perguntar se as 

crianças estão a ficar mais “burras”, os professores menos competentes, e os 

pais menos pais? Investigadores como Patrícia Lindamood, Nanci Bell & Phyllis 

Lindamood (1997) “Sensory Factors in the controversy over Reading instruction” 

afirmam que os baixos níveis de literacia e a controvérsia sobre os métodos de ensinar 

irão continuar até que a atenção deixe de estar centrada sobre os métodos de leitura e 

mude para os processos de leitura, e o desenvolvimento directo de duas funções 

sensorio-cognitivas importantes que suportam e salientam os processos orais e 

escritos da linguagem. Será que uma mera preocupação com as funções sensório-

cognitivas (descodificar – consciência fonémica e compreender – conceito de 

imagens), resolve o problema? E os afectos, o carinho, o amor, a partilha, a empatia?  
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  Patrícia Lindamood, Nanci Bell & Phyllis Lindamood (1997), afirmam que os 

indivíduos variam a sua tendência genética (determinismo – programação genética 

imutável – percursores essenciais para o processo da leitura) no sentido destes 

processos sensório-cognitivos mais básicos, contudo a maioria adquire-os de forma a 

se tornar leitores competentes e independentes. Será que nós estamos à partida 

limitados por um conjunto de factores sensório-cognitivos dos quais não podemos 

fugir? O que está a interferir (ruído) com a capacidade de expressão das crianças a 

nível familiar, escolar ou social? O factor que interfere nos processos sensório-

cognitivos, não contemplado por Patrícia Lindamood & col. na sua reflexão, remete-

nos para o papel do coração e a coerência emocional, que regula os processos 

psicofisiológicos, influenciando a actividade cortical. 

 

 O advento das tecnologias de informação e comunicação criaram o espaço 

para uma nova cultura linguística. Esta simplificação choca com o formalismo 

académico escolar e incomoda os professores. A economia de espaço e de tempo, 

para que a comunicação seja quase instantânea, criou todo um conjunto de códigos 

que fogem a alguns princípios ortográficos e gramáticos. Esta simbologia minimalista 

cada vez mais se aproxima a códigos analineares da linguagem oriental, e se afastam 

do domínio materialista linear. O uso de carinhas (   - smilies, smileys ou 

emoticons) é uma forma de deixar a comunicação menos artificial. Foi uma das boas 

invenções propaladas pela internet, seja em chats ou em alguma lista de discussão. 

Com o avanço dos recursos e do poder de processamento dos computadores, as 

carinhas deixaram de ser apenas caracteres ASCII para serem difundidos com 

gráficos mais simpáticos e coloridos. 

 A lógica linear do modelo educativo tradicional, insiste numa batalha entre o bem 

e o mal, entre o certo e o errado, entre um caminho certo rígido e justo e o caminho 

oposto, sinistro e obscuro, afirma Katya Walter (1997), uma filósofa proeminente do 

Texas que estudou no Instituto Jung em Zurique e ensinou durante um ano na 

Universidade Jinan de Cantão.  

 

 As crianças e jovens procuram simplificar os processos orgânicos vitais e 

nós insistimos na sua complexificação e erudição. Repare-se por exemplo nos “smiles” 

para representar estados emocionais. As crianças procuram equilibrar a expressão 

escrita colorindo-a de forma humanizar as ligações entre pares. 

 

 A linguagem dos SMS e da Internet baseia-se em logogramas tal como a escrita 

chinesa. 

 

  O idioma chinês é um idioma basicamente monossilábico: cada raiz é formada 

de apenas uma sílaba. As palavras, que podem ser formadas por uma, duas ou 

mais raízes, sendo, portando, mono, di, trissilábicas etc., não são flexionadas; as 

definições de singular, plural, superlativo, posse etc. são definidas, quando o são, 

por vários meios (partículas, advérbios, construções sintácticas especiais etc.). 

Não existe flexão de género, número, caso, tempo etc. Também não existem 

artigos. A escrita chinesa é caracterizada pela ausência de um alfabeto. No idioma 

chinês, os grafemas (símbolos ou ideogramas) não transcrevem fonemas, mas 

significados, e cada grafema pode ser pronunciado de uma forma completamente 

diferente de acordo com o dialecto. Cada grafema isolado é lido como uma sílaba 

diferente e, para formá-los, muitas vezes utilizam-se elementos diferentes. Por 
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exemplo: para se representar a ideia de "brilho", o grafema combina os das ideias 

"sol" e "lua". Para representar uma floresta, faz-se o desenho de duas árvores. A 

palavra "computador" é representada com as palavras "electricidade" e "cérebro". 

 Os Chineses antigos eram muito ligados à analogia. Quando Katya Walter 

(1997) começou a procurar, descobriu a confirmação disto em todo o lado. Por 

exemplo um excerto escrito chinês antigo é notavelmente relacional. De facto não 

há pontuação, pelo que é tudo uma única frase. Não existem distinções entre 

singular e plural, tempos verbais, artigos, mesmo até proposições ou conjunções, 

no sentido ocidental. 

 

 
  Princípios da escrita Chinesa 

  ▪ 

Estes princípios são compatíveis com a necessidade de um processo de “cura” (Complexo-R), de 

“Desintoxicação da contenção” e do desbloqueio das tensões e sincinésias educativas, permitindo 

a abertura das crianças na sua expressão fluida, leve, desinibida, bela e harmoniosa. Estes 

princípios podem associar-se ao modelo de Cognição da “Teoria de Santiago” integrando o 

processo multidimensional (sinestésico) na aprendizagem, envolvendo a visão, o tacto, o olfacto, a 

proprioceptividade a audição numa sinfonia de processos de vida. 

 

  ┌────────────────────────┴────────────────────────┐ 

  1.º Princípio 2.º Princípio 3.º Princípio 

  ▪ ▪ ▪ 

  Imitando a forma Apontando o objecto Unindo-se aos significados 

 

 

  

 A analogia está embebida nos próprios golpes do pincel. A escrita Chinesa teve 

origem na simbolização de objectos. O primeiro princípio da escrita de caracteres é 

denominado “imitando a forma”. Por exemplo, isto significa homem 人. Repare-se 

como está de pé com os braços caídos junto do corpo. Para se retratar mais “emoções 

abstractas”, desenvolveu-se um segundo princípio denominado “Apontando para o 

objecto”. Aqui está novamente o homem, mas agora com os braços estendidos para 

simbolizar o carácter grande: 大. Agora ele está a mostrar-nos a medida de algo 

grande, algo invisível… talvez ele esteja a descrever o que foi embora. 

 

 Os chineses desenvolveram a sua linguagem escrita modificando o que era 

originalmente uma simples imitação da forma e utilizou analogias pictóricas (tal como 

os emoticons que os jovens utilizam na sua comunicação). Uma comunicação sem o 

peso gramatical da língua é algo extremamente apelativo para as crianças que 

valorizam a simplicidade, a espontaneidade e a fluidez da expressão. Os adultos 

complicam em função do valor factual e relativo da cultura (erudição), construtos 

mentais artificiais auto-impostos criando uma intoxicação da mente das crianças. 

 

 É fundamental criar o espaço para que as crianças experimentem várias formas 

de expressão, sem os condicionalismos predefinidos nos padrões linguísticos. Isto é, a 

aprendizagem da língua materna deve ser interactiva pela “imitação corporal da 

forma”, pintada e colorida com histórias e contos “apontando o objecto”, através do 

jogo simbólico e do imaginário que é a linguagem das crianças, “unindo-se aos 

significados”. A nossa linha de montagem linguística mata a própria língua e a 

alegria de aprender, atrofia a mente, o coração e o espírito. 
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 Jonathan Grainger da Universidade de Provence & Carol Whitney (2004), do 

Department of Computer Science, University of Maryland, num artigo publicado no 

Jornal “Trends in Cognitive Sciences” com o título “Does the Huamn mnid raed wrods 

as a wlohe?” desenvolvem algumas considerações sobre uma mensagem de email 

que circulava na Internet que supostamente era o resultado de uma investigação na 

Universidade de Cambridge. Esta mensagem fornecia uma ilustração útil acerca de 

alguns mecanismos fundamentais envolvidos na leitura. A mensagem demonstrava 

um texto composto por palavras cujas letras do meio foram reorganizadas, “can be 

raed wtih qutie anazimg esae!”.  

 

 No site http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/~mattd/Cmabrigde/, é apresentado uma análise 

sobre o mesmo “memo” de forma a explicar a ciência por detrás deste, afirmando que 

existem elementos de verdade, contudo os cientistas que estudam a psicologia da 

linguagem (Psicolinguística), sabem que existem alguns aspectos que são incorrectos. 

 

A mensagem que circulava na Internet: 

 

Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr 

the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at 

the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit 

porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but 

the wrod as a wlohe.  

 

 

 A legibilidade e compreensibilidade desta mensagem de email, deve-se a 

factores cima-baixo (Top-Down) tornados possíveis pelo facto de que quase 50% das 

palavras não estão misturadas. Jonathan Grainger & Carol Whitney (2004), sugerem 

que uma parte significativa deste “efeito de mistura das palavras” se deve a uma 

forma especial através da qual o cérebro humano codifica as posições das letras nas 

palavras impressas. Investigações recentes que utilizam as “técnicas de preparação 

de disfarce” (masked-priming), ajudaram a elucidar os mecanismos envolvidos na 

codificação da posição das letras. A capacidade para descodificar uma mensagem, 

cujas letras estão trocadas dentro da palavra, exige da criança ou do adulto um prévio 

conhecimento das palavras e do mundo (experiência de fundo) e uma prévia 

imersão no mundo da linguagem e dos respectivos significados e significantes, bem 

como um conhecimento do domínio, de forma a reconstruir redundantemente o 

conteúdo da informação apesar do “ruído”. Estes dois fenómenos impulsionaram 

novas abordagens relativas ao estudo da codificação da posição das letras, o qual se 

acredita fornecer uma relação coerente sobre o “efeito da mistura das palavras” 

(Jumbled Word effect).  

 Para as crianças e jovens não importa tanto o rigor perfeccionista da linguagem, 

mas mais a comunicação, o contacto, o afecto. Por esse motivo, a forma rápida e 

fluida de interacção virtual nas salas de conversação online, não se preocupa tanto 

com o rigor da escrita. Preocupa-se sim com os laços afectivos e emocionais 

estabelecidos na comunicação, na partilha de ideias e experiências, no 

desenvolvimento de contactos e relacionamentos.  

 O formalismo linguístico é mais uma preocupação dos adultos espartilhados 

pelos seus preconceitos de distinção, erudição e excelência. Porque nos preocupamos 
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tanto em condicionar as crianças a um mundo adulto tão dessensibilizado, distante, 

formal e desprovido de alma, quando as crianças têm em si uma fonte de alegria, de 

jovialidade e de liberdade que nós esquecemos? Porque não devem antes os adultos 

reaprender a linguagem da espontaneidade infantil? Até porque as crianças possuem, 

tal como nós, dentro de si uma disposição inata para aprender. Porque substituímos 

nós essa “sabedoria residente” por processos mecanizados e automatismos cegos? 

 

 O “princípio do menor esforço”, propõe que o discurso e a linguagem são 

optimamente estruturados em resultado de duas forças opostas: unificação e 

diversificação. Por exemplo, se um reportório é demasiado unificado ou repetitivo, uma 

mensagem é representada por apenas alguns sinais, e por isso, menos complexidade 

de informação é transportada. Se um reportório é demasiado diverso ou distribuído de 

forma aleatória, a mesma mensagem pode ser sobre-representada por uma 

diversidade de sinais e, novamente, é transportada menos informação. Estas duas 

forças opostas resultam num equilíbrio entre a unificação e a diversificação. O 

“princípio do menor esforço” de George Kingsley Zipf pode ser representado 

estatisticamente e subsequentemente. Zipf mostrou que um grande número de 

linguagens, sejam letras, palavras escritas, fonemas, ou palavras faladas, seguiam 

este princípio. Este equilíbrio optimiza a quantidade de comunicação potencial que 

pode ser transportada através do canal desde o emissor até ao receptor. A estrutura 

do sistema nem é muito repetitiva ou diversa. Assim, um sistema que exiba um tal 

equilíbrio pode-se dizer que possui uma “capacidade de comunicação de elevado 

potencial”. 

 A compreensão das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos 

pode ser abordadas à luz da teoria da informação e dos sistemas de comunicação. 

Para se compreender os mecanismos da linguagem humana pode-se analisar 

matematicamente a capacidade, estrutura e organização do canal de comunicação do 

sistema de comunicação. Shannon ilustrou inicialmente o conceito de teoria da  

informação utilizando exemplos da linguagem humana estatisticamente significativos. 

Assim, o conteúdo da informação do discurso humano pode ser avaliado ao nível 

fonémico, das letras, palavras e em outros níveis de organização de frases. Cada nível 

pode ser representado por uma série de ordens crescentes (zero, primeiro, segundo, 

etc), de entropia.  

 

 A entropia é aqui definida como uma medida do grau de informação da 

organização que não está directamente relacionado com a propriedade 

termodinâmica utilizada na física (embora possuam uma origem matemática 

comum). Poucos investigadores do comportamento animal têm examinado a 

utilização do processo de análise entrópica de primeira ordem conhecida por Lei 

de Zipf ou estatística, Zipf (1949), cit. McWoman e col. (1999).   

 

 

 A estatística Zipf examina a relação entrópica de primeira ordem e avalia a 

composição do sinal ou “estrutura” através da análise da frequência da utilização de 

sinais relativamente ás suas categorias (ex: 1º, 2º, 3º, versus a frequência do mais 

para o menos). Mede a capacidade potencial para a transferência de informação ao 

nível do reportório examinando a quantidade óptima de diversidade e redundância 

necessárias para os transferes na comunicação na presença de canais com “ruído”. 
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As entropias de ordem elevada fornecem uma medida quantitativa do conteúdo 

informativo em cada nível sucessivo e quantos níveis de complexidade informacional 

contem o sistema de comunicação. Nos seres humanos, tanto a comunicação vocal 

como gestual, escrita, visual entre outros meios em geral são essenciais para a 

estrutura de fissão-fusão da estrutura social e para as complexas relações e 

negociações entre os indivíduos. 

 A teoria da informação e a definição de informação bem como a nomenclatura 

utilizada neste contexto traz alguma conflituosidade, podendo ser definida, segundo 

McWoman e col. (1999), no sentido contextual, comunicativo e estatístico: 

 
Contextual: que informação é transportada durante uma troca comunicativa (ex: 

significado); 

Comunicativo: que quantidade de informação pode ser transferida durante uma 

troca comunicativa; 

Estatístico: capacidade de compressão de dados (ex: a palavra “meet” pode ser 

comprimida por “e”*2; a palavra “meat”, contudo, não pode ser comprimida sem se 

perder informação). Assim, existe mais informação estatística ou entrópica em 

“meat” do que em “meet”. 

 

 Estas três definições de informação podem resultar em medidas de informação 

muito diferentes. Por exemplo, uma delas não precisa de saber nada sobre a 

“informação contextual” para calcular a “informação comunicativa” ou “informação 

estatística”. De forma semelhante, a “informação comunicativa” difere da “Informação 

estatística”. A informação estatística é maximizada quando as sequências de sinais 

são verdadeiramente aleatórias (ou maximamente diversas) em natureza. A 

informação comunicativa é maximizada quando se alcança um equilíbrio entre 

sinalizações altamente redundantes ou diversas; num canal de comunicação onde 

prevalece ruído, torna-se necessária uma certa quantidade de redundância para a 

transmissão de informação. A informação no sentido comunicativo será designada por 

“capacidade de comunicação” (ex: complexidade do sistema de sinalização).  

 A preocupação excessiva com os formalismos linguísticos e a complexidade 

informacional é própria das exigências de uma sociedade das tecnologias da 

informação, que sobrepõem e condicionam os homens aos imperativos das máquinas 

e das suas formas de processar informação. O ser humano é bem mais “complexo e 

simples”, e as suas formas de expressão são orgânicas e não mecânicas ou 

estatísticas.  

 

 Contudo, estes estudos mostram que a “diversidade” e “redundância” reflectem a 

plasticidade e flexibilidade comunicativa humana que tende para o princípio do menor 

esforço, optimizando a comunicação pela linguagem corporal / visual, o tom de 

voz/som – palavras, informação energética (campos electromagnéticos) e 

bioquímica/olfacto (ferormonas). 

 

 Os bebés humanos têm uma disposição inata para aprenderem línguas; não 

é este o caso dos jovens mamíferos de outras espécies. Em termos convencionais, 

pensa-se nisto como um tipo de programação do ADN. Do ponto de vista de Rupert 

Sheldrake (1995), deve-se à ressonância mórfica de inúmeras pessoas no passado 

que, com base nas suas experiências depositaram no A-Field (Akashic Field), Ervin 
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Laszlo (2006) ou como lhe chama também “psi-field”, que parte da premissa da 

hipótese da conectividade. Esta ressonância está subjacente à tendência geral para 

adquirir a linguagem e também facilita a aquisição de línguas particulares, tais como o 

Sueco e o Swahili, por ressonância de falantes anteriores destas línguas. 

 

 

 Ninguém contra-argumentará sobre o facto de que todos os seres humanos 

possuem uma capacidade inata para a aquisição da linguagem. Está bastante 

claro que as crianças neurologicamente intactas, criadas sob circunstâncias 

“normais” possuem a capacidade biológica para aprender qualquer linguagem. 

Porque razão então, cada vez mais estas mesmas crianças, denotam 

“dificuldades de aprendizagem” relativamente à proficiência literária? Que tipo de 

interferência destrutiva, ou ruído, estamos nós a introduzir, que prejudica esta 

fluidez e naturalidade inata de aprendizagem? 

 Em 1992, os neurocientistas liderados por Giacomo Rizzolatti, ao mapear a 

área sensóriomotora do cérebro verificaram que as células desta região se 

activam quando alguém observa o comportamento noutro indivíduo. O padrão de 

activação dos neurónios espelho permitem participar nas acções de outra pessoa 

como se estivéssemos nós a executá-la. Os neurónios espelho tornam as 

emoções contagiosas, fazendo que os sentimentos que observamos fluam através 

de nós, ajudando-nos a entrar em sincronia e acompanhar o que está a acontecer. 

Estes neurónios parecem desempenhar um papel crucial no modo como as 

crianças aprendem. A aprendizagem por imitação é de há muito reconhecida 

como uma das principais vias do desenvolvimento infantil. Estas investigações 

nesta área explicam como as crianças conseguem dominar uma matéria através 

da simples observação. Enquanto vêem, estão a gravar no seu próprio cérebro um 

reportório de emoções, de comportamentos e de conhecimentos sobre a forma 

como o mundo funciona. Por este motivo, se queremos que as crianças 

modifiquem os seus comportamentos é imperativo que comecemos por mudar os 

nossos como actores da família educativa. Esta activação de circuitos paralelos 

em dois cérebros faz-nos chegar instantaneamente a uma noção partilhada do 

que importa em qualquer momento. O que cria proximidade, uma sensação de 

partilhar o momento. Os neurocientistas chamam a este estado de reverberação 

mútua (ressonância empática”, uma ligação cérebro-cérebro que cria um circuito 

bipessoal usando a via inferior. Conclui-se que o nosso sistema nervoso está 

construído de modo a captar os sistemas nervosos de outras pessoas, para que 

possamos experimentar os outros como se estivéssemos na pele deles. Deixamos 

de continuar a ver as nossas mentes como tão independentes e isoladas, 

interagindo a um nível invisível. Ao nível do inconsciente estamos em constante 

diálogo com quem quer que interagimos, todos os nossos sentimentos e maneira 

de nos movermos sintonizados com os dessa pessoa. Esta dinâmica pode ser 

analisada numa perspectiva dos campos psíquicos electromagnéticos. 

 

 

 Noam Chomsky (1986) Massachussets Institute of Technology, identifica o “gene 

da linguagem”, argumentando que as “regras” sintácticas de todas as linguagens 

humanas são determinadas por um mecanismo neuronal inato. Ao longo dos anos 

formulou uma teoria da “Gramática Universal (GU)”. Por outro lado, afirmam que a 

GU (Gramática Universal) exemplifica o conhecimento inato desta “regra”, 

despoletando o programa genético se a criança for exposta desde fases precoces da 

sua vida, Philip Lieberman (2002), cit. Bates e col. (1991). Resumindo, a GU constitui 
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um armazém inato de conhecimento detalhado sobre a sintaxe. Outros componentes 

geneticamente transmitidos da GU deveriam especificar as regras que governam a 

formação das questões de sim-não, enquanto outros genes da GU confeririam a 

capacidade para formar frases passivas e assim por diante. No caso da linguagem, 

Chomsky cit. Rupert Sheldrake (1995), defendeu que a aprendizagem rápida da 

linguagem pelas crianças, incluindo a compreensão das regras gramaticais, não pode 

explicar-se de uma maneira behaviorista em termos de estímulos e resposta 

condicionadas. Uma das características mais impressionantes do uso da linguagem é 

a sua “criatividade”: com cerca de cinco ou seis anos, as crianças são capazes de 

produzir e de compreender um número infinitamente grande de sons que não ouviram 

anteriormente. Chomsky pensa nisto como um processo orgânico em vez de 

mecânico: “a linguagem parece-me crescer no espírito, muito à semelhança dos 

sistemas físicos do corpo”. A fim de explicar a capacidade notável das crianças para 

aprenderem línguas, afirmou que as estruturas organizativas básicas das línguas são 

inatas: as crianças herdam-nas. Como já foi dito, visto que os bebés de qualquer raça 

parecem ter a capacidade de aprender qualquer língua humana, chegou à conclusão 

de que estas estruturas herdadas devem ser comuns a todas as línguas: representam 

aquilo a que chama uma gramática universal e considera que uma das tarefas da 

linguística consiste na determinação das propriedades universais e essenciais de 

todas as línguas humanas. Considera-as “geneticamente programadas”. Esta noção 

de uma gramática universal é o aspecto mais controverso do sistema de Chomsky. 

 

 Com base nestas afirmações que remetem para os genes esta capacidade de 

aprendizagem inata das linguagens, várias questões se colocam perante a actual crise 

de literacia, uma vez que cada vez mais nela se fala, e tem sido uma das principais 

causas da reforma educativa em Portugal, com o aumento da carga disciplinar em 

geral, “escola a tempo inteiro”, procurando-se a especialização precoce: 

 

Estarão a acontecer por alguma razão, mutações nos genes que deterioram a GU 

ou o acesso a este repositório de informação? 

Será que sobrecarregar as crianças desde tão cedo, procurando tirar partido desta 

“capacidade biológica”, “GU”, olhando-as como simples biocomputadores cuja 

plasticidade neuronal está no auge, irá resolver o insucesso escolar; 

Poderão outras variáveis, muito mais importantes e não equacionadas, estar por 

detrás deste problema? 

 Algumas experiências fornecem provas de que ocorreu realmente a 

transmissão hereditária de hábitos adquiridos, Rupert Sheldrake (1995). A mais 

completa de todas as investigações sobre a transmissão hereditária da 

aprendizagem foi começada em Harvard em 1920 por William McDougal. As suas 

experiências duraram mais de 30 anos e deve ser uma das séries mais longas de 

experiências da história da psicologia experimental. Com base nas experiências 

efectuadas em gerações de cobaias treinadas verificaram um aumento 

progressivo da velocidade de aprendizagem de geração em geração verificando-

se que as gerações subsequentes aprendiam cada vez mais rapidamente com 

menos erros e interpretou estes resultados em termos de transmissão 

Lamarkiana, por outras palavras, em termos de modificação dos genes dos ratos. 

Esta conclusão foi considerada inaceitável por muitos biólogos e o único recurso 

foi repetir as experiências. Quando F.A.E. Crew o fez em Edimburgo, a primeira 

geração dos ratos aprendeu muito depressa, com uma média de apenas 25 erros 

e alguns fizeram-no à primeira vez. Os seus ratos pareciam estar na fase em que 
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McDougall abandonou as experiências. Nem ele nem McDougall foram capazes 

de explicar este efeito. Em Melbourne, W.E. Agar e colegas também descobriram 

que a primeira geração que testaram aprendeu muito mais depressa do que os 

ratos originais de McDougall. Continuaram a testar 50 gerações sucessivas de 

ratos por um período de 20 anos tal como McDougall, descobriram um aumento 

progressivo da velocidade de aprendizagem nas gerações subsequentes. Mas, ao 

contrário de McDougal, também testaram repetidamente, ratos de controlo que 

não descendiam de pais treinados. Também estes mostraram uma melhoria 

semelhante. Os investigadores concluíram, sensatamente que o aumento 

progressivo não se devia à transmissão Lamarckiana; se assim tivesse sido, o 

efeito teria aparecido apenas na progenitura dos ratos treinados. Mas então 

porque razão ocorreu a melhoria? Este efeito nunca foi satisfatoriamente 

explicado contudo, é exactamente o que se poderia esperar na base da 

ressonância mórfica. 

 

 A Ciência Epigenética mostra claramente que os genes são potenciais, que 

não controlam a biologia, esta é determinada pelas percepções, crenças e atitudes 

(construtos mentais artificiais auto-impostos) ou a “Memória da Sociedade” de Jorge 

Crespo em “Arquivos da Memória” [Trata-se do Paradigma do Estudo da Memória 

associado ao contexto discursivo da modernidade conceptualizada, cuja transmissão 

mnemónica passa da repetição para a recolecção, substituindo as lealdades 

tradicionais por uma filiação a um território simbólico (Matrix), regido pelo consenso e 

semelhança cultural (Nação - Cultura). Este modelo de coesão social oficializa uma 

memória colectiva desenhada para simbolizar a unidade nacional, garantir a 

legitimidade do Estado e sustentar o consenso político-social que tem repercussões na 

construção biológica – somatização / programação genética. A forma como os 

museus, as grandes exposições, o cinema, os manuais escolares, os discursos 

políticos, os modelos e orientações do sistema de saúde, veiculam uma versão do 

passado de forma a fundamentar as opções do presente fornecendo as bases teóricas 

relevantes para a exploração dos meios culturais utilizados por regimes autoritários 

como o nosso pseudo-sistema “Democrático”.]. Esta linguagem Antropológica 

encontra paralelos na teoria dos campos. Se os genes são “potenciais”, a 

capacidade que uma criança possui para aprender uma linguagem não depende de 

nenhum mecanismo neuronal inato, mas da capacidade dos seus transdutores 

biológicos se sintonizarem com a “memória colectiva” ou o campo inconsciente 

colectivo de Jung. São as ondas de pressão emitidas pelo coração, na medida em que 

é o órgão que reage mais rapidamente aos estímulos externos, que sincroniza os 

processos neurológicos reflectindo-se nos estados fisiológicos facilitando o acesso à 

informação contida nos campos. A incoerência neste circuito bloqueia os processos 

cognitivos e promove disfunções de aprendizagem. 

 A ressonância mórfica geral dá às jovens crianças uma tendência geral para 

aprenderem a língua mas, quando começam a falar uma língua particular, tal como o 

português, entram em ressonância mórfica com as pessoas que ouvem falá-la (para 

tal é fundamental não haver ruído, ou seja, prevalecer a coerência do sistema 

biofísico); a sua aprendizagem desta gramática e vocabulários particulares é facilitada 

por essa ressonância. Falar esta língua sintoniza-as, com base na semelhança, com 

os falantes da mesma língua, incluindo muitos milhões de falantes no passado. 

 A hipótese da causalidade formativa prevê que as línguas faladas por muitas 

pessoas no passado deveriam, em média, ser mais fáceis de aprender do que as 
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faladas por muito poucas pessoas, mantendo-se as outras condições iguais. Então, 

porque razão não podemos aprender línguas como o chinês muito facilmente, já que 

tantos milhões de pessoas falam? No caso dos adultos, a situação é, obviamente 

complicada pelo facto de que os hábitos, profundamente enraizados, associados à 

nossa própria língua, interferem fortemente com a aquisição de outras. Quanto mais 

fortemente estes hábitos moldarem a nossa fala, a nossa escuta e compreensão, 

menos facilmente seremos capazes de adquirir os novos padrões da língua que 

estivermos a aprender.  

 Talvez seja por isso que pessoas com “bom ouvido” e uma aptidão invulgar para 

imitar a fala das outras sejam, muitas vezes, particularmente dotadas para 

aprenderem línguas estrangeiras. Pela imitação hábil, sintonizam-se, mais 

eficazmente, com falantes passados da língua do que a maior parte de nós e o 

prosseguimento da aprendizagem dessa língua é facilitada, em mais ampla medida, 

pela ressonância mórfica. No caso dos bebés, em que não há hábitos estabelecidos 

que interfiram com a aquisição da linguagem pela primeira vez, poderiam existir 

diferenças na facilidade com que adquirem as línguas comuns e as raras. 

 

 De uma maneira geral, aprendemos coisas com as pessoas que já as sabem 

fazer. No caso das aptidões físicas, tais como nadar ou tocar piano, as aptidões sã-

nos transmitidas pelas pessoas que imitamos. Nesta transmissão, as palavras 

desempenham um papel subalterno: é claramente difícil aprender estas aptidões a 

partir dos livros. Quando começamos a fazer estas coisas, ligamo-nos aos campos 

mórficos das aptidões e a nossa aprendizagem é facilitada pela ressonância mórfica, 

não apenas com os professores que já empregaram estas aptidões anteriormente. 

 Na nossa sociedade, a maior parte das profissões continua a aprender-se 

através de um sistema de aprendizagem. Todas estas aptidões, de acordo com a 

hipótese que nos interessa, implicam hierarquias encaixadas de campos mórficos que 

são fortemente estabilizados pela ressonância mórfica de inúmeras pessoas no 

passado. 

 Porquê investir tanto em métodos de desenvolvimento e aprendizagem da 

linguagem se comunicamos cada vez menos, e desenvolvemos monólogos assistidos 

que denotam a dificuldade em prestar atenção. As dificuldades de expressão escrita e 

oral devem-se também elas à distância, ao afastamento emocional e afectivo, embora 

fisicamente exista proximidade.  

 

 Esquecemo-nos que dominar a linguagem não é sinónimo de saber 

comunicar, e saber comunicar não significa saber amar. A escola ensina a 

linguagem como instrumento de comunicação mas não ensina a comunicar. E 

aqueles que aprendem a comunicar, não aprendem a amar.  

 

 

 Este é o nosso sistema educativo que valoriza o supérfluo a imagem e cosmética 

em detrimento do essencial. Porquê aprender uma linguagem que não alimenta o 

espírito. Porquê sacrificar horas a fio na mestria de uma linguagem que não traz 

afecto, amor, reconhecimento como ser e, sobretudo se ninguém me escuta? 

 Doc Childre, fundador do Instituto Heart MathTM afirma que “Somos educados na 

escola a crer que a prática precede a eficácia, quer seja na leitura, escrita, informática 

etc. Contudo, raramente nos é dito como praticar o cuidado, compaixão, 
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reconhecimento ou AMOR - essenciais para o equilíbrio”. Falta encetar a alfabetização 

do coração. A alfabetização é um instrumento e como tal pode ser bem ou mal 

utilizado. Ensinar a utilizar uma ferramenta não basta, torna-se importante 

facilitar a integração do poder dessa ferramenta e os benefícios de uma 

utilização amorosa da mesma. A Inteligência Emocional corresponde à alfabetização 

da linguagem das emoções coerentes, ou seja, é o instrumento que permite 

compreender e integrar a dimensão da correcta utilização da comunicação. 

 

 

 Iniciou-se no ano 2003 e prolongar-se-á até ao ano 2012 a “Década das 

Nações Unidas para a Alfabetização” que foi oficialmente lançada a 13 de 

Fevereiro em Nova Iorque, pelo Secretário Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, 

pelo Director Geral da UNESCO Koïchiro Matsuura e o Presidente da Mongólia 

Natsagiin Bagabandi.  
───────────────────── 

“Alfabetização para todos: Voz para todos, Educação para todos” (Boletim ONU “ Década das Nações 

Unidas para a Alfabetização 2003-2012; Educação para Todos; N.º 16; Fevereiro – Julho 2003)”. 

 

 

 A verdadeira alfabetização deve acontecer a nível do coração, enquanto centro e 

pilar de uma nova educação, da pedagogia de um renovado ser, alicerçada na literacia 

emocional e espiritual. Entender a alfabetização apenas em termos cognitivos, é uma 

visão reducionista, esquecendo que a comunicação se faz, 55% via linguagem 

corporal (mente subconsciente - Candance Pert, 1999), 38% pelo tom de voz, e 

apenas 7% pelas palavras, Joseph O’Connor & John Seymour (1995), “Introdução à 

programação neurolinguística”. No entanto, tanto a expressão escrita e oral como a 

linguagem dos símbolos matemáticos, são geridas maioritariamente pelo hemisfério 

esquerdo (mente racional – “Factual”), ao qual lhe é conferido um peso e preferência 

muito superior à linguagem corporal cinestésica e emocional, artística e intuitiva 

própria do hemisfério direito (“Função Simbólica”). Se a comunicação pelas palavras 

apenas pesa 7% no total, porque razão se investem 100% de recursos numa pequena 

dimensão da comunicação. Faz todo o sentido que a escola invista os seus recursos 

equitativamente, na facilitação do estudo e compreensão da “anatomia emocional”. 

 O PNL (Plano Nacional de Leitura) deveria ser substituído pela PNL 

(Programação Neuro Linguística). Esta conversão de siglas e de conteúdos 

enriqueceria em muito a exploração dos sistemas representacionais pela linguagem.  

 

 

 Joseph O’Connor & John Seymour (1995), dão um exemplo: “Imagine, por 

exemplo, a tarefa aparentemente simples de olhar para cada uma das palavras 

desta página (…). A imagem é projectada (…) em direcção à retina, codificada em 

impulsos eléctricos (…) e depois reconstruída pelo córtex visual do cérebro. A 

imagem resultante é assim projectada para fora, mas é criada no interior do 

cérebro. Ou seja, observamos através de uma série de filtros perceptivos activos. 

O mesmo acontece com os restantes sentidos. O mundo que percebemos não é o 

mundo verdadeiro, ou seja, o território. Trata-se de um mapa criado pela nossa 

neurologia. Aquilo que vemos no mapa e filtrado pelas nossas crenças, interesses, 

expectativas, preocupações e medos. (…) O desenvolvimento de uma percepção 

rica em cada um dos nossos sentidos físicos chama-se acuidade sensorial, e é um 

dos objectivos explícitos do treino de PNL (Programação Neuro Linguística). 
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  Sistemas Representacionais Básicos 
  ┌─────────────────────┴─────────────────────┐ 
  Sistema Visual Sistema Auditivo Sistema Cinestésico 
  (V) (A) (C) 
  ┌──────┴──────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ 
  Percepção  Representação Percepção  Representação Percepção  Representação 
  Externa  Interna Externa  Interna Externa  Interna 
  ▪  ▪ ▪  ▪ ▪  ▪ 
  Olhamos para  Visualização Escutamos o  Escutamos o Sensações do  Sensações do 
  O mundo externo  mental mundo externo  mundo interno mundo externo  mundo interno 
  (Ve)  (Vi) (Ae)  (Ai) (Ce)  (Ci) 
        ▪  ▪ 
        Sensações tácteis Inclui as sensações  
        como o tacto,  lembradas, as emoções 
        a temperatura e as sensações internas 
        e a humidade. de equilíbrio e a consciência 
         corporal, que é  
         conhecida como a sensação 
         proprioceptiva e nos dá  
         informação sobre os nossos 
         movimentos. 
         ▪ 
         O sistema vestibular 
         É uma parte importante 
         Do nosso sistema cinestésico 

 
 
 

 Parte da nossa comunicação começa com os pensamentos, que comunicamos 

aos outros usando as palavras, o tom de voz e a linguagem corporal. Mas o que são 

pensamentos? (…) Quando pensamos sobre o que vemos, ouvimos e sentimos, 

recriamos esses sons, visões e sentimentos internamente. (…) Portanto, uma das 

formas de pensar é lembrar (memória) consciente ou inconscientemente, das 

imagens, sons, sentimentos, do paladar, odores que já experimentamos. Através da 

linguagem, podemos criar uma infinidade de experiência sensoriais, sem as termos 

vivido realmente. Porém, para que isso aconteça é fundamental ter vivido experiências 

concretas nesses contextos. As vias neurológicas usadas para representar a 

experiência interna são as mesmas da experiência directa. O pensamento produz 

efeitos físicos directos, já que o corpo e mente formam um sistema único. Se nos 

imaginarmos a comer a nossa fruta favorita, a fruta pode ser imaginária, mas a 

salivação não o é. Usamos os sentidos externos para observar o mundo, e os internos 

para representar a experiência para nós mesmos. 

 Entre muitos preconceitos do nosso sistema educativo, um deles relaciona-se 

com o facto de os professores partirem do pressuposto que todas as crianças na sala 

de aula utilizam os sentidos externos da mesma forma e representam internamente as 

experiências evocadas na leitura de um texto em Português, ou na interpretação de 

um enunciado de matemática da mesma forma. O que pretendo sublinhar aqui é o 

facto de as crianças poderem escutar e ver a mesma informação, mas a forma como a 

assimilam, armazenam e codificam nas suas mentes, ou a forma como utilizam os 

seus sistemas representacionais, podem ser completamente dispares. Algumas 

crianças podem estar em vantagem e outras em desvantagem só pela forma como a 

informação é veiculada, como os exemplos são utilizados e como os conteúdos são 

apresentados. Os nossos alunos usam estes sistemas básicos, mas não estão 

conscientes deles. Contudo, têm tendência para favorecer um ou mais em detrimento 
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do ou dos restantes. Quando as crianças estiverem absorvidas no seu mundo interno 

de visões, sons e sensações, menos será capaz de prestar atenção ao mundo 

externo. Todas as crianças possuem sistemas representacionais preferidos. Isso 

explica a razão pela qual elas são naturalmente melhores ou mais “talentosas” em 

determinadas tarefas ou técnicas, pois aprendem a usar um ou dois sentidos internos, 

de modo a utilizá-los com facilidade, inconscientemente e sem esforço. Quando um 

determinado sistema representacional não é muito desenvolvido, certas tarefas 

tornam-se mais difíceis.  

 As crianças usam, tal como nós, a linguagem para comunicar os seus 

pensamentos, por isso, as palavras que usam reflectem a forma como pensam, 

sentem e experimentam a sua realidade externa e interna. Por este motivo, através da 

linguagem podemos recolher muitos elementos sobre o universo das crianças. Então, 

as dificuldades na expressão escrita e oral representam o seu universo psíquico 

interno, a forma como estão a integrar o mundo e a se integrarem nele. Como tal, as 

estratégias de resolução dos problemas a nível da expressão escrita e oral devem de 

trabalhar o nível das representações externas e internas da crianças, ou seja, abordar 

o seu nível subconsciente e não tanto a repetição e os reforços de aprendizagem ou 

mesmo as tutórias. Podemos concluir que as crianças não têm necessidades 

educativas especiais, têm necessidade de se integrarem a si e ao mundo nas várias 

dimensões do seu ser. Cada psicoterapia tende a usar preferencialmente um 

determinado sistema representacional. As terapias corporais são basicamente 

cinestésicas, a psicanálise é predominantemente verbal e auditiva, enquanto a arte-

terapia e o simbolismo Junguiano são exemplos de terapias mais voltadas para o 

campo visual. 

  

 
 
  As palavras têm significados diferentes dependendo  
  do ponto de vista das pessoas. 
  ↓ 
  Vamos pensar em três alunos que tenham  
  acabado de ler o mesmo livro. Cada um deles expressou-se 
  de maneira diferente ao referir-se ao livro em função do 
  seu sistema representacional preferido. 
  ┌─────────────────────┴─────────────────────┐ 
  O primeiro O segundo O terceiro 
  ▪ ▪ ▪ 
  Pensou em termos visuais Pensou em termos sonoros Pensou em termos cinestésicos 
  ▪ ▪ ▪ 
  VIU muitas coisas no livro Reclama do TOM do livro Tratou de um assunto PESADO 

  Os exemplos tinham sido o estilo era muito PENETRANTE com muito EQUILÍBRIO. Gostou 
  bem escolhidos para na realidade não entrou em da maneira como o autor TOCOU 

  ILUSTRAR o assunto e que SINTONIA com as ideias do em todos os principais tópicos 
  o estilo era BRILHANTE autor e gostaria de lhe DIZER o que lhe permitiu APREENDER 

   o que achou do seu livro. Facilmente as ideias propostas. 
    Enfim, SENTIU que compartilhava 
    os interesses do autor. 

 
 
 
 Da mesma forma como temos um sistema representacional predilecto a nível do 

nosso pensamento consciente, também temos uma forma preferida de trazer 

informação para os nossos pensamentos conscientes. A maioria das crianças possui 

um sistema favorito de input de informação. Se o professor compreender e souber 

utilizá-lo poderá aumentar o sucesso e a eficácia na comunicação. Existem pistas de 

acesso que permitem ao professor saber se a criança pensa em termos visuais, 
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sonoros ou cinestésicos. Esses sinais surgem nos padrões de respiração, na cor da 

pele, na postura. Um professor que compreenda os sistemas representacionais tem a 

sua vida facilitada porque entende as diferentes formas de pensar dos seus alunos, e 

saber ler as pistas de acesso é importante para qualquer pessoa que queira melhorar 

a sua comunicação com os outros. 

 É mais fácil criar empatia com uma pessoa que pensa da mesma maneira. Ou 

seja, sem nos darmos conta, quando desempenhamos o papel de professores, 

acabaremos por atribuir melhor classificações aos alunos que interpretam e se 

exprimem através do mesmo sistema representacional que o nosso. Isto implica que, a 

nossa comunicação utilizará um sistema representacional específico, privilegiando 

também os alunos enquadrados no mesmo sistema.  

 

 “John Grinder conta que certa vez, quando saía de casa com Richard Bandler 

para participar num grupo de terapia Gestalt, Richard estava a rir-se de uma 

pessoa que tinha dito o seguinte: “vejo o que você quer dizer”. Pense nisso 

literalmente, disse ele. O que será que isso significa? Vamos analisar literalmente. 

Suponho que isso significa que a pessoa está a criar imagens do significado das 

palavras que usou. Era uma ideia interessante. Quando iniciaram o seminário, 

resolveram experimentar um procedimento novo, inventado no momento. 

Pegaram em cartões amarelos, vermelhos e verdes e pediram às pessoas do 

grupo que dissessem o motivo que as trouxera ali.  

 

VISUAIS: Aqueles que usaram predominantemente palavras e frases relativas à 

visão receberam cartões vermelhos; 

AUDTIVOS: As que usaram muitas palavras e frases ligadas à audição e a sons 

receberam cartões verdes; 

CINESTÉSICOS: As pessoas que utilizavam muitas palavras e frases relacionadas 

a sentimentos, receberam cartões amarelos; 

 

 Propuseram então um exercício bastante simples: As pessoas que tinham 

cartões da mesma cor deveriam sentar-se juntas e conversar durante cinco 

minutos. Depois tinham de trocar de grupo e conversar com alguém que tivesse 

um cartão de cor diferente. As diferenças que eles observaram no relacionamento 

entre as pessoas foram profundas. As pessoas que tinham cartão da mesma cor 

davam-se muito melhor.” 

 

 As crianças que pensam em termos visuais geralmente falam mais depressa 

e num tom de vós mais alto. Como as imagens surgem rapidamente no cérebro, a 

pessoa tem de falar rápido para poder acompanhá-los. A respiração será mais 

curta e mais restrita à parte superior do peito. Quase sempre há um aumento da 

tensão muscular, sobretudo nos ombros, a cabeça mantém-se erecta e o rosto fica 

mais pálido do que habitual; 

 

 As crianças que pensam em termos sonoros respiram, de maneira mais 

uniforme. Geralmente manifestam movimentos rítmicos curtos do corpo e a 

tonalidade da voz é clara, expressiva e ressonante. A cabeça mantém-se bem 

equilibrada sobre os ombros, ou levemente inclinada, como se estivesse a escutar 

algo; 

 

 As crianças que conversam consigo mesmas geralmente inclinam a cabeça 

para um dos lados, apoiando-se na mão ou no punho. Essa postura é conhecida 
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como “posição do telefone”, porque recorda uma pessoa a falar através de um 

telefone invisível. Algumas crianças chegam a repetir o que acabaram de ouvir 

internamente, de modo que é possível perceber os movimentos dos seus lábios. O 

acesso cinestésico caracteriza-se por uma respiração profunda e mais localizada 

na área do estômago, quase sempre acompanhada por um relaxamento muscular. 

Como a cabeça pende para baixo, a voz terá uma tonalidade mais grave, e a 

criança falará mais lentamente, fazendo longas pausas. 

  
  

 

PLANO DE ACÇÃO PARA A MATEMÁTICA. 

 

 Évariste Galois nasceu em 1811 na pequena vila de Bourg-la-Reine, nos 

arredores de Paris. Como matemático era um génio de capacidades 

incomparáveis. Quando era adolescente aprendeu todas as teorias de álgebra e 

equações conhecidas dos matemáticos do seu tempo e, ainda como estudante, 

desenvolveu o seu próprio sistema completo, conhecido hoje como a teoria de 

Galois. Infelizmente não iria receber qualquer reconhecimento na sua 

tragicamente curta vida. Galois ficava acordado à noite no colégio interno 

enquanto todos dormiam, escrevendo a sua teoria. Mandou-a ao matemático 

Cauchy, que pontificava na Academia de Ciências francesas na esperança de que 

este o ajudasse a publicar a teoria. Contudo, Cauchy não estava apenas muito 

ocupado, era também arrogante e descuidado. E o brilhante manuscrito de Galois 

foi parar a um caixote de lixo, sem ser lido. Galois tentou de novo mas com o 

mesmo resultado. Entretanto falhou os exames de admissão da Escola 

Politécnica, onde a maior parte dos matemáticos franceses célebres estudaram. 

Galois tinha o hábito de fazer tudo de cabeça. Nunca tirava notas, nem escrevia 

nada, a não ser os resultados finais. Este método concentrava-se em ideias, em 

vez de pormenores. O jovem Évariste tinha pouca paciência, ou interesse, com os 

pormenores. Era ideia geral, a maravilha da teoria global, que lhe interessava. 

Como consequência, Galois não estava no seu melhor quando fez um exame num 

quadro preto. E foi isto que fez com que falhasse duas vezes a tentativa de entrar 

na escola dos seus sonhos. Por duas vezes, em frente de um quadro, não 

conseguiu ter sucesso no que escreveu e ficou irritado quando lhe perguntavam 

pormenores que, simplesmente, não considerávamos importantes. Era uma 

tragédia que um jovem tão espantosamente inteligente, fosse questionado por 

examinadores menos capazes, que não conseguiam compreender as suas ideias 

profundas e que tomavam a sua relutância de fornecer pormenores por ignorância. 

Quando percebeu que iria falhar na segunda e última tentativa possível, e que os 

portões da escola lhe seriam fechados para sempre, Galois atirou o apagador do 

quadro à cara do examinador. Galois teve de se contentar com a segunda melhor 

escolha, a École Normale. Mas mesmo aí não teve sucesso. E as suas peripécias 

continuam sem nunca conseguir manifestar o seu potencial e ser reconhecido 

como tal, Amir D. Aczel (1996). 

 Henri Poincaré cuja grandeza e conhecimento se estendeu muito para além da 

matemática. O brilhantismo de Poincaré foi reconhecido ainda ele estava na 

escola primária. Mas por ser um universalista, a sua aptidão especial para a 

matemática não se havia manifestado ainda. Distinguiu-se com a sua excelência 

na escrita ainda numa idade muito jovem. Um professor que reconheceu e 

encorajou a sua habilidade guardou cuidadosamente os seus papéis da escola. Ao 

mesmo tempo o professor tinha de criticar o jovem génio: “Não faças tão bem, por 

favor… tenta ser mais vulgar”. O professor tinha boas razões para fazer esta 
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sugestão. Aparentemente, os educadores franceses haviam aprendido algo de má 

sorte de Galois, meio século antes – os professores descobriram que os 

estudantes dotados falhavam por vezes às mãos de examinadores pouco 

inspirados. O professor estava genuinamente preocupado pelo facto de Poincaré 

ser tão brilhante que talvez falhasse nesses exames. Em criança, Poincaré já era 

distraído. Por vezes saltava refeições porque se esquecia se tinha ou não comido. 

O jovem Poincaré interessava-se pelos clássicos e havia aprendido a escrever 

bem. Em adolescente interessou-se por matemática e rapidamente se notabilizou 

nela. Conseguia resolver problemas completamente de cabeça enquanto 

caminhava pela sala – depois sentava-se e escrevia tudo muito rapidamente. Nisto 

parecia-se com Galois e Euler. Quando Poincaré, finalmente, fez os exames, 

quase reprovou a matemática, como o professor da primária havia previsto anos 

antes. Mas passou apenas porque, com 17 anos, o seu nome como matemático já 

era tão conhecido que os examinadores não se atreveram a chumbá-lo. Qualquer 

outro estudante que não fosse Poincaré teria sido reprovado, declarou o 

examinador principal ao passar o maior matemático francês do seu tempo, Amir D. 

Aczel (1996), “O Teorema de Fermat”. 

 

 

 As nossas escolas não estão preparadas para compreender os alunos com 

dificuldades de aprendizagem por defeito e por excesso, nem tão-pouco muitas das 

variáveis confundentes e ocultas que determinam essas dificuldades e o que 

significam. Bons alunos acabam por serem um pálido reflexo do seu potencial, 

enquanto que a maioria não se consegue adaptar ao ensino da matemática. Qual o 

significado do elevado insucesso nesta disciplina? Será que os alunos estão a perder 

capacidades cognitivas e metacognitivas?  

 

 

Algumas características de Galois e Poincaré: 

 
Tinha o hábito de fazer tudo de cabeça (raciocínio superior); 

Nunca tirava notas, nem escrevia nada a não ser os resultados finais (ausência de 

caderno diário); 

O método concentrava-se em ideias, em vez de pormenores (ideias globais); 

Falta de paciência (instabilidade e ansiedade); 

A maravilha da teoria global que lhe interessava (o todo); 

Por duas vezes frente ao quadro não teve sucesso (neurose da expectação); 

Irritava-se com pormenores (visão global); 

Não faças tão bem por favor, tenta ser mais vulgar (normopatia); 

Os professores descobriram que os estudantes dotados falhavam por vezes às 

mãos de examinadores pouco inspirados (pigmalião); 

Distraído (desatenção); 

Resolvia problemas completamente de cabeça enquanto caminhava na sala 

(movimento); 

Fez o exame e quase reprovou a matemática (desadaptação do modelo de 

avaliação); 

 
 

 

A INVESTIGAÇÃO RELACIONADA COM O ELEVADO INSUCESSO ESCOLAR A NÍVEL DA 

EXPRESSÃO NO CÁLCULO.  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
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De que forma poderão os professores, no contexto da sala de aula, durante o 

processo ensino-aprendizagem, tirar partido do conhecimento dos estudos 

comportamentais sobre as capacidades de desenvolvimento numérico das 

crianças? Ou seja, potenciar as estruturas neurológicas através dos estímulos 

adequados em termos de idade, intensidade, tipo, volume, complexidade, etc? 

Será que este tipo de preocupações é ou não relevante para a aprendizagem das 

crianças? O que está na verdade a inibir o potencial das crianças para a 

aprendizagem? 
  ┌────────────────────────┴────────────────────────┐  

  A B C 

  ↓ ↓ ↓ 

  Estudos comportamentais  Estudos centrados sobre  Proposta de reflexão com  

  sobre as capacidades de  a observação da prática  base na “Física da Consciência” 

  desenvolvimento  pedagógica de professores  de Attila Grandpierre, o  

  numérico das crianças. de matemática  campo de consciência e  

 Reflexão Neurológica/bioquímica  os estados e efeitos colectivos. 

  

    

 

 

 

ESTUDOS CENTRADOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO NUMÉRICO. 

 

 

 

 Não iremos entrar dentro dos pormenores técnicos e científicos destas 

investigações contudo, sabe-se que a linguagem influencia a forma como pensamos 

sobre os números. (…). Uma questão crítica para o estudo sobre a cognição numérica 

prende-se com o facto se as capacidades matemáticas simbólicas complexas dos 

adultos humanos partilham uma origem desenvolvimental e neurobiológica com as 

capacidades numéricas não-simbólicas. Um crescente corpo de provas sugere que a 

capacidade para julgar valores numéricos de forma não verbal foi um importante 

precursor evolutivo para as capacidades humanas adultas simbólicas numéricas, e 

que é uma capacidade cognitiva independente da linguagem. Esta investigação 

fornece provas sobre uma ligação neurobiológica importante entre a cognição 

numérica simbólica e não simbólica nos adultos o que ajuda a resolver as actuais 

controvérsias na literatura. Mais importante ainda, este estudo comprova que o SIP 

(sulco intraparietal) é recrutado para o processamento numérico não simbólico desde 

cedo no desenvolvimento, antes de se iniciar a escola formal. 

 
 

 
  Convergência de capacidades 
  Correlação de capacidades 
  ┌──────────────────┴──────────────────┐ 
  Capacidades numéricas  Processamento numérico 
  não simbólicas  simbólico 
 

 
 

 Um grande numero de estudos investigaram a forma como as crianças adquirem 

o sistema de contagem verbal. Existem várias hipótese sobre como as crianças 

começam a mapear o significado das palavras numéricas, no sentido da 

representação não verbal dos números. O estudo de Jessica F. Cantion et al. (2006) 

fornece novas provas de uma ligação e aproximação neurológica entre as 
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capacidades numéricas das crianças (e a mais sofisticada, não simbólica), 

relativamente às capacidades numéricas simbólicas aproximadas dos adultos. 

Sugere-se igualmente que as actividades numéricas não simbólicas no SIP, podem 

ter uma origem desenvolvimental do conhecimento matemático do adulto. Na opinião 

dos investigadores, uma descrição completa sobre como as crianças aprendem o 

significado das palavras numéricas deve incorporar estas novas descobertas. 

 Os estudos comportamentais sobre as capacidades de desenvolvimento 

numérico das crianças têm mostrado semelhanças e diferenças importantes a nível 

das competências numéricas ao longo do desenvolvimento. Estudos sobre o 

processamento numérico em adultos têm revelado um número de regiões cerebrais 

selectivas em torno e no próprio SIP. 

 

 

 De que forma poderão os professores, no contexto da sala de aula, durante o 

processo ensino-aprendizagem, tirar partido do conhecimento dos estudos 

comportamentais sobre as capacidades de desenvolvimento numérico das 

crianças? Ou seja, como se poderão potenciar as estruturas neurológicas através 

dos estímulos adequados em termos de idade, intensidade, duração, tipo, volume, 

complexidade, etc? Será que este tipo de preocupações é ou não relevante para a 

aprendizagem? O que está na verdade a inibir o potencial das crianças para a 

aprendizagem?  

 

 Nobuo Masataka - Kyoto University, e col. - National Center for Neurology and 

Psychiatry, (2005), “Neural Correlates for numerical Processing in the Manual 

Mode”, referem que os dígitos e as palavras numéricas são consideradas uma 

invenção cultural muito recente na evolução da espécie humana. De facto, eles 

surgiram a partir de uma capacidade humana evolutiva recente específica, com o 

intuito de criar e mentalmente manipular símbolos complexos. Porém, o sentido de 

numerosidade é antigo. Muitos animais são sensíveis ás regularidades numéricas 

no seu meio ambiente e conseguem representar essas mesmas regularidades 

internamente, podendo desempenhar computações aproximadas e elementares 

com quantidades numéricas. Capacidades semelhantes são encontradas nos 

seres humanos em idade infantil, no seu primeiro ano de vida, muito antes de 

iniciarem a produção da linguagem. Estas linhas convergentes de provas sugerem 

a existência, tanto nos cérebros dos animais como humanos, de sistemas 

neuronais especializados pelo processamento dos números, numa base não 

linguística. Provas experimentais significativas apontam para a noção de tais 

mecanismos de domínio específico, ou um sentido numérico nuclear (SNN) o qual 

está unicamente relacionado com um talento humano para a matemática formal. 

Várias linhas de provas reunidas com base em vários estudos sobre as 

competências numéricas em adultos normais, crianças, e jovens crianças (sem 

problemas de audição), tal como em animais não humanos, conduziu muitos 

investigadores a concluir que o sistema de domínio específico do conhecimento, 

presente em muitas espécies, é responsável pelo sentido do número, e forma a 

base para a manipulação simbólica complexa do desenvolvimento dos números 

pelos humanos. (…) Piazza & Dahaene (2005) afirmam que as habilidades 

matemáticas resultam da integração de dois circuitos neurais não numéricos no 

cérebro: o lobo frontal esquerdo, que controla as representações linguísticas dos 

valores numéricos exactos, e os lobos parietais que controlam as representações 

visuo-espaciais de quantidades aproximadas. Segundo a sua perspectiva, os 

seres humanos possuem pelo menos dois meios para representar e processar 
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quantidades. Um é a habilidade para realizar julgamentos de base perceptiva e 

comparações nas quais o grau de precisão varia com o tamanho do conjunto. O 

outro permite a quantificação precisa, através do uso de símbolos, conceitos e 

regras. As tarefas aritméticas que exijam respostas numéricas exactas dependem 

das representações verbais dos números, enquanto as tarefas que requerem a 

estimação aproximada, dependem das representações não linguísticas das 

quantidades aproximadas. Tudo aponta no sentido de que subjaz à região parietal 

do córtex um sentido abstracto-semântico dos números e a região do córtex 

esquerdo pré-frontal (responsável pelas funções cognitivas superiores como o 

pensamento divergente e flexível, a capacidade para lidar com a surpresa e a 

novidade, a fluência verbal, a emissão de respostas inovadoras e supressão de 

respostas rotineiras), subjaz funções mais específicas de cálculos exactos ou 

aproximados. 

 

 

ESTUDOS CENTRADOS SOBRE A OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA: 

 

 

 A nossa tendência, quando procuramos explicar as causas para os fenómenos, 

orienta-se para os aspectos tangíveis e mais imediatos. Nesta perspectiva, torna-se 

mais fácil colocar na linha da frente aqueles que assumem e personificam o papel de 

educadores e professores. É sobre estes que pesa a responsabilidade de “educar”, ou 

seja, promover um enriquecimento dos alunos com base no domínio pedagógico e 

didáctico. Nesta perspectiva, existem vários estudos centrados sobre a observação da 

prática pedagógica de professores de Matemática com o intuito de se compreender a 

utilização da linguagem matemática no ensino, e de que forma a mensagem é 

passada. Estes estudos procuram compreender as formas de expressão dos 

professores, através da linguagem matemática quando lidam com temas específicos 

na sala de aula. Pelo facto de se acreditar que, no actual modelo de ensino, o 

professor tem um papel fundamental (não determinístico, mas muito relevante), sobre 

a aprendizagem dos conceitos matemáticos dos seus alunos, é de suma importância 

que se investigue quais são as concepções sobre os conceitos que vêm sendo 

veiculados por eles, nas escolas de hoje.  A construção inicial de um determinado 

conceito em Ciências Naturais, na grande maioria dos casos, é feita através da criação 

de uma linguagem, para explicar fenómenos da natureza (físicos, químicos ou 

biológicos), que são visualizáveis, tangíveis ou de alguma forma, perceptíveis aos 

sujeitos. Dessa maneira, estes mesmos sujeitos podem apresentar, sobre estes 

fenómenos, concepções ou explicações espontâneas, mesmo que não tenham tido 

prévio contacto com argumentos e teses científicas, elaborados sobre eles. 

 

 Já em Matemática, ocorre que a criação de uma linguagem própria se dá, não 

apenas para explicar fenómenos da natureza, mas também para resolver toda um 

conjunto de problemas, os quais nem sempre são tangíveis, por se originarem na 

mente humana, e muitos, de uma maneira totalmente abstracta.  

   
 
 
 
 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         69 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

 
 
 

 A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NO MODELO EDUCATIVO OCIDENTAL 

 Processo artificial e acessório da mente. 

 Relação entre linguagem, conhecimento e sucesso educativo 

 ┌───────────────────────────────────┐ 

 Não acreditamos que o   Também não acreditamos que  

 conhecimento seja algo que  os fracassos na aprendizagem 

 se transmita simplesmente por   se devem atribuir aos 

 Comunicação  defeitos do uso da linguagem. 

 ▪  ▪ 

 Comunicação ↔ Conhecimento  Defeitos do uso da linguagem ↔ Insucesso educativo 

   ▼ 

Nas palavras de Werner Heisenberg “todas as palavras ou conceitos, 

por mais claros que possam parecer, têm apenas um campo de 

aplicação limitado”. A necessidade de transcender a linguagem e uma 

vez que esta, ao ser utilizada pelo professor não poderá transmitir nem 

a experiência nem a inteligência seja do que for. A linguagem assenta 

e fundamenta-se em descriminações, abstracções e classificações do 

intelecto. “Santo Agostinho mostra o desfasamento entre a linguagem 

e o pensamento, insistindo sobre a mentira, o verbalismo, os lapsos, 

as ambiguidades, etc” 

  └─────────────────┬─────────────────┘ 

 ALUNO  ─────► Elementos ─────► OBJECTO DE  

 ┌────────────┐ mediadores  CONHECIMENTO 

 Identificação  Compreensão ▪ 

 das palavras  (Descodificação) ▪ 

 e/ou fonemas  -Processo subjectivo- ▪ 

   (Filtrado) ▪ 

  ┌──────────────┐ 

 Linguagem do  Livro 

 Professor  Didáctico 

  └──────────────┘ 

 Concretização do Abstracto!?  

 (Ex: Conceito de Função) 

 ┌────────────────────────┐ 

 Imagem Analogias Imagem  

 Conceptual ◄──────────► Mental 

  3 sistemas representacionais: 

1. Visuais 

2. Auditivas 

3. Cinestésicas 

  └────────────────────────┘ 

Quando a compreensão de um conteúdo depende de elementos mediadores (professores ou 

manuais), nem sempre os alunos podem assimilar a mensagem na medida em que esta não se 

baseia ou fundamenta numa experiência directa com a realidade mas na maior ou menor 

destreza comunicativa para se fazer compreender mais os seus conceitos, mesmo que a 

linguagem utilizada seja integra. 

  ▪ 

  As dificuldades de aprendizagem centram-se sobretudo ao nível do RUÍDO   

  no processo de comunicação que pode ser intrínseco ou extrínseco: 

  ┌──────────────────────────────────────┐ 

  Intrínseco  Extrínseco 

  ┌──────────────────┐  ┌────────────┐ 

 Professor Aluno Linguagem Canal de 

┌────────┐  ┌────────┐ (Ambiguidade) comunicação  

 Pessoal Transpessoal Pessoal Transpessoal 

 └────────┘ └────────┘ 

 └───────────────────┘  

 Mental – Emocional - Espiritual 

 Poluição Noosférica - Infecção Emocional 

   

 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         70 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

 Sendo assim, parece-nos que concepções espontâneas sobre os conceitos 

matemáticos, são enquadrados em poucas situações, geralmente ligadas à vivência 

sócio-cultural dos indivíduos. Para a maioria dos conceitos actuais e mais complexos 

da Matemática, entretanto, que foram gerados a partir de evoluções contínuas, 

realizadas por muitas mentes humanas, e em diferentes períodos históricos, é 

bastante difícil que se revelem concepções espontâneas, pois estas mostram-se muito 

distantes do conhecimento especializado dos matemáticos e também do 

conhecimento escolar. Acredita-se que este seja o caso do conceito matemático de 

função, actualmente ensinado e presente no currículo das escolas do Ensino Médio. 

O conceito de função, em Matemática, localiza-se num patamar que vai além da 

compreensão dos fenómenos a que se aplica, pois pode generalizá-los e resolver 

vários problemas fora do mundo tangível, num mundo de abstracções muito próprios 

da Matemática. Dentro desta linguagem, investigamos os significados nos conjuntos 

de coisas que se dizem ou se escrevem de um objecto; não o que se poderia dizer, 

mas o que efectivamente se diz. Nas relações na sala de aula, não acreditamos que o 

conhecimento seja algo que se “transmite” simplesmente por comunicação, ou que se 

possa atribuir aos defeitos do uso da linguagem, todos os fracassos na aprendizagem. 

Entretanto, não se podem negar as relações fundamentais existentes entre os sujeitos 

que adquirem os conhecimentos e a linguagem que os expressa.  

Dentro da realidade escolar, não se pode desprezar a forte influência de 

elementos mediadores entre o aluno e o objecto de conhecimento, que passam pela 

linguagem do professor e do livro didáctico. Concebemos que a aprendizagem está 

ligada à produção de significados pelos sujeitos das enunciações, produção essa que 

passa pelas relações interpessoais, manifestadas através da linguagem.  

 A matemática apela à ideia de imagem conceptual (ou imagem do conceito), 

relacionando as definições matemáticas e as imagens mentais mais imediatas que os 

indivíduos evocam, ao ouvirem o nome de um conceito. Poderá estar a acontecer que 

um grande número de crianças esteja sujeita a uma falta de comunicação entre as 

várias áreas do cérebro responsáveis pelos diferentes tipos de processamentos 

numéricos? Se sim, quais os factores de perturbação? Serão eles passíveis de 

resolução no contexto da sala de aula, através de estratégias ou métodos adequados,  

ao mesmo tempo que se pretende que os alunos interiorizem e sejam proficientes em 

matemática?    

  

 

ALGUNS DOS PROFESSORES PARECEM “CONCRETIZAR O ABSTRACTO” 

 

 

 Não utilizamos, aqui, o termo “concretizar o abstracto” no sentido de usar a 

realidade, ou fenómenos reais para construir e ilustrar conceitos abstractos da 

Matemática, mas no sentido de transformar os símbolos, as notações matemáticas, 

em objectos, em “coisas”, por si só. Será que estes professores, inadvertidamente são 

sensíveis ao tipo de predicados baseados nos sentidos, tais como adjectivos, 

advérbios e verbos, adequados aos alunos que pensam em termos visuais, auditivos e 

cinestésicos, facilitando-lhes a visualização e integração dos conteúdos? 

 Na sala de aula, os símbolos, as notações, muitas vezes eram tomadas como 

coisas, como objectos, sem que os seus significados abstractos fossem atingidos. Em 

contrapartida, faltou o concreto – o uso de fenómenos reais e de resolução de 
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problemas quotidianos – para justificar as operações que eram propostas sobre estas 

notações, embora se utilizassem de algumas poucas “aplicações” esterilizadas, feitas 

no final do tratamento formal, com as quais tentavam justificar o estudo do conceito. 

Os exemplos “do quotidiano” chegavam aos alunos, já elaborados, numa linguagem 

muito próxima da notação simbólica e a ênfase da expressão dos professores estava 

nas “leis” algébricas que descreviam as situações, e nos cálculos a partir delas, sem 

explorar os significados relacionados à situação real, tomando a expressão algébrica 

abstracta que determinava a função como um fim em si mesma. Isto significa que a 

qualidade da prestação do serviço educativo está dependente da capacidade do 

professor em ilustrar uma linguagem abstracta, em algo palpável ou tangível para o 

nível de conhecimento e de domínio do real dos alunos. O processo de 

ensino/aprendizagem, à luz do actual modelo educativo, pode-se resumir à prestação 

de um serviço educativo o qual é intangível, inseparável, variável e perecível. O 

serviço não podendo ser visto, provado, escutados ou cheirado, fica na inteira 

dependência da capacidade, domínio e mestria do professor para conseguir, através 

da linguagem, dos exemplos, imagens ou metáforas, fazer com que os alunos 

entendam um raciocínio abstracto, pelo uso de símbolos e notações. Contudo, mesmo 

que o professor seja muito expedito, nem sempre o consegue alcançar por inúmeros 

motivos ficando comprometido o sucesso do aluno. Por outro lado, a matemática 

perdeu a sua característica orgânica, natural.  

 

 

AFINAL A SOLUÇO É TÃO SIMPLES: SALMAN KHAN USOU O VÍDEO PARA REINVENTAR A 

EDUCAÇÃO: 

 

 Salman Khan criou um projecto na internet o qual designou por “Academia Khan” 

e já possui mais de 2.200 vídeos cobrindo todas as matérias desde a aritmética básica 

até aso cálculos vectoriais. Contam com mais de 1 milhão de estudantes que usam 

este sítio na internet por mês e visualizam cerca de 100 a 200.000 vídeos por dia. A 

vantagem deste modelo comparativamente ao modelo tradicional é óbvio eno entanto 

parece tão difícil de entender para o tradicional modelo educativo e para a mente 

daqueles que continuam a investir em algo obsoleto e do passado. As palavras chave 

deste modelo são: 

 

 Tecnologia na sala de aula; 

 Divergência relativamente ao antigo modelo tradicional de exposição da 

matéria pelo professor; 

 O vídeo permite a exposição dos alunos á matéria ao seu ritmo, seja em casa 

(ambiente acolhedor), seja na sala de aula (ambiente social de partilha). No 

caso da sala de aula, os alunos têm agora a liberdade para se levantar e 

interagir ao seu ritmo contrariando o tradicional modelo no qual os alunos estão 

calados de forma passiva a receber a mesma quantidade de informação ao 

mesmo ritmo o que é uma das maiores fontes de insucesso. Nos aprendemos 

com o corpo, em movimento e em interação social; 

 Ou seja, esta tecnologia permitiu humanizar a sala de aula na medida em que 

acabaram com o modelo em que temos 30 alunos calados e proibidos de 

interagir uns com os outros com caras vazias e apáticas, distantes e 

desmotivadas. Agora os alunos estão a interagir uns com os outros; 
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 No ensino tradicional temos uma aula tradicional seguida por algum trabalho de 

casa (horas extraordinárias que conflituam com a necessidade de lazer e 

repouso), volta a estar exposto a matéria no dia seguinte, trabalho de casa, 

exposição à matéria e depois culmina com um exame instantâneo… depois 

vem o exame e mesmo eu os alunos obtenham 70%, 80%, 890 ou 95%, a 

classe avança para o tópico seguinte. Mesmo os alunos eu obtêm 95% passam 

sem dominar 5% que por acaso podem conter alguns conceitos indispensáveis 

para o bloco seguinte de matéria e poderá estar na base do insucesso 

seguinte. 

 A falha é um pressuposto fundamental da aprendizagem… 

 

Analogia descrita por Salman Khan: “ imaginem, aprender a andar de bicicleta. 

Talvez vos dê uma palestra antecipadamente e vos dê aquela bicicleta durante duas 

semanas. E volto, duas semanas depois, e digo: "Bem, vamos ver. Vocês têm 

dificuldade nas curvas para a esquerda. Não conseguem parar. Vocês são ciclistas a 

80%." Então, estampo-vos um grande C na testa e digo: "Aqui está um monociclo." 

Mas, por mais ridículo que isso pareça, é exactamente o que está a acontecer nas 

nossas salas de aula actualmente. E a ideia é que vocês avancem rapidamente e 

rotulados como bons alunos, mas, de repente, começam a falhar em Álgebra em 

Cálculo, apesar de serem inteligentes, apesar de terem bons professores. E 

acontece, geralmente, porque têm estes buracos de queijo suíço que se vêm 

construindo desde as fundações. Assim, o nosso modelo consiste em aprender 

matemática da mesma forma que se aprende tudo o resto, como se aprenderia a 

andar de bicicleta. Fiquem na bicicleta. Caiam da bicicleta. Façam isto tanto tempo 

quanto o necessário a alcançarem a mestria. O modelo tradicional penaliza-vos 

por experimentarem e falharem, mas não espera mestria. Nós encorajamo-vos a 

experimentar. Encorajamo-vos a falhar. Mas esperamos mestria. 

 

 

 Salman Khan realizou uma experiência piloto no distrito escolar de Los Altos 

onde pegaram em 2 classes do 5.º ano e 2 classes do 7.º ano e viraram 

completamente do avesso o seu velho currículo de matemática. Estes alunos não 

estão a usar livros escolares, não estão a receber aulas de modelo único para todos. 

Estão a fazer a Academia Khan, a usar aquele software, para aproximadamente 

metade das suas aulas de matemática. E quero deixar bem claro que não vemos isto 

como uma formação completa em Matemática. O que isto faz - e é isto que acontece 

em Los Altos - É LIBERTAR TEMPO. Isto não é muito vistoso mas é importante, ter a 

certeza de saber resolver um sistema de equações, e liberta tempo para as 

simulações, para os jogos, para a mecânica, a construção de robôs, para estimar a 

altura daquela montanha, com base na sua sombra. CADA MIUDO TRABALHA AO 

SEU PROPRIO RITMO. Os alunos assumem o papel de agentes de ensino e 

partilham conhecimentos com os seus colegas. O modelo de Khan permite “armar” 

professores com o máximo de dados possíveis, recolhidos através do software de 

gestão da academia Khan. O tipo de dados disponíveis equivalentes às áreas 

financeira de marketing ou fabricação. E, assim, os professores podem diagnosticar 

quais os problemas dos alunos de forma a tornarem a sua interacção o mais 

produtiva possível. Assim, agora os professores sabem exactamente o que se passa 

com os alunos, quanto tempo têm dedicado em cada dia, que vídeos têm visto, 

quando puseram os vídeos em pausa, quais os que deixaram de ver, que exercícios 
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estão a utilizar, em que é que se têm concentrado? O círculo exterior mostra os 

exercícios em que estiveram a trabalhar. O círculo interior mostra em que vídeos 

estiveram concentrados. E os dados tornam-se muito detalhados de modo que se 

pode ver exactamente em que problemas o aluno acertou ou errou. Vermelho é 

errado, azul é certo. A questão mais à esquerda é a primeira que o aluno tentou. Eles 

viram o vídeo ali. E depois, como vêem, finalmente conseguiram acertar 10 seguidos. 

É quase como se pudesse vê-los a aprender ao longo daqueles 10 últimos problemas. 

Também se tornaram mais rápidos. A altura é o tempo que lhes levou… 

 

 

 

 

ENGENHARIA EDUCATIVA OU COERÇÃO POLÍTICA. 

 

 

 

 Das emoções que mais destabilizam os alunos e os professores, são aquelas 

associadas à avaliação (ser avaliado). Corresponde a uma emoção de medo do 

fracasso, de errar, da falha e do insucesso, de “não ser capaz”, “não estar à altura”, 

“não prestar”, “não valer nada”. Esse medo nem sempre é consciente, o que é 

consciente são as reacções emocionais e somáticas difusas que apelidamos de 

ansiedade. C. E. Izard e col. (1998), “Emotions and Mental Health”, referem que os 

estudos sobre emoções revelam que as suas funções motivacionais são 

intrinsecamente adaptativas, podendo contudo promover a desadaptação quando não 

ficam ligadas de forma eficaz, a processos adequados de pensamento e acção, 

sobretudo as “crenças relacionadas com o perfeccionismo (excelência)”, Luísa 

Fernandes (2008).  

 A sociedade rege-se em função de determinados símbolos sociais, Georges 

Gurvitch (1968), “a vocação actual da sociologia”, e estes determinam os padrões de 

comportamento. Um sistema Político estabelece determinadas metas relativamente à 

educação, impõe um conjunto de directrizes, e determina símbolos sociais. De forma 

a garantir o seu cumprimento, por parte daqueles que mais directamente influenciam 

os resultados, os professores, utiliza-se o medo como instrumento de coerção e de 

conformidade. O modelo imposto pressupõe mecanismo de combate ao desvio, 

legitimados pela lei. O vínculo jurídico é o elemento formal que regulamenta o 

comportamento, e orienta os actores da comunidade educativa. A lei obedece 

prioritariamente aos pressupostos da razão (valores relativos) e na sua maioria 

descura a “verdade” (valores absolutos). A legitimação racional e o reconhecimento 

da Lei, define as normas e os limites do poder exercido por aqueles que estão em 

posição de mandar. A gestão das coisas públicas, nomeadamente a escola e a sua 

coordenação, tem por objectivo a consecução do bem colectivo. Contudo, a noção de 

bem colectivo é um construto mental artificial que há muito se desviou de valores 

fundamentais. Para se evitar o desvio destes imperativos e obrigações (normopatia) 

transcritas na lei, criam-se mecanismos de conformidade e obediência dos 

intervenientes. Um desses instrumentos é a avaliação a qual se esconde atrás dos 

imperativos de qualidade, previamente definidos, e em consonância com o quadro de 

referências (“dentro da caixa”).  
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 Rui Mota Cardoso e Col. (2002), “O Stress nos Professores Portugueses, Estudo 

IPSSO 2000”, refere que uma das áreas de prevenção de stress deve cuidar a 

necessária e justa “atenção à carreira docente” e aos “critérios de progressão e 

segurança profissional”. Por outro lado, o impacto da avaliação é diferente consoante 

as expectativas de cada professor e a sua localização em função do “ciclo da vida 

profissional”, Huberman cit. Rui Mota. Luísa C. Fernandes (2008), sublinha os medos 

associados “à falta de competências de ensino”, “derivados de obstáculos à 

realização profissional”, “associados à aceitação de desafios na escola” e sobretudo 

os factores relacionados com o medo do “salário poder não satisfazer as 

necessidades pessoais e familiares”. Este último está dependente da progressão na 

carreira, do escalão profissional. A progressão depende da avaliação, e esta depende 

do sucesso dos alunos. O resultado da avaliação poderá determinar o aumento do 

vencimento mensal. Contudo, o crescente insucesso dos alunos coloca os 

professores face a crescentes fontes de ansiedade e stress, porque se lhes exigem 

metas aparentemente bem claras, mas os meios, estratégias e instrumentos aceites 

como válidos pelo actual modelo educativo, estão longe de ser adequados ou eficazes 

na consecução desses mesmos objectivos. 

 Porém, parecem não ser as mudanças pedagógicas ou curriculares do sistema 

de ensino em Portugal, que em si, constituem situações de stress dos professores 

questionados, mas antes os ritmos com que são introduzidas, a amplitude que elas 

ambicionam, a falta de informação que sempre as acompanham e o distanciamento 

que afasta quem as planeou de quem, na realidade, as tem que implementar, Rui 

Cardoso e col. (2002), e sobretudo a miopia e incoerência das mesmas. Claramente 

que as fontes de stress são inerentes ao “estatuto profissional”, “conteúdo do 

trabalho”, “previsibilidade/controlo”, “pressão do tempo”, “segurança profissional”, 

“disciplina”, “rigidez curricular”, “natureza emocional do trabalho”, “ritmo e estrutura do 

trabalho”, Rui Cardoso e col. (2002). Apesar dos seus esforços, os professores “têm 

medo de não serem capazes de lidar com a desmotivação dos alunos” que 

condicionam negativamente os resultados escolares. Apesar do investimento dos 

professores, pelo menos aqueles que ainda assumem um comportamento de 

cidadania organizacional construtivo, a sua performance fica comprometida devido a 

uma “lacuna” na sua formação, que os poderia ajudar a resolver o problema da 

motivação, e as causas de insucesso. 
 

 

 

 Na perspectiva do Ministério da Educação, existe uma correlação directa entre 

o grau de empenho e desempenho dos docentes (a melhoria do CCO - 

Comportamento de Cidadania Organizacional), a melhoria dos resultados 

escolares, e uma correlação inversa relativa aos comportamentos de desvio 

(dentro da sala de aula e abandono escolar). Ou seja, a professores exemplares 

correspondem alunos excepcionais (excelência). Aos maus Professores 

(indolentes) correspondem alunos que apresentam muitos comportamentos 

desviantes e baixos níveis de proficiência. Na prática sabemos que esta é uma 

visão simplista e reducionista do fenómeno educativo. 

 

 As consequências da satisfação/insatisfação podem estender-se ao domínio 

dos comportamentos pró-sociais ou de cidadania organizacional. Os indivíduos 

mais satisfeitos e com afecto positivo, tenderão a exibir mais frequentemente 

comportamentos de cidadania organizacional positivos, a ser mais prestáveis, 
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independentemente das obrigações profissionais instituídas ou critérios técnicos 

de qualidade da prestação do serviço educativo. 

 

 Pamela D. Tucker & James H. Stronge (2005), “A avaliação dos professores e 

resultados dos alunos”, demonstram que ter em conta os resultados dos alunos no 

âmbito da avaliação dos docentes pode incrementar os níveis de sucesso de cada 

escola. Face ao peso e impacto do currículo, e legitimidade destes dois 

investigadores, que argumentos nos restam para comprovar que este modelo se 

apoia numa “falácia” própria do actual paradigma?  

 Apesar do esforço e dedicação de bastantes professores Regulares, Zelosos, 

Pró-activos e Exemplares, na verdade, as suas boas práticas com recurso ao 

auxílio inovador das TIC, não é pontuada com bons resultados por parte dos 

alunos. Estes não ultrapassam a fasquia do suficiente porque estão limitados 

pelas ferramentas, instrumentos e preconceitos do actual modelo educativo que 

não contempla e considera as próprias limitações pessoais (QE) e (QEs) 

transpessoais dos alunos, motivações, interesses (Alunos “Teatralizados” ou 

“politizados”), ou seja, o crescente “ruído” no sistema. 
 
 

 
QUADRO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 

 

 
RIQUEZA DOS CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS QUE O DOCENTE DISPÕE: 

 

Trata-se do conjunto de informações respeitante ao planeamento da actividade educativa; 

elementos da didáctica; 

Domínio das formas e funções do processo de avaliação; 

Dominar os conteúdos das ciências humanas e da educação; 

 

 

O GRAU DE COMPREENSÃO DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM: 

 

Capacidade de o representar de acordo com a complexidade que o caracteriza aprendendo as 

conexões existentes entre as variáveis que o integram: 

Consciência dos meios de responsabilidade na organização do ensino; 

Factores da função docente; 

Factores que condicionam e influenciam as situações de educação; 

Níveis de análise do processo de Ensino-aprendizagem; 

Conflitos da relação educativa; 

Definição de questões do projecto pedagógico; 

Factores de capital importância no ensino; 

 

 

COMPETÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA DE UM PROFESSOR: 

 

A capacidade de estruturar e implementar as Estratégias de Ensino susceptíveis de optimizar a 

actividade de aprendizagem dos alunos: 

Planeamento das decisões curriculares de pré-impacto, impacto e pós-impacto; 

Estruturação do processo de Ensino-Aprendizagem; 

Eficácia da condução e organização das práticas de Ensino-Aprendizagem; 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Gráfico que mostra os argumentos falaciosos utilizados para avaliar a qualidade dos serviços 

educativos prestados pelos docentes e as orientações das políticas educativas. 

 

 

  



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         76 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

 

 

   
 
  100%  0% 
 
 Volume e   20% 
 Intensidade dos 80% Modelo Linear  
 comportamentos  Correlação directa entre todos os factores  Proficiência 
 desviantes dos   40% escolar dos 
 Alunos 60%   alunos 
     

  Comportamentos   60% Melhoria nos 
 de Indisciplina 40%   resultados 
 Teatralidade    escolares 
 Agressividade -   80% 

 passiva & 20%   
 agressividade    
  0%  100% 
  
 0% 20% 40% 60% 80% 100% 
      

Grau de empenho, desempenho, profissionalismo, cidadania organizacional, e 
desenvolvimento científico-pedagógico dos docentes. 

 
 a.─────  b.  ───── c. ─────── d.────── e.────── f.────── g.─► 
  Corteses Indolentes Conscienciosos Corteses Regulares Zelosos e Exemplares  
  Mas  Rudes  Conscienciosos  pró-activos Excelência 
  Indolentes 
 
 ────── ○ ──────────────╫──────────── ○ ────────────► 
  “Burnout” Insatisfação Satisfação “Energização (Flow)” 
 
 ◄──────────────────────┼─────────────────────────► 
 < qualidade dos serviços educativos > qualidade dos serviços educativos 

 
 
  
 
 
 
 
 

Duas realidades distintas e a respectiva legitimidade 

  dos processos, métodos e estratégias. 

  ┌──────────────────────┴──────────────────────┐ 

  Paradigma Newtoniano Cartesiano  Paradigma Holístico 

  Realismo materialista  Idealismo Monista 

  Causalidade linear  Os fenómenos da natureza 

    são caóticos. Caos padronizado. 

 O resultado = Soma das Partes O resultado ≠ Soma das partes 

  Linearidade  Não-linearidade 

  ▪  ▪ 

  PERSONALIDADE (EGO)  INDIVIDULIDADE (EU) 

  ┌────────┴────────┐  Relembrar-se 

  Professores  Desenvolvimento  ┌────────┴────────┐ 

  EFICAZES  da Conhecer-se  Fazer-se 

 └────────► Aprendizagem escolar Quem Sou?  Que posso fazer 

   Influência  De onde venho?  Para evoluir! 

   directa    Para onde vou? 

   ↓   └────────┬────────┘ 

   “Adestramento”   Acção de se manifestar a si. 

  Marketing Educativo (Sedução)   Auto-consciência 

  (“Vendem” uma imagem, um perfil,   Homem Interior de Clareza e Fruição 

  um modelo, um conceito, uma   ↓ 

  ideologia/crença)  

  “MATRIX” PEDAGÓGICA 

   

 

 

Nenhum mestre pode transmitir nem a experiência nem a 
inteligência seja do que for. E o próprio êxito do seu ensino prova 
que não ensinou. Pois se o aluno compreende, é porque o mestre 
não faz mais do que despertar nele o que já sabia, Santo 
Agostinho, “De Magistro” 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         77 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

 

 

 

 

 Pamela D. Tucker & James H. Stronge (2005), afirmam que, “Quando 

devidamente implementadas, as estratégias pedagógicas (…) podem originar 

ganhos percentuais entre os 29% e os 45% em termos de aproveitamento escolar. 

Tal acréscimo significaria, portanto, que a nota de um aluno mediano com 50%, 

poderia subir para os 79%, ou até para os 95% através da utilização eficaz das 

estratégias pedagógicas seleccionadas”.  

 “O impacto da Eficácia do Professor no Aproveitamento escolar dos Alunos – 

O trabalho de Bill Sanders cit. Tucker & Stronge (2005), refere que os resultados 

do estudo efectuado na Universidade do Tennessee, documentam claramente que 

o factor mais importante que afecta a aprendizagem dos alunos é o professor. 

Além disso, os resultados mostram uma grande variação em termos de eficácia 

entre professores. A implicação imediata e óbvia desta afirmação, confirma e 

reforça a crença que se consegue melhorar a qualidade da educação, optimizando 

a eficácia dos professores, acima de qualquer outro factor, atendendo 

prioritariamente aos aspectos técnicos e pragmáticos. Os professores eficazes 

parecem sê-lo com alunos provenientes de todos os níveis de aproveitamento, 

independentemente do nível de heterogeneidade presente nas suas salas de 

aulas”. 

 

 “A quantidade é inimiga da qualidade!” e é impossível “fazer omeletas sem 

ovos!”. Ou seja, as crescentes exigências colocadas aos professores no domínio do 

“desenvolvimento do ensino e aprendizagem” somadas às exigências de “participação 

na escola e na relação com a comunidade escolar”, mais o aumento das exigências no 

“desenvolvimento profissional ao longo da carreira”, conflituam e atropelam-se em 

termos de tempo disponível para a sua concretização. Exige-se mais trabalho no 

mesmo tempo, o que é incompatível com os pressupostos básicos da educação. Por 

outro lado, o tempo disponível para a preparação das aulas, obriga os professores a 

“roubar” cada vez mais tempo de apoio às suas famílias ou para recuperar energias, 

depois de mais um dia extenuante na escola. A falta de repouso acumula-se, e a 

fadiga desequilibra os professores, fazendo sobressair a irritabilidade, impaciência e 

despersonalização. A qualidade pedagógica depende da estabilidade emocional e de 

um ambiente tranquilo. 

 Porém, decerto que os resultados destes estudos, apurados com a utilização de 

determinados instrumentos e em determinados contextos, não tinham em 

consideração o actual estado psico-emocional caótico dos alunos da maioria das 

turmas, cuja elevada instabilidade emocional promove um ambiente quase impossível 

e incompatível com o acto pedagógico, independentemente do grau de eficácia do 

professor. Aliás, as actuais exigências educativas apelam mais à eficiência (a uma 

atitude tecnocrata do ensino na qual o professor é zeloso e cumpridor, qualquer que 

seja a ordem social estabelecida), do que eficácia. A eficácia valoriza a reflectividade 

e as soluções na fronteira e fora da caixa. 
 

 

 

 Grau de empenho e desempenho dos docentes seguindo os pressupostos e 

exigências do XVII Governo Constitucional (Mais e Melhor Educação) – Decreto 

Regulamentar n.º 2/2008 de 10 de Janeiro, “Avaliação do Desempenho”. 
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Dimensões de Avaliação do Desempenho (DAD): 

 

Profissional e ética: 

Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 

Participação na escola e relação com a comunidade escolar; 

Desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida; 

 

 

 

 “(…) Os estudos realizados nos estados do Tennessee e do Texas geraram 

dados idênticos de um carácter absolutamente extraordinário: os professores 

altamente eficazes são capazes de produzir ganhos e resultados bastante mais 

elevados em termos de sucesso escolar, do que os seus colegas menos eficazes”. 

“(…) O problema residia na qualidade da instrução.” 

 

 “(…) os sistemas de avaliação dos professores têm como objectivo fornecer 

feedback e orientação para melhorar a prática profissional. Na verdade, a maioria 

dos autores identifica os propósitos fundamentais da avaliação dos professores, 

respectivamente, como o melhoramento do desempenho e a documentação da 

responsabilização. A função de melhoramento do desempenho está directamente 

relacionada com a dimensão de crescimento pessoal e implica ajudar os 

professores a aprenderem, conhecerem, reflectirem e melhorarem a prática” – 

quando lhes é atribuído “tempo”. 

 

  Com base na análise da “Teoria da Mediocridade das massas”, podemos 

conjecturar uma correlação entre a pressão exercida pelo sistema educativo, 

sobre os professores, e a diminuição dos resultados escolares, devido ao facto 

dos alunos evoluírem no sentido do fechamento e do desequilíbrio. A pressão 

emocional derivada da sobrecarga de treino cognitivo que desencadeia uma 

diminuição dos resultados escolares, por saturação, fadiga, desmotivação e 

desinteresse. Apesar dos docentes aumentarem os seus esforços, segundo o 

perfil da qualidade técnica, descuram a dimensão emocional e os factores de 

fadiga psicofisiológica resultantes do aumento da densidade e intensidade de 

conteúdos e do aumento do caudal de informação. Assim que os alunos entram na 

zona do insucesso, desencadeia-se um conjunto de medidas pedagógicas com o 

intuito de camuflar as causas do problema e, a todo o custo, retirar os alunos da 

zona vermelha (insucesso), combatendo o Insucesso escolar. “Out of a Limb”, ou 

seja, com este modelo, a maioria dos alunos progride a “pé coxinho” no sistema 

educativo, criando o maior número possível de “iliterados certificados” – iliteracia, 

iliteracia emocional, corporal cinestésica e espiritual. 

 
 

 

 O “combate” ao insucesso escolar, através da coerção dissimulada pela 

legitimidade legal do processo de avaliação, aumenta a pressão exercida sobre os 

docentes, aumenta os medos e os conflitos intrapsíquicos. Educar crianças e jovens, 

não é equivalente à linha de montagem em série, de uma indústria de componentes 

electrónicos de hardware informático. A “perversão” por detrás das opções assumidas 

só será ultrapassada pelas consequências a médio prazo, do impacto negativo das 

estratégias incoerentes da actual reforma (des)educativa. Os custos de obtenção de 

qualidade (COQ), ou gastos (custo humano), que iremos ter de “pagar” para reparar os 

actuais erros de orientação estratégica, serão muito avultados. A “ignorância” das 
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consequências das medidas adoptadas, que desrespeitam a dimensão 

humana/biológica dos actores da família educativa terá os seus custos humanos. Não 

será possível contabiliza-los em custos financeiros porque se trata da dimensão 

humana, da “erosão da alma humana”. A qualidade da prestação dos serviços 

educativos irá piorar numa espiral descendente, até ao colapso total das instituições e 

dos actores que a constituem, porque dependem dos seus intervenientes. O 

descontentamento, revolta, ressentimento, teatralidade e cinismo, traduzem-se numa 

diminuição crescente do Comportamento de Cidadania organizacional (CCO) com 

todas as consequências que daí advêm. Os “semeadores de discórdia” utilizam os 

ingredientes fundamentais para o colapso sistémico. Se os serviços educativos são 

intangíveis e inseparáveis daqueles que os prestam, assumindo grande variabilidade, 

então a qualidade dos serviços depende do seu equilíbrio psico-emocional e psico-

espiritual. O problema ético-humano-social emerge quando as pessoas são tomadas 

como meros instrumentos, sendo descurada a sua dignidade. Este cenário torna-se 

mais grave quando estas pessoas são professores, que têm a seu cargo a formação 

integral de crianças, em fases sensíveis de desenvolvimento. O facto de serem 

tratados de forma instrumental cria, como já foi referido, descontentamento, e a 

exigência do sistema acarreta tensão, que é por sua vez descarregada sobre os 

alunos.  

 

 A utilização da Inteligência Emocional como ferramenta importante dentro do 

contexto do modelo da teoria das Relações Humanas, não pretende manipular ou 

modificar o comportamento do empregado (professor) em prol dos objectivos da 

organização. Esta ferramenta ultrapassa esta dimensão instrumental e cria um 

sentimento de pertença a uma comunidade, e a necessidade de evoluir segundo 

objectivos nobres, que transcendem a dimensão da organização. A participação na 

organização segue essa linha de acção mas passa a ser um meio para se atingir um 

fim e não um fim em si mesmo. 

 

 Este assunto, tal como afirma Miguel Cunha e col. (2005), remete-nos, 

igualmente para as teses segundo as quais as abordagens das “novas vagas da 

gestão”, são tecnologias direccionadas aos corações e pensamentos dos membros 

organizacionais.  Também nos aponta a ideia que a linguagem destas novas vagas 

representam uma “forma de projecto hegemónico que tenta fazer engenharia do 

consentimento”, ou o mecanismo da “máquina moral” destinada a manipular (subtil e 

profundamente) os membros organizacionais. Este assunto, como referi torna-se mais 

delicado quando se trata da educação, na medida em que não estamos a transformar 

matéria prima inanimada em algo belo para consumo. Cada vez mais nos vem sendo 

pedido uma filiação organizacional cega e obediente. 

 

 Afirma ainda Miguel Cunha e col. (2005), Estaremos nós a ingressar numa 

fase de “neo-feudalismo”, de “um novo estado de dependência”, Hancock (1997) 

cit. Miguel Cunha  e col. (2005), onde a “protecção” que nos concedem depende 

da nossa capacidade de vassalagem, da nossa disponibilidade para nos 

transformar-mos em acólitos da empresa – cantando a sua canção e vestindo a 

sua gravata. Terá razão Parker (1997) cit. Miguel Cunha e col. (2005), quando 

enuncia que “colocando a questão suavemente, simplesmente não acredito que os 

gestores e gurus da gestão educativa, sejam inteiramente sinceros na sua 

apologia da participação organizacional”. Ou mesmo quando referem que “à nova 
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vaga de empregados só se permite ecoar a voz do mestre, não de desafiá-la”. 

Elísio Estanque chama-lhe a “Neo-escravatura”. 

 

 

 Peter Senge cit. Miguel Cunha e col. (2005), afirma que as pessoas não são 

recursos, são antes a própria organização. Assim, os professores, os funcionários, os 

auxiliares da acção educativa e os alunos, não são recursos, são antes a própria 

organização e como tal devem ser respeitados na sua dimensão individual. “Há uma 

contradição quando as instituições afirmam desejar que as pessoas estejam 

comprometidas, motivadas e empenhadas no seu trabalho, quando na verdade a 

actividade laboral só serve para fazer dinheiro, no caso da educação, produzir Capital 

Humano e/ou intelectual” (Medo dos baldios Neuronais), e servir a economia. Os seres 

humanos interessam-se por outras coisas diferentes de apenas fazer dinheiro, e por 

isso estamos basicamente a mentir a nós próprios.  

 

 

 Os professores cada vez mais se situam entre a “agressividade e a resignação” 

tal como refere Miguel Pina Cunha (2006). Evidentemente que, sob pressão, 

desgastados por todo o processo associado á complexificação das responsabilidades 

administrativas do cargo de Director de Turma exigidas pelo novo estatuto do aluno, 

os professores tornam-se mais reactivos e a exaustão emocional, a despersonalização 

e a baixa realização profissional espelham a crescente erosão da alma do educador. 

Este clima de tensão, pautado pela acentuação da competitividade entre pares face á 

avaliação, matou a partilha e acentuou os egoísmos. Também se verificou a 

teatralidade, pela adulteração do processo quando se procura não penalizar os 

colegas neste processo e o seu processo de candidatura ao concurso de professores. 

Vive-se no palco da hipocrisia sistémica onde todos estão de costas voltadas. Na 

experiência de Milgram, a desobediência e inconformidade dos professores às 

directivas superiores assume contornos de passividade-agressiva. Serão os resultados 

deste modelo mais justos e trarão melhor qualidade educativa. Tenho a certeza que 

não, muito pelo contrário, acentuam os conflitos e acabarão por contribuir para o 

colapso e insustentabilidade deste modelo educativo, o que, na minha opinião é bom, 

porque tal como afirma Neil Postman (1969), a educação tornou-se numa actividade 

subversiva que promove o desaparecimento da infância e a descaracterização do 

verdadeiro papel do educador em função dos imperativos da tecnosfera (A força motriz 

da expansão da tecnosfera na actualidade obedece a duas lógicas principais: a cultura 

de consumo e a busca do lucro como premissa básica do desenvolvimento). A 

avaliação é mais um instrumento de coerção utilizado na tentativa de combater a 

suposta incompetência e assim melhorar a proficiência escolar. 

 

 

 Todos estes problemas ou entraves ao desenvolvimento e consecução dos 

desígnios Lusitanos seriam mais facilmente exequíveis se substituíssemos os 

cidadãos por unidades “NS-5” (Filme I-Robot). A burocratização dos 

comportamentos humanos é uma forma simplista (SIMPLEX) de lidar com a 

diversidade e multidimensionalidade do ser humano. A uniformização e a 

estabilidade são formas de tornar os sistemas menos criativos e plurais e mais 

controláveis e manipuláveis.  
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 As formas tradicionais de organizar tratam as pessoas como crianças e 

assentam numa perspectiva reducionista quanto aos factores motivacionais, Virgínio 

Sá (1997). Mcgregor cit. Virgínio Sá (1997), considera que subjacente aos modos 

tradicionais de governo das organizações está uma determinada concepção de 

homem que, basicamente assenta no princípio da mediocridade das massas, e a que 

chama Teoria X. Existe um paralelismo grande entre este princípio da teoria X e as 

crenças políticas e sociais que assumem uma angústia face aos outros homens, os 

quais são concebidos como obstáculos, perigosos ou inimigos, como seres maus, 

preguiçosos ou egoístas. A solução consiste, neste modelo, em acreditar que se pode 

eliminar a malevolência, as tendências más ou a vontade de explorar, que se podem 

provocar atitudes boas e úteis, tratando os outros homens como “objectos”, 

multiplicando as ameaças, a vigilância policial, as obrigações, a avaliação do 

desempenho, estabelecendo um forte poder que os obriga ao trabalho e ao “respeito“ 

(medo) pela ordem, ou mesmo “eliminando-os” se mostrarem irredutibilidade. Este é o 

modelo de gestão política organizacional das escolas onde até agora o vínculo 

funciona num entrave à selecção e valorização dos mais produtivos os quais são 

colocados em pé de igualdade relativamente aos professores resignados. Todos os 

professores são avaliados como “Professores Satisfaz”. 

 

 Considera, no entanto, Mcgregor que a Teoria X, embora pretenda descrever a 

natureza humana, é antes o efeito de uma determinada estratégia administrativa, 

portanto, mais do que fundamento de práticas de governo das organizações ela é um 

produto dessas mesmas práticas. Baseando-se nos contributos das teorias 

motivacionais, o autor procura demonstrar a inconsistência dos pressupostos da 

Teoria X, nomeadamente pela excessiva ênfase colocada nas necessidades 

fisiológicas e na concepção de homo economicus que lhe está subjacente, propondo 

em alternativa uma nova concepção quanto à natureza humana que designa de 

Teoria Y.  

 

 

 
  PRESSUPOSTOS BÁSICOS DA TEORIA X 

Coloca excessiva ênfase nas necessidades fisiológicas e na concepção do “Homo Economicus”. O 

objectivo último do homem é tornar-se numa unidade produtiva, numa fonte de produtividade e 

rentabilidade para o país. No caso dos professores será a produção de Capital Intelectual – Leif 

Edvinson (1994). “DENTRO DA CAIXA” 

  ┌─────────────────────────────────────┐ 

  O ser humano, de A maioria das pessoas O ser humano, de modo 

  modo geral tem precisa de ser coagida geral, prefere ser dirigido 

  uma aversão essencial controlada, dirigida e evita as responsabilidades, 

  ao trabalho e evita-o ameaçada de punição  tem relativamente pouca 

  sempre que possível. Para que se esforce no ambição, e quer garantias  

   Sentido da consecução acima de tudo 

   dos objectivos 

   organizacionais 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         82 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

 

 
  PRESSUPOSTOS BÁSICOS DA TEORIA Y 
  Baseia-se nos pressupostos das Teorias motivacionais 

 

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 O dispêndio de O controlo O compromisso O ser humano A capacidade Nas condições 

 Esforço físico externo e a com os objectivos comum aprende de usar um  da vida industrial 

 E mental no ameaça de é dependente das sob condições grau relativamente moderna, as 

 Trabalho é tão punição não recompensas adequadas, não alto de imaginação potencialidades 

 Natural como o são os únicos associadas à sua só a aceitar de engenhosidade intelectuais do 

 Jogo ou o meios de estimular consecução responsabilidades e de criatividade ser humano  

 Descanso o trabalho em vista  como a procurá-las na solução de  comum estão 

  Dos objectivos   problemas organizacionais sendo 

  Organizacionais   é mais amplamente parcialmente 

     Distribuída na usadas. 

     População do que  

     Geralmente 

     Se pensa 

 

 

 

 Estela Costa (2007), “Contributos para uma análise cognitiva da política de 

avaliação de professores”, afirma que “a avaliação assenta agora em mecanismos 

competitivos, de prestação de contas, (…)”. “A avaliação, na forma de 

regulação instrumental, intervém na construção da agenda e decisão política, 

podendo ser vista como processo político”. “(…) a normalização pela qualidade 

apoia-se em instrumentos fortes que, sob a  aparência de neutralidade política, 

consagram a ingerência de regras provadas no domínio das políticas públicas da 

educação. (…) introdução de novas formas de regulação e a um processo de 

contaminação, cujos efeitos se fazem sentir na nova linguagem da prestação de 

contas presente nos discursos políticos e nos normativos (e.g. “acção orientada 

para os resultados/publicitação dos resultados”, “diferenciação pelo mérito/quotas 

de mérito”; “paradigma da Excelência”)”. “A cultura do desempenho surge aliada a 

uma concepção da educação cada vez mais como extensão do cálculo 

económico, vindo-se-lhe associar o desenvolvimento das comparações 

internacionais de resultados, a construção de padrões e indicadores de qualidade 

no ensino, a emergência de estatísticas e de quadros de controlo a nível local e 

regional. Ora, as abordagens clássicas das ciências políticas vêem os 

instrumentos como escolhas puramente técnicas, sendo estudadas pela sua 

eficácia, numa perspectiva funcionalista, que tende geralmente a reduzir a análise 

da génese e do desenvolvimento das políticas públicas a uma simples história das 

intenções, das vontades e das acções racionais dos responsáveis”. “(…) é 

portanto, em nosso entender, uma análise redutora (…)”. “Na verdade, tal 

abordagem não só nos permite constatar que as escolhas dos instrumentos são 

significativas das escolhas das políticas públicas e das características destas 

últimas, como nos alerta para os efeitos próprios induzidos pelos instrumentos de 

acção pública (IAP)”. “Que OS INSTRUMENTOS NÃO SÃO DISPOSITIVOS 

NEUTROS, produzem efeitos específicos independentes dos objectivos 

prosseguidos e que estruturam, de acordo com a sua lógica específica, a acção 

pública”. 
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 O “medo” tem sido o maior e mais utilizado instrumento da nossa civilização 

neste último ciclo evolutivo. Toda a nossa sociedade é uma “sociedade do medo” e 

apesar de nos orgulharmos das nossas conquistas tecnológicas somos dominados 

pelas instâncias filogenéticas mais arcaicas do nosso sistema nervoso. Na sociedade 

do medo criamos todo o tipo de artifícios e mecanismos para garantir a morte do livre 

arbítrio, porque a soberania individual assusta aqueles que detêm o poder. 

 Se o verdadeiro acto educativo pressupõe uma partilha, empatia, altruísmo e 

motivação intrínseca, então é lógico que se deva construir um modelo que garanta 

estas condições, reduzindo ao máximo as fontes de ansiedade e de medo. As 

ferramentas de “inteligência emocional” e a “educação triuna” orientam e facilitam ao 

educador e/ou professor as ferramentas necessárias para que possa gerir e integrar 

os aspectos ou padrões que o colocam em situação de incoerência. Esta é uma das 

lacunas do actual Modelo Educativo ao qual apelidei caricaturalmente de “empreitada 

educativa”, porque desconsidera os aspectos fundamentais do sucesso educativo, 

cirando inclusive as condições para o insucesso. 

 

 

A “PÍLULA VERMELHA” E A SABEDORIA RESIDENTE 

 
 
 O nosso corpo educativo docente e discente está doente e apresenta vários 

sintomas claros e evidentes. Contudo, a matéria, e portanto o “corpo” da “família 

educativa”, apenas pode servir de projecção. Cada processo corporal patológico 

representa, unicamente o desenvolvimento simbólico de um problema cuja 

experiência enriquecerá a consciência. Um sintoma produz-se em virtude de uma 

parte da “sombra” (aquilo que rejeitamos), se ter projectado no corpo educativo 

docentes e discente. O “corpo educativo” é o espalho da “alma” educativa ou projecto 

educativo. O corpo educativo revela-nos aquilo que o projecto “mais e Melhor 

Educação”, é incapaz de reconhecer a não ser através da sua imagem reflectida. Ou 

seja, as consequências práticas, no terreno, ou o impacto sobre os actores da família 

educativa espelham a sua “alma” ou pressupostos conceptuais. Porém, de que nos 

serve o espelho, por melhor que seja a nitidez da imagem reflectida, se não nos 

reconhecemos na imagem que ele nos devolve? Ou seja, de que servem todos os 

sintomas de descontentamento, os maus resultados escolares, a escalada de 

conflitos, as greves, o abandono escolar, o aumento do número de professores e 

crianças deprimidos entre tantos outros sintomas, se nos recusamos a aceitá-los 

como um claro indicador sobre as incorrectas opções e as suas desastrosas 

consequências do tipo de modelo que persistimos em validar. As ideologias 

pedagógicas cristalizaram os nossos padrões de pensar, tornaram-nos rígidos, 

inflexíveis e redutores. 

 

 A ideologia é um fenómeno de massa, é por essência um fenómeno colectivo 

possuindo uma certa dose de irracionalidade, é-se movido, não por argumentos ou 

razões convincentes, mas por motivos existenciais ou por interesses, quando não 

mesmo por acomodação e facilitação social, ou por identificação com os chefes ou 

líderes, ou então por submissão e/ou medo de se assumir o caminho da verdade.  
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 A ideologia apresenta com frequência a mesma estrutura da crença, 

implicando o mesmo tipo de atitudes. A ausência de criatividade é uma das 

características do pensamento ideológico, bem como a completa falta de sentido 

crítico em relação a si mesmo. Pode ser crítica, mesmo ferozmente crítica em 

relação a outras ideologias, mas não em relação a si própria. A ideologia 

caracteriza-se por um permanente esforço de auto-justificação, a justificação de si 

mesma perante ela própria. Assim, o destino de uma ideologia não é estabelecer 

comunicação, diálogo, uma linguagem aberta, mas ao contrário, converter-se 

numa doutrina. O ideólogo não esclarece – doutrina, domestica, manipula 

consciências (perfil do líder narcisista). Os professores tornaram-se ideólogos 

perante os seus alunos. 

 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

PERFIL DOS LÍDERES NARCISISTAS: aplica-se ao perfil do líder em geral, seja o político, seja o 

professor que, quando “ameaçado” (nas suas crenças) age com base no mesmo perfil. 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Nutrem fantasias de grandeza e omnipotência. São incapazes de distinguir entre fantasia e realidade; 

Fogem às críticas desfavoráveis e à verdade desagradável; 

Iram-se perante qualquer ameaça percebida; desconfiam de tudo o que contrarie o seu ponto de vista e 

o seu “optimismo” cego; 

Interpretam qualquer criticismo como sinal de rejeição e deslealdade; 

Tendem a rodear-se de subordinados que lhes são leais e acríticos, e que rapidamente os “protegem” 

da realidade (Bajulam: apenas lhes dizem o que eles gostam de ouvir); 

Quando um projecto caminha mal, ignoram a informação negativa; 

Exploram e manipulam os outros visando o seu auto-engrandecimento; 

Iludem-se com a ideia de que apenas circunstâncias fortuitas ou os inimigos poderão obstruir o 

sucesso; 

Anseiam constante adulação (sem a qual se sentem inseguros); 

Têm pouca empatia ou respeito pelos sentimentos e necessidades dos outros; 

Tendem a hiper-simplificar as relações humanas e vêem toda a gente em termos extremamente 

negativos (teoria da mediocridade das massas); 

Perante o fracasso óbvio, não admitem qualquer responsabilidade pelo “erro” e buscam bodes 

expiatórios – atribuição causal a terceiros (no caso da educação, são os professores que também são 

corresponsáveis), (no caso dos professores são os alunos, a família ou o Governo) – mecanismo 

defensivos do ego. 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Kets de Vries (1998), Gabriel (1999), Maccoby (2000), cit. Miguel Cunha e. col. (2005) 

 

 

 A ideologia garante a unidade de uma sociedade contudo hipoteca a sua “alma”.  

Já o filósofo Grego Platão reconhecia a necessidade imprescindível do factor 

ideológico como elemento de “coesão da sociedade” ideal por ela arquitectada. No 

entanto, verifica-se um claro sintoma de desagregação da comunidade educativa e da 

sociedade em geral. Apesar desta alienação ideológica ou distorção cognitiva, porque 

não passam de “ideias” (Construtos Mentais Artificiais Auto-Impostos), de hipóteses, o 

homem luta para as manter vivas, uma vez que prefere o desconforto daquilo que 

conhece, a viver a angústia e o medo daquilo que desconhece, e assim dá-lhe dois 

tratamentos: Em primeiro lugar, recusa-se pô-las em dúvida. Em segundo lugar, 

trabalha-se desesperadamente na esperança de alcançar o estado de coisas em que 

se acredita, praticando-se esforços gigantescos e sacrifícios heróicos, Michel Lobrot 

(1974). Dos três tipos de crenças, Religiosas, Económicas e Político-Sociais, 

escolhemos as últimas como estrutura matricial (Matrix) de orientação e organização 

da nossa realidade. 

 

OS LÍDERES NARCISISTAS E AS CRENÇAS POLÍTICAS E SOCIAIS: constituem a síntese das 

precedentes. Emanam, não exactamente de uma angústia face à Natureza e à 
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morte, mas de uma angústia face aos outros homens. Estes são essencialmente 

concebidos como obstáculos, como perigos ou como inimigos, como seres maus, 

preguiçosos ou egoístas. Há, pois, que organizar a defesa (combate) contra os 

outros. A solução consiste em acreditar que se pode eliminar a malevolência, as 

tendências más ou a vontade de explorar, que se podem provocar atitudes boas e 

úteis, tratando os outros homens como “objectos”, multiplicando as ameaças, a 

vigilância policial, as obrigações, estabelecendo um Poder forte que os obriga ao 

trabalho e ao respeito (medo) pela ordem, ou mesmo eliminando-os, se se 

mostrarem irredutíveis. Estas crenças racistas e colectivistas são, obviamente, as 

piores, pois viciam as relações humanas desde a base. Integram no seu seio os 

dois tipos de crenças precedentemente evocadas; por um lado, as crenças 

religiosas e, por outro, as crenças económicas. Assumem, as primeiras, na medida 

em que assentam numa “visão do mundo” segundo a qual se pode modificar os 

homens pelo exterior, pela coerção e pela violência. Possuem, assim, o 

dogmatismo inerente às crenças religiosas. Mas assumem, ao mesmo tempo, as 

crenças económicas, na medida em que obrigam a uma corrida incessante e 

obsessiva pelo poder (competitividade). Esta corrida desenfreada impede qualquer 

actividade de outro tipo, baseada na comunicação e na cooperação ou na 

expressão do ser. As crenças deste género, que se desenvolveram 

extraordinariamente na época moderna, suscitaram o racismo, o fascismo e todos 

os totalitarismos de direita ou de esquerda. Impõem aos homens da nossa época 

sistemas de valores falseados, fundados na obediência, no recurso indefinido à 

Autoridade, Michel Lobrot (1974). 

 

 

 Diz-se que “quem cria ilusões cria desilusões”. As desilusões dos professores 

devem-se ao facto de se terem iludido relativamente à forma e conteúdo dos 

processos de ensino e aprendizagem, e na selecção dos próprios conteúdos que 

negam uma faceta da realidade. Um sistema educativo onde prevalece a “antipatia”, 

os conflitos da educação são inevitáveis e o desgaste ou esgotamento uma 

consequência previsível. 

 

 

 Ninguém educa ou cura ninguém, só o próprio indivíduo o pode fazer seguindo 

as orientações sábias do “Mestre Interior da Verdade” ou a “Sabedoria Residente” 

– “o homem interior de clareza e de fruição”; “Se o aluno vai para a escola, não é 

portanto para conhecer as opiniões de tal ou tal professor, mas sim para conhecer 

a verdade. Ora, é a iluminação que lhe ensina a verdade”; “A verdadeira 

motivação é o prazer que se sente em compreender, nessa luz interior da verdade 

que inunda aquele a quem chamamos o homem interior de clareza e fruição” – 

Santo Agostinho.  

 

 

 Tudo aponta no sentido de uma integração filosófica holística da Pedagogia da 

Essência e da Existência.  

 

Essência: o mundo da Ideia perfeita (espírito), e o mundo das sombras (Matrix), 

empírico, imperfeito, impermanente, inconstante, irreal, ilusório que é o terreno da 

vida humana.  

Existência: (existencialista) é mais tardia e reflecte-se na pedagogia da adaptação 

às condições do meio, da luta pela vida, de carácter utilitário e instrumental, com 
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uma acção normativa que se reflecte no papel certificador e avaliador assumido 

pela nossa escola. 

 

 

 A visão Holística do novo paradigma emergente fundamenta-se numa nova 

cosmovisão promovendo um encontro entre a ciência de Fronteira e a consciência 

(tradições de sabedoria da humanidade) em detrimento da “Demolição do Homem e a 

Falsa religião do progresso”. É um novo sistema de “aprender a Aprender” que 

procura dissolver toda a espécie de reducionismo: o científico, o somático, o religioso, 

o niilista, o materialista ou substancialista, o racionalista, o mecanicista e o 

antropocêntrico, entre outros, como afirma Roberto Crema (1989), “Introdução à visão 

Holística”. O objectivo do movimento holístico é simplesmente o todo, cuja nova 

ordem se caracteriza pela liberdade, flexibilidade e criatividade, baseando-se na 

concepção sistémica explorada por Joel de Rosnay (1975), “O Macroscópio - Para 

uma Visão Global”. 

 Peter J. Boettke (2003), “Human Freedom and the red pill”, questiona, “a pílula 

vermelha ou a azul? Responsabilidade ou conforto? Realidade ou Ilusão? Todos os 

dias fazemos escolhas e estas definem quem nós acreditamos ser”. A “Matrix” é um 

retrato artístico do dilema humano básico derivado pelo fardo do livre arbítrio. Se 

tomarmos a pílula azul e fugirmos do fardo, não vivemos uma vida plena de sentido. 

Podemos experimentar a vida, mas não vivê-la. Se, por outro lado, tomarmos a pílula 

vermelha, viajaremos bem fundo dentro da toca do coelho e lidamos com a realidade 

das escolhas morais e decisões que muitas vezes nos trazem dissabores e 

relacionamentos que nos conduzem à dor. Mas também conhecemos as alegrias da 

aventura e da realização. Viver uma vida humana florescente só é possível a partir do 

momento que aceitamos o desafio de “Morpheus”.  

 Embora tenhamos, nos últimos poucos anos, testemunhado um grande aumento 

de interesse em áreas de investigação na fronteira da ciência, a maioria das pessoas 

ainda padece do que se poderia chamar de “síndroma da girafa”, que consiste no 

seguinte:  

 

 Um belo dia, um velho morador do Bronx decide visitar o zoológico. Enquanto 

passeia, admirando todos os animais fora de comum, de súbito depara com um 

par de pernas muito altas. Levanta os olhos e dá com a barriga do animal, que 

une essas pernas; erguendo ainda mais os olhos, tudo o que vê é pescoço, 

pescoço e mais pescoço; e então, algures lá em cima, entre as nuvens, uma 

cabeça. “Não”, diz ele, “isso é impossível. Não existe semelhante animal.” E, 

dizendo isto, vira as costas para a girafa e, calmamente, segue adiante, sem dar 

sequer uma olhadela para trás. 

 A maioria das pessoas sofre da síndroma da girafa, que se manifesta sempre 

que são confrontadas com uma área controversa. 

 A maior parte dos professores não sente especial necessidade de reflectir 

sobre o que faz, de saber as razões porque faz uma coisa e não outra, de 

compreender o significado ou o sem sentido das atitudes que adopta durante a 

sua prática profissional e na vida, ou mesmo as verdadeiras causas por detrás dos 

seus sintomas. Trabalham, divertem-se, aborrecem-se, distraem-se e repetem 

esse ciclo dia após dia, indefinidamente até que se acomodam a ele e o 

consideram inevitável, nada mais havendo a fazer do que aceitar as coisas como 

são e viver da melhor forma possível. A maior parte da nossa existência decorre 

mesmo neste plano dos comportamentos mecanizados resultantes do hábito e 
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costumes sociais: Faz-se o que toda a gente faz, é-se o que toda a gente é 

(normopatia). Assim demitimo-nos da responsabilidade de tomar decisões e 

concomitantemente do medo de falhar.  

 
 
 
 
Os “Bons Pastores” prometem-nos boas pastagens, se 

formos obedientes e nos sacrificarmos, mas no fundo não 

passamos de bodes expiatórios, de recursos descartáveis 

quando se trata de justificar os problemas do rebanho… só 

servimos para a tosquia e o sacrifício aos Deuses do 

Capitalismo!... Estou cansado de tanta hipocrisia e 

cinismo…  

 
 

 

 

 Se a maioria de nós vive sem se questionar sobre a vida (sonambulismo 

consciêncial), tentando vivê-la da melhor forma, outros movidos pela curiosidade 

sentem-se impelidos a perceber como se aprende, como se ensina e sobretudo sobre 

a validade das teorias enraizadas no consenso colectivo. 

 

 

 Desde o Século XVII que surgiram indivíduos com ideias sobre a natureza do 

processo de aprendizagem, elaborando teorias mais ou menos sistemáticas, 

desafiando as já existentes. GERALMENTE, UMA NOVA TEORIA DA 

APRENDIZAGEM NÃO É INCORPORADA À PRÁTICA DAS ESCOLAS ANTES 

QUE TENHAM TRANSCORRIDO ENTRE 25 A 75 ANOS APÓS O SEU 

APARECIMENTO. E se a nova teoria chega, eventualmente, a influir na orientação 

de uma escola, geralmente não substitui as que a antecederam; simplesmente 

compete com elas. Assim, à medida que surgiram, as novas teorias iam sendo 

acrescentadas às antigas, e o cenário educacional foi-se tornando cada vez mais 

confuso, Morris L. Bigge (1971). 

 

 

 A razão pela qual é necessário tanto tempo para a educação amadurecer deve-

se à dissonância cognitiva. O paradoxo da nossa era, reside no facto de nós 

procurarmos a tolerância em sistemas de crenças cujos suportes são intrinsecamente 

intolerantes e adversos ao “crescimento” da consciência, Aronson (1996). Noutro 

estudo de Linda Simon, Jeff Greenberg e Jack Brehm (1995), mostraram que a 

banalização também é eficazmente aplicada como forma de reduzir essa dissonância. 

Aronson (1995) descreve o quão baixo é o nosso nível de tolerância relativamente a 

informação “anómala” e dissonante. As pessoas não gostam de ouvir coisas que 

conflituam com as suas profundas crenças ou desejos aos quais estão 

agarrados como lapas. 

 
 

 Carl Sagan (1994), afirma que “aqueles que fazem observações ou alegações 

fraudulentas conduzem-nos ao erro e desviam-nos do maior objectivo humano, 

que é o de compreender como funciona o mundo. É por esta razão que jogar 

levianamente com a verdade é um assunto bastante sério”. “Um debate 
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interessante foi efectuado pela Comissão para a investigação Científica de 

Afirmações do Paranormal entre aqueles que pensam que todas as doutrinas que 

cheiram a pseudociência devem ser combatidas e os que crêem que cada assunto 

deve ser julgado pelo seu próprio mérito, mas que o dever da prova deve ser 

irrecusavelmente nos que fazem as propostas. Penso que devemos perseguir 

seguramente o extraordinário mas, afirmações extraordinárias requerem provas 

extraordinárias, Carl Sagan (1994)”. “Se queremos descobrir a verdade sobre um 

assunto, devemos aproximar-nos da questão com a mente tão aberta quanto 

possível e com uma profunda consciência das nossas limitações e predisposições, 

Carl Sagan (1994)”. 

 

 Gopi Krishna & Gene Kieffer (1988), “Kundalini, o caminho da auto-iluminação 

para a nova era”, afirma que “se a necessidade evolutiva do homem não for 

atendida e os actuais sistemas políticos, sociais e educativos não forem 

reorientados para satisfazer esta necessidade, o intelectual do futuro será uma 

criatura lamentável, dotada de percepção mística, mas demasiadamente à mercê 

dos estados mentais anormais, de terríveis experiências visionárias, do medo, 

tensão, depressão, insónia, irritação, pelo trabalho e por um saudável esforço 

físico, mas com desenfreada sexualidade. Em vez da sua vida ser uma fonte de 

paz, tornar-se-á uma carga insuportável, da puberdade até ao fim”.  

 

 

 “O propósito para o qual o homem veio está gravado na sua testa, estampado 

no seu cérebro, impregnado no seu sangue. O que mais anseia o ser humano 

mediano é a plenitude, a paz, a felicidade, um parceiro amoroso na vida, saúde, 

boa sorte, respeito dos semelhantes, uma vida longa e um final pacífico (…) O 

objectivo da humanidade retratado pela religião, é de uma natureza superior. Cada 

homem e cada mulher, precisam investir no auto-aperfeiçoamento, até 

alcançarem o reino interior ou a visão de Deus. (…) A satisfação das 

necessidades básicas ou a perseguição do prazer e do luxo não são o alvo da vida 

humana. Objectivos temporais ambiciosos não são igualmente viáveis para todos, 

levam, inevitavelmente, à competição e rivalidade, que destroem as raízes da 

compaixão e do amor, substituindo-os por inveja e ódio”. (…) “Uma igualdade 

imposta, como medida política” (equidade / igualdade de oportunidades, ENDS), 

não propicia incentivo para o trabalho árduo e o planeamento independente, 

excepto o interesse do estado, que cessa de inspirar após algum tempo. Os 

objectivos espirituais que prescrevem austeridade, sacrifício e entrega geram 

admiração e gratidão. Apelam mais ao coração e possuem um efeito elevador da 

mente. (…) Uma humanidade realmente progressiva, isenta de conservadorismo e 

dogmas retrógrados, organizaria as suas ordens sociais e políticas de tal maneira, 

que todos teriam abundância e paz, viveriam em ambientes harmoniosos, 

aprazíveis e limpos, com a eliminação da guerra, da pobreza, controle de doenças, 

interrupção da decrepitude e prolongamento da vida – com o ser interior de todos 

sendo uma fonte de borbulhante de alegria. Este é o retrato que vejo para o futuro 

da humanidade”. 

 

 

 O autor do livro “O cérebro Analfabeto” numa entrevista dada ao Jornal de 

Leiria no dia 15 de Dezembro de 2005, o vencedor do Grande Prémio Bial de 

Medicina 2002, Alexandre Castro Caldas procurou perceber as diferenças de 

funcionamento entre cérebros de pessoas alfabetizadas e analfabetizadas. 

Considera também que o investimento na educação é rentável daqui a 20 anos, 

Pelos vistos a ciência chegou a uma encruzilhada e esbarrou por inerência ao seu 
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percurso (…) com um limite em que a metafísica e a reflexão filosófica se tornam 

necessárias quando a própria física quântica quase se torna ela própria 

metafísica. Talvez esteja na altura mesmo de o ministério da educação olhar para 

a ciência e adoptar uma “atitude científica perante a educação”. É absurdo termos 

hoje um Ministério da Educação que não tem uma atitude científica perante a 

educação. E quando tem escolas Superiores de Educação espalhadas por todo o 

País, que poderiam fazer um trabalho interessante no terreno. Mas só as 

convicções dos governantes vêm para cima da mesa. 

 

 O grande índice de analfabetismo, explica a realidade concreta do atraso 

cultural e económico do país? (…) “o atraso cultural é dramático”. Não fomos à 

escola na altura certa e a escola foi muito mal tratada. (…) “nunca foi por razões 

económicas que o mundo fez avanços”; “O mundo avança pelo pensamento e 

pela cultura” afirma. 

 

 

 

  DESPERTAR DA MATRIX PEDAGÓGICA 

  Glenn Yefeth (2003), “Taking The Red Pill” 

  William Irwin (2002), “The Matrix and Philosophy” 

  “A opção consciente” 

  

  “É a pergunta que nos impulsiona!” diz Trinity a Neo. 

  ┌─────────────────────┴─────────────────────┐ 

  DESFRAGMENTAR HUMANIZAR INTEGRAR (DINERGIA) TRANSCENDER 

  Educação Prevê um Equilíbrio dos Integra as  

  multidimensional Currículo  2 hemisférios opções e 

  QI+QE+QCC+QEs Flexível ┌─────┴─────┐ apelos do 

  ▪ ▪ Hemisfério  Hemisfério “Mestre Interior 

  Desfragmentação Individual direito  esquerdo da Verdade” 

  ▪ Pedagogia  └─────┬─────┘ em cada aluno 

  Educação Triuna do amor  Pedagogia  

     da consciência 

  └─────────────────────┬─────────────────────┘ 

  “Existe algo de errado com a Educação! Estamos a ser enganados” 

  ┌────────── MATRIX PEDAGÓGICA ──────────┐ 

     
 

  “A natureza humana é tal que é sempre  

   mais fácil – e provavelmente será –  

   tomar uma pílula do que  

   mudar o estilo de vida”. 

   Konrad Werthmann 

  ▪ ▪ 

  Tome a pílula azul e, Tome a pílula vermelha 

  Acredite naquilo que quiser e mostra-lhe-ei o 

  Acreditar quão fundo desce 

   a toca do coelho 

   ▪ 

   “Só lhe posso mostrar a porta 

   cabe a si atravessá-la” 

   (Morpheus – Matrix)  
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CAPÍTULO II – EDUCAÇÃO COM CORPO 
─────────────────────────── 
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2.1 - CONHECE-TE – A IMPORTÂNCIA DA AUTO-DESCOBERTA NO PROCESSO EDUCATIVO. 

 

 

 Verifica-se uma complexidade das situações e dos fenómenos que pertencem ao 

domínio da educação, bem como a necessidade de fazer apelo a um grande número 

de disciplinas científicas, para tentar discernir os factores que entram em jogo, e as 

relações ou as leis que regem o conjunto do sistema.  

 As ciências da Educação terão que integrar na sua linguagem, áreas e campos 

de estudo até agora não considerados, á medida que a compreensão do ser humano e 

do contexto evoluem. Os problemas da aprendizagem são actualmente o pilar central 

de qualquer acção educativa, Gaston Mialaret (1976), “As ciências da Educação”. 

 

 Actualmente, afirma Saúl N. de Jesus (2004), “Psicologia da Educação”, que 

“é consensual na literatura dedicada à análise de questões educativas, o 

reconhecimento de que todo o processo educativo decorre através de relações 

interpessoais. Estas são, aliás, consideradas como imprescindíveis para o 

desenvolvimento da personalidade. 

 

 

 Uma abordagem “na fronteira da caixa”, orienta fundamentalmente o processo 

educativo para as relações interpessoais, (3.º Pilar da Educação da UNESCO – 

“Aprender a Viver Juntos”), tendo como pilar fundamental a relação intra-pessoal, 

(“Aprender a Ser” - 4.º Pilar da Educação da UNESCO). Os sentimentos e emoções são 

um dos aspectos fundamentais das relações humanas. A Emoção, numa definição 

mais geral, é um impulso neural que move um organismo para a acção. A emoção 

diferencia-se do sentimento, porque, conforme observado, é um estado 

neuropsicofisiológico, Freitas-Magalhães (2007), “A Psicologia das Emoções - O 

Fascínio do Rosto Humano”. O sentimento, por outro lado, é a emoção filtrada através 

dos centros cognitivos do cérebro, especificamente o lobo frontal, produzindo uma 

mudança fisiológica em acréscimo à mudança psico-fisiológica. 

 

 A Relação Pedagógica constitui um domínio particular do estabelecimento e 

desenvolvimento de relações interpessoais. Nesta análise consideramos que a 

relação pedagógica não pode ser concebida segundo o modelo transmissor-

receptor, isto é, limitado à relação necessária para transmitir e receber os 

conteúdos programáticos no processo ensino-aprendizagem. Este modelo é 

reducionista quanto á análise da relação pedagógica, pois existem muitas outras 

variáveis envolvidas neste processo. As próprias funções do docente já não 

podem ser limitadas á mera transmissão de conhecimentos, Saúl N. de Jesus 

(2004). 

 

 

 Quem conhece o ensino por dentro, como professor, sabe que a tendência 

aponta no sentido deste reducionismo face á densidade dos programas e multiplicação 

das áreas disciplinares curriculares e extracurriculares, bem como os imperativos 

burocráticos/administrativos.  

 

 (…) Embora já se disponha de conhecimento científico neste domínio, 
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possibilitado sobretudo pelos estudos realizados em Psicologia da Motivação e em 

Psicologia Social, a formação de professores tem privilegiado a função de 

instrução, comparativamente às estratégias relativas á criação de “condições de 

trabalho” e à “condução da turma”, levando a que a aprendizagem a este nível 

dependa muitas vezes apenas da experiência profissional do professor, sem linhas 

teóricas orientadoras para práticas educativas adequadas. 
 

 

 Os estudos da Psicologia da Motivação e Social, “dentro da caixa”, mostram-se 

muito limitados na sua abordagem e interpretação das relações intra e interpessoais. 

As condições de trabalho tem vindo a deteriorar-se devido ao facto da Formação de 

Professores não contemplar as áreas de investigação “na fronteira da caixa”. Por outro 

lado, as soluções procuradas nas relações pedagógicas tendem, por necessidades 

práticas, e inerentes a uma escola de massas, categorizar os alunos relativamente ás 

suas características e perfis de personalidade. Esta tendência para sintetizar a 

informação, classificando-a em categorias pré-existentes procura simplificar as 

relações, tentando facilitar, compreender e prever o comportamento. Ou seja, o actual 

ensino necessita, para ser viável, não de conferir “estabilidade” às relações 

interpessoais, mas de “equilíbrio” assumindo as “variabilidades”, algo diferente destas 

taxionomias e estereótipos rígidas e sem flexibilidade. Cada vez mais prevalecem as 

“anomalias” relativamente a essas categorias. Cada vez mais os alunos manifestam 

traços de personalidade que aumentam as tenções nas relações interpessoais e 

dificultam as condições de trabalho e a condução da turma exigindo, ao professor um 

conhecimento mais profundo das dinâmicas psico-emocionais. Na verdade, “as teorias 

implícitas da personalidade, correspondem a crenças gerais que alimentamos a 

propósito da espécie humana”, Leyens (1985) cit. Saúl N. de Jesus (2004), (…) assim 

sendo, estas teorias podem não ter fundamento científico, resultando da experiência 

pessoal”. São no entanto, á luz do actual paradigma (“dentro da caixa”) consideradas 

indispensáveis, pois, para a relação com o outro, o sujeito necessita de ter uma 

representação global sobre ele. Impera a necessidade de todo um processo de 

“desaprendizagem” e “desconstrução” de muitos axiomas limitadores da nossa 

percepção da realidade. Cada vez mais, os alunos situam o seu perfil e engrossam os 

limites da curva de Gauss, exigindo respostas criativas. 

 

 Este processo ocorre também na relação pedagógica quando os professores 

classificam os alunos em “bons”, “maus”, “disciplinados”, “irrequietos”, 

“participativos”, “calados”, e os alunos classificam os professores em “liberal”, 

“autoritário”, “compreensivo”, “exigente”, “incompetente”, “justo”, “interessante”, 

“aborrecido”, etc. Embora comportem as vantagens referidas, estas crenças sobre 

o outro podem levar ao “erro fundamental” (Snyder & Jones, 1974), isto é, à 

minimização do papel das situações na explicação do seu comportamento. Além 

disso, para manter as suas teorias implícitas da personalidade, o sujeito procura 

confirmar as hipóteses que coloca sobre o outro e não infirmá-las (Pigmalião), 

seleccionando as informações e orientando as percepções nesse sentido, Saúl N. 

de Jesus (2004). Alguns estudos têm permitido verificar a resistência á mudança 

das categorias iniciais, bem como a sua persistência no tempo, através das 

expectativas. 

 

 

 A abordagem das relações interpessoais e intra-pessoais permite aos 
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educadores transcender as limitações e preconceitos persistentes e ultrapassar as 

barreiras impostas pelos construtos psico-pedagógicos que balizam o actual modelo 

educativo e que não respondem aos actuais desafios. 

 

 Algumas investigações têm permitido identificar manifestações no 

comportamento do professor resultantes das expectativas que ele tem em relação 

aos alunos. (…) Estes estudos revelam que, embora as categorizações e as 

expectativas simplifiquem as interacções sociais, convém que sejam tidos em 

conta os possíveis efeitos negativos que comportam, no sentido de tentar controlá-

los (Esta é um dos principais objectivos e limitações da avaliação no domínio 

sócio-afectivo). Segundo Postic, categorizar um aluno, é condená-lo a resignar-se 

ou a revoltar-se; pelo contrário, compreender o que nele é potencial é acreditar no 

seu desenvolvimento e na importância da Educação. É a consciencialização 

destas possibilidades que permitirá uma “percepção correcta da realidade 

humana”, imprescindível para que o professor reestruture as suas atitudes na 

relação pedagógica, Saúl N. de Jesus (2004) 

 

 

 A formação dos professores que tenha em consideração o domínio dos 

mecanismos e processos da “Tecnologias Interior” permitirá uma “percepção correcta 

da realidade humana” e, como tal, um salto qualitativo na relação pedagógica e da 

valorização da individualidade dos alunos, libertando-nos das “crenças gerais que 

alimentamos a propósito da espécie humana” que facilitem uma melhoria significativa 

das “condições de trabalho” e da “condução da turma”, facilitando sobretudos 

processos auto-reguladores, autónomos e reflexivos da aprendizagem. 

 

 A relação pedagógica tradicional, caracterizada pela interacção 

complementar, era “pacífica” porque a atribuição de autoridade ao professor com 

base no seu estatuto, era aceite e assumida como natural pelos alunos. Além 

disso, à partida era atribuída uma competência indiscutível ao professor, por 

este ser considerado como representante da cultura e possuidor do saber, 

Bourdieu & Passeron (1970). No mesmo sentido, Boavida considera que, segundo 

um modelo clássico de relação pedagógica, o professor deveria ser “competente 

no saber (…) austero e exigente na disciplina, justo na avaliação, moderado na 

imaginação, enquanto ao aluno era exigido que fosse “aplicado e persistente no 

estudo, correcto no comportamento” e obediente ao professor”.  

 

 

 No entanto, actualmente estes factores de influência não parecem ser 

suficientes. Os alunos criticam, questionam e desafiam a autoridade imposta pelo 

professor, põem em dúvida o seu saber e competência, banalizam a relação de 

autoridade e afectiva e a profissão docente tem sido desvalorizada com o incremento 

de valores economicistas. 

 

 Algumas correntes em pedagogia defendem que o estatuto do professor 

deveria resultar do reconhecimento que os alunos fazem das suas qualidades e 

não ser imposto “a priori”, Cousinet (1964); Postic (1984). A relação deveria 

assentar numa estrutura funcional em que o professor e o aluno, embora com 

papéis diferentes, se situariam ao mesmo nível desenvolvendo uma relação 

simétrica. Desta forma, o “poder” do professor “sobre” o aluno resultaria de 

processos de identificação ou de atracção professor em relação ao aluno. Estes 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         94 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

processos são imprescindíveis não só para a aprendizagem do aluno, como 

também para a construção da sua identidade, pois é através de identificações 

sucessivas que se estrutura o “self”. Entendemos aqui identidade como uma 

integração coerente de necessidades, capacidades e percepções de si próprio, 

com base em identificações sucessivas. 

 

 

 Ou seja, importa substituir os conceitos de poder de um (professor) sobre o 

outro (aluno), por relações de afinidade, reciprocidade, empatia, de identificação, 

de um com o outro, tendo como pilar a relação consigo próprio (auto-identidade), 

possível pela auto-reflexão, introspecção – tecnologia Interior. “Tanto o aluno como o 

mestre são condiscípulos de um único e mesmo mestre, o Mestre Interior de Verdade” 

(Tecnologia Interior e a Superconsciência/Hipercognição), Santo Agostinho. A relação 

pedagógica deve fundamentalmente apoiar-se na Inteligência do Centro Cardíaco e 

numa relação emocional mais consciente e inteligente. A aprendizagem faz-se na 

primeira pessoa. É preciso relembrar que a aprendizagem dá-se a partir de quem 

aprende e não de quem ensina… 

 

  

2.1.1 – EDUCAÇÃO E LITERACIA EMOCIONAL 

 

 

 Os sentimentos são um aspecto complexo de cada pessoa. Enquanto a 

investigação identificou oito sentimentos principais (nucleares) – medo, raiva, alegria, 

tristeza, aceitação, desgosto, expectação (antecipação), surpresa – cada um de nós 

experiência dezenas ou mesmo centenas de variações das mesmas em cada dia. 

Estas emoções misturam-se e fundem-se e conflituam com bastante frequência. Este 

aspecto do Quociente Emocional (QE) ajuda-nos a classificar todos esses 

sentimentos, nomeá-los, e começar a compreender as suas causas e efeitos. Também 

nos ajuda a compreender de que forma as emoções funcionam nos nossos cérebros e 

corpos, e a interacção dos pensamentos, sentimentos e acções. 

 De que forma as pessoas adquirem o poder vital e a informação contida nas 

emoções? 

 Worell e Nelson (1976) distinguiram quatro tipos de alunos: os que apresentam 

um rendimento abaixo da média em todas as áreas de aprendizagem; os que revelam 

problemas de comportamento; os que manifestam falta de motivação; os que 

apresentam dificuldades em tarefas específicas. São sobretudo estes últimos que se 

enquadram no âmbito das dificuldades de aprendizagem que se manifestam a nível 

cognitivo, metacognitivo, linguístico, perceptivo, psicomotor, comportamental e 

emocional. Qual é a relação ou o papel que as emoções desempenham a nível das 

disfunções da actividade psicomotora por hiper ou hiconesia, dificuldades de atenção, 

dificuldades a nível da percepção, da memória ou linguística? Poderemos nós resolver 

os problemas da aprendizagem escolar através de uma intervenção a nível das 

emoções? 
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AS EMOÇÕES. 

 

 

 Tudo começou, afirmam alguns, há cerca de 2.000 anos quando Platão 

escreveu, “Toda a aprendizagem possui uma base emocional”. Desde então, 

cientistas, educadores e filósofos têm trabalhado para provar ou desaprovar a 

importância das emoções. Infelizmente, durante grande parte desses dois milénios, o 

pensamento comum era, “As emoções estão no caminho (estorvam)”. “Elas desviam-

nos de tomarmos boas decisões e de nos mantermos concentrados”. Nas últimas 

quatro décadas, um crescente corpo de investigação tem provado exactamente o 

contrário. 

 Nos anos 1950 Abraham Maslow escreveu sobre a forma como as pessoas 

podem alcançar as suas forças, mental, emocional, física e espiritual. O seu trabalho 

iniciou o movimento do “potencial humano” o qual pode ser considerado a maior 

celebração de humanismo desde o renascimento. Nos anos 70 e 80 este movimento 

conduziu ao desenvolvimento de muitas novas ciências da capacidade humana. 

Investigações idóneas aconteceram com o intuito de definir tanto as emoções como a 

inteligência. Um destes investigadores foi Peter Salovey, actualmente a presidir o 

Departamento de Psicologia da Universidade de Yale. Ele afirma que ao longo das 

últimas décadas, as crenças tanto sobre as emoções como inteligência mudaram. 

Onde as emoções eram conotadas com perdição, agora as pessoas reconheciam-lhes 

um substancial valor. Existem debates sobre a origem do “QE” (Quociente Emocional), 

mas o consenso atribui o pioneirismo a Peter Salovey & John Mayer (1990) a 

publicação do primeiro artigo científico sobre o assunto designado por “Emotional 

Intelligence”. O artigo definia o QE como uma inteligência testável em termos 

científicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De que forma a capacidade de compreender, aceder e regular as emoções 

poderá ajudar a resolver os problemas de aprendizagem que cada vez mais 

preocupam os professores? Será que a relação pedagógica não sairá mais 

beneficiada se, tanto os professores como os alunos conhecerem e dominarem a 

linguagem da Inteligência Emocional? Não sairá mais beneficiada a percepção da 

realidade humana se soubermos falar esta linguagem? Não sairia mais beneficiada a 

formação de professores se privilegiasse a função das emoções, melhorando a  

condução da turma? 

 

 A Inteligência Emocional subdivide-se em quatro partes: 

 

Perceber e/ou sentir emoções; 

Utilizar as emoções para assistir o pensamento; 

Compreender as emoções; 

 A “inteligência emocional é a capacidade de compreender as 
emoções; aceder e gerar emoções bem como assistir o pensamento; 
compreender as emoções e conhecimento emocional; regular 
reflexivamente as emoções de forma a promover o crescimento emocional 
e intelectual”. 
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Gerir emoções. 

 

 

 David Caruso escrevia, “É muito importante compreender que a inteligência 

emocional não é o oposto de inteligência, não é o triunfo do coração sobre a cabeça, é 

a intercepção de ambos”. 

 Daniel Goleman desenvolveu uma investigação apoiada nos trabalhos de 

Salovey e Mayer, bem como noutros investigadores chave e escreveu o seu livro de 

sucesso “Inteligência Emocional”. Adicionalmente Goleman reviu as estratégias da 

prática educativa no que toca a inteligência emocional. Escreveu sobre dois 

programas escolares, Six Seconds© - Self Science e o Programa de desenvolvimento 

social de New Haven. Também dialogou com muitos investigadores e articulou as 

suas investigações sobre o que se desenvolvia em termos de escolas e organizações. 

 Em 1977, a equipa Six-Seconds desenvolveu um quadro de referências teórico-

prático para ensinar e praticar as capacidades do QE. Esta equipa foi muito para lá da 

definição científica, conseguindo aplicar os valores práticos dos conceitos que 

mereciam ser ensinados e aprendidos. A sua definição de inteligência emocional é, “A 

capacidade de criar resultados óptimos nos nossos relacionamentos connosco e com 

os outros”. A Six-Seconds© também desenvolveu um modelo que enquadra essas 

práticas em três áreas: “Conhece-te”, “Escolhe-te” e “Entrega-te”, com oito 

capacidades específicas. A abordagem do método Six-Seconds espelha a visão de 

David Caruso: O objectivo é integrar o pensamento e o sentimento para que se viva 

mais efectivamente. 

 Outro investigador de ponta, cujo trabalho inspirou tanto Goleman como o 

projecto Six-Seconds foi António Damásio. No seu livro “O Erro de Descartes”, 

Damásio estabelece o contorno da forma como as emoções funcionam no cérebro 

para criar o sentido de identidade de uma pessoa, e guia na tomada de decisões 

racionais. Ele continua a exposição e argumentação deste tema no seu trabalho “The 

Feeling of What Happens”, onde afirma que a sensação de estar consciente advém 

das emoções. 

 

 A significativa contribuição de Damásio forneceu provas que ajudam a 

compreender o quão artificial se torna separar o pensamento do sentimento. Contudo, 

apesar deste forte contributo para o avanço científico, a “Educação” teima em separar 

e isolar a mente das emoções apesar de assumir como objectivo o “desenvolvimento 

integral da personalidade dos alunos”. 

 Outros investigadores foram ainda mais longe. Candace Pert foi responsável 

pela secção de química do cérebro de 1982 a 1988, sendo actualmente professora da 

Johns Hopkins Medical School. Esta neurobióloga escreveu “Molecules of Emotion” 

onde argumenta que o “pensamento” ocorre no cérebro e no corpo. Todos os tipos de 

“informação” são processados através de todo o corpo – ideias, sentimentos e até 

impulsos espirituais. Apesar de o cérebro possuir a maior potência de processamento, 

na sua opinião, não é necessariamente o sistema instrutor. A afirmação de Candace 

Pert desvia-nos da noção de que o cérebro “racional” é o centro da essência humana. 

Francisco J. Varela cit. Gay Watson, Stephen Batchelor, Guy Claxton (2000), 

“Psychology of Awakening”, menciona também que a “mente não está na cabeça”, 

refere o conceito de “mente corporizada”, “a cognição está encorporizada”. Por outras 

palavras, “o mundo lá fora, e aquilo que faço para me encontrar no mundo, não pode 
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se separado”; “a mente não pode ser separada de todo o organismo”; “tendemos a 

pensar que a mente reside no cérebro, mas na verdade o seu ambiente também inclui 

o resto do organismo porque está intimamente ligado aos músculos, sistema 

esquelético, o sistema imunitário, sistema endócrino, sistema hormonal e assim 

sucessivamente”. Claude Bernard designou o “milieu intérieur”, nós não somos só o 

cérebro, mas todo o corpo. Mais uma vez, o conservadorismo pedagógico teima em 

descurar estes testemunhos, recusando a verdadeira reforma educativa, de dentro 

para fora, ou seja, na sua concepção teórica ou no seu quadro de 

referências/Paradigma. 

 

 Se toda a aprendizagem tem uma base emocional, se as emoções estão 

vinculadas à mente subconsciente, e se o nosso corpo é a nossa mente 

subconsciente, então, TODA A APRENDIZAGEM TEM UMA BASE SOMÁTICA OU 

PSICOMOTORA. Esta base somática que acontece por mecanotransdução e 

inteligência celular é regulada pelo centro de inteligência cardíaco e através de um 

diálogo coração cérebro. 

 Enquanto uns investigadores se concentravam na definição das capacidades da 

inteligência emocional, outros procuraram compreender os seus efeitos. Reuven Bar-

On interessou-se nas competências não cognitivas desde os anos 1980s. 

Desenvolveu o teste que mede o auto-retrato das pessoas relativamente a estas 

competências ao qual designou de EQ-i. A definição de Bar-On: “inteligência 

emocional é um leque de capacidades não cognitivas, competências e capacidades 

que influenciam a nossa apetência para o sucesso, na relação com as pressões e 

exigências ambientais”. De forma análoga ao Six-Seconds, a abordagem Bar-On 

concentra-se nos resultados da aplicação prática à vida real. 

 

 Bar-On explica como o seu trabalho é semelhante e diferente daquele de 

Salovey/Mayer: Ambos assumem uma esquematização cognitiva na tentativa de 

demonstrar empiricamente que este construto não é a personalidade. Estão 

primariamente relacionados com um conjunto específico de capacidades emocionais e 

um potencial para o comportamento (inteligência emocional), enquanto que Bar-On se 

concentra no funcionamento ou comportamento emocional e social (comportamento 

de Inteligência emocional ou social). O EQ-i avalia cinco áreas: Intrapessoal 

(consciência); Interpessoal (relacionamentos); Gestão do Stress (resolução de 

problemas); Adaptabilidade (tolerância ao stress); e disposição geral (felicidade). 

Uma outra definição útil vem do Q-metrics, os criadores do EQ-Map que afirmam: “A 

inteligência emocional é a capacidade para sentir, compreender e efectivamente 

aplicar o poder e a perspicácia das emoções como uma fonte da energia humana, 

informação, confiança, criatividade e influência”. Um dos pontos-chave deste modelo é 

a asserção de que possuir a capacidade ou a habilidade, não é suficiente para criar 

resultados no mundo real. 
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───────────────────────────────────────────────────────────────── 

   Auto-Consciência Auto-gestão Auto-orientação 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

  Salovey, Mayer, Caruso Perceber Regular Gerar 

   Compreender 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

  Six-Seconds Conhece-te Escolha-te Entrega-te 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 Bar-On Intrapessoal Interpessoal Adaptabilidade 

   Disposição geral 

   Gestão do Stress 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 Q-Metrics Sentir Compreender Aplicar 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

www.EQToday.com 

 

 

 A maior parte das pessoas pensa nas emoções como um tipo especial de 

sentimentos – sentimentos que descrevemos através de palavras tais como feliz ou 

triste, zangado ou ciumento, ou enamorado. Todos sabem que as emoções são forças 

poderosas que influenciam o nosso comportamento; as pessoas riem, choram, 

tornam-se deprimidas, ou perdem as estribeiras sob a influência das emoções. As 

emoções podem conduzir as pessoas para o alcoolismo, dependência de drogas, 

suicídio, violência ou compaixão, gentileza e altruísmo. Algumas pessoas tornam-se 

capazes de esconder as suas emoções enquanto outras se mostram mais 

transparentes, como um livro aberto. Apesar disso ninguém nos ensina o significado 

das expressões emocionais expressa pelos rostos, e a maioria de nós acredita que 

podemos ler as emoções a partir dos rostos das pessoas.  

 

 Freitas-Magalhães, é um psicólogo português que investiga as funções e 

repercussões do sorriso no desenvolvimento das emoções e das relações 

interpessoais e já estudou o efeito do sorriso na percepção psicológica da 

afectividade e nas diferenças de género, idade, da cor da pele e de gémeos e o 

reconhecimento das emoções básicas através da expressão facial. O Laboratório 

de Expressão Facial da Emoção (FEElab) publicou o livro intitulado “Psicologia das 

Emoções: O Fascínio do Rosto Humano”. “O sorriso como instrumento do 

desenvolvimento do psiquismo humano”, “Etiologias e teorias do desenvolvimento 

do sorriso”, “Epigénese neuropsicológica do sorriso”, “Fundamentos da teoria 

psicossocial do sorriso” e o “Efeito do sorriso na percepção psicológica da 

pessoa”. 

 E porque o universo emocional não se esgota na mímica facial, Stanley 

Keleman (1985), no seu livro “Anatomia Emocional” conduz-nos à compreensão 

do corpo emocional e das suas pulsações e marés emocionais. Estes são alguns 

exemplos dos conteúdos importantes a abordar na escola. A sua abordagem 

permite resolver muitos dos problemas, ansiedades, angústias e medos dos vários 

actores da família educativa. 

 

 

 Todos reconhecemos que as emoções fazem parte de todos nós e são 

constantemente expressa de formas directas ou subtis nas nossas relações com os 

amigos, pais, namorados(as) colegas de trabalho e crianças. Os jornais diários, ecrãs 
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de televisão, ecrãs de computador estão cheios de referências ás emoções seja na 

política, guerra, medicina e no domínio laboral. 

 

 Um dos pressupostos comuns acerca das emoções, reforçada através de 

incontáveis artigos publicados nas revistas correntes, é a crença de que as 

experiências precoces que ocorrem no seio das suas famílias criam os fundamentos 

para os comportamentos emocionais “desejáveis ou não desejáveis” que se 

manifestam mais tarde durante a vida. Caso as crianças não recebam o tipo adequado 

de nutrição afectiva crescem emocionalmente perturbadas e, nestes casos, onde tais 

acontecimentos desagradáveis acontecem, aceita-se a psicoterapia como uma 

abordagem adequada para a resolução das perturbações emocionais. A nível 

educativo existem os SPO (Serviços de Psicologia e Orientação), que não possuem 

suficientes recursos humanos para facilitar o poio necessário às crianças e jovens que 

precisam do mesmo. Por outro lado, estes serviços estão fundamentalmente 

centrados na orientação vocacional, preenchimento de formulários, fichas de 

sinalização, relatórios de avaliações psicológicas, assumindo uma postura 

demasiado burocratizada e racional na forma como lidam com os processos dos 

alunos considerados com Necessidades Educativas Especiais, embora muitos destes 

profissionais manifestem um profissionalismo, empenho e dedicação exemplares. Na 

verdade, a fase de diagnóstico não resulta em acções efectivas até porque a própria 

realidade educativa não cria as condições para a “literacia emocional” e para os” 

processos de cura”. A escola carece de uma abordagem de fundo muito mais 

madura e objectiva suportada por modelos emocionais mais consistentes e 

estruturados e por pedagogos sensibilizados para uma outra dimensão da educação. 

 

 Apesar da importância óbvia das emoções na nossa vida diária, este tópico não 

tem recebido a atenção que merece a nível dos escritos científicos e sobretudo das 

ciências da educação. Qual a razão que torna o estudo das emoções tão difícil e tão 

pouco abordado? Existem de facto muitas razões relativas ás dificuldades envolvidas 

no estudo das emoções. Algumas relacionadas com ambiguidades na linguagem das 

emoções, algumas relativas a inconsistências das definições do conceito, algumas 

devido ao problema relativo a como, e de que forma aplicamos e abordamos o tema 

das emoções, e outras ao impacto histórico das várias tradições e culturas. 

 

 A consciência emocional significa saber aquilo que sentimos, saber aquilo que os 

outros sentem, descobrir a causa desses sentimentos e conhecer o efeito provável dos 

nossos sentimentos nos outros. As emoções evoluem e são moldadas pelas 

experiências que nos rodeiam ao longo de toda a nossa vida. A maior parte de nós 

tem muito pouca consciência da força das nossas emoções ou daquilo que as faz 

disparar. 
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ESCALA DE CONSCIÊNCIA EMOCIONAL, Claude Stenner & Paul Perry (1997), 
“Educação Emocional” 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
  100% Interactividade Respostas adequadas aos sentimentos de terceiros. 

 

   Empatia Compreensão dos sinais emocionais em terceiros. 

 

   Causalidade Compreensão da causa dos sentimentos. 

     

   Diferenciação Reconhecimento das diferentes emoções. 

  

   Barreira Verbal Partilha as emoções verbalmente. 

   

   Experiência Primeira Consciente das emoções sem a sua compreensão. 

 

   Sensações Físicas Processo de somatização sem consciência emocional. 

  

  0% Entorpecimento Emoções indisponíveis à consciência (Alexitimia). 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
LITERACIA EMOCIONAL OU A ARTE DE LER EMOÇÕES. 

 

 
Explicação dos níveis da escala de consciência emocional, Claude Stenner & Paul Perry (1997): 

 

 

ENTORPECIMENTO: Neste estado não estão conscientes de nada daquilo que 

chamam sentimentos ou emoções. As suas emoções estão numa espécie de 

congelamento profundo, indisponíveis à consciência. (Psiquiatria - Alexitimia). 

 

SENSAÇÕES FÍSICAS: Neste nível de consciência emocional experimentam-se as 

sensações físicas que acompanham as emoções, mas não as próprias emoções. 

Em termos psiquiátricos chama-se a isto uma somatização. É capaz de sentir todas 

as sensações da emoção, mas não está consciente da emoção em si. 

 

EXPERIÊNCIA PRIMEIRA: A pessoa está consciente das emoções, mas estas são 

experimentadas como um nível elevado de energia perturbadora que não é 

compreendida e não pode ser expressa em palavras. Consequentemente, a pessoa 

neste estado emocional está muito vulnerável e sensível às emoções, embora seja 

incapaz de as compreender ou de as controlar.  É mais provável que a pessoa que 

se encontra neste estádio de experiência tenha explosões emocionais e ataques de 

impulsividade ou de depressão 

 

BARREIRA VERBAL: É preciso um ambiente amigável da informação emocional para 

se atravessar esta barreira linguística. No entanto, uma vez atravessada, uma 

pessoa consegue falar de tal modo sobre as suas emoções que desenvolve uma 

consciência crescente dos seus sentimentos. Ultimamente, aprender a falar sobre as 

nossas emoções tem-se tornado ainda mais difícil porque muitas pessoas passam a 

maior parte do seu dia de trabalho num contacto íntimo com máquinas, como o 

computador, e não com pessoas. As pessoas vão para casa e agarram-se à 

televisão, aos jogos de vídeo, à aparelhagem de som, ou ao computador, tudo o que 

contribui para um isolamento ainda maior. Pessoas que passam tanto tempo neste 

tipo de isolamento se dediquem a uma análise das suas próprias emoções, pelo que 

acabam por perder todo o interesse nas emoções. Necessitamos de um ambiente 
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que encoraje e incentive o discurso emocional, onde possamos partilhar 

honestamente as nossas emoções com pessoas que partilhem honestamente as 

suas. A descoberta desse ambiente é essencial para o desenvolvimento da 

consciência emocional. 

 

DIFERENCIAÇÃO: Este nível de consciência reflecte um passo na direcção do 

reconhecimento das diferentes emoções e da sua intensidade, assim como uma 

capacidade de falar sobre elas com as outras pessoas. Neste estádio tornamo-nos 

conscientes das diferenças entre emoções básicas como a ira, o amor, a vergonha, 

a alegria ou o ódio.. Apercebemo-nos também que qualquer sentimento pode 

manifestar-se em vários níveis de intensidade. 

 

CAUSALIDADE: Conforme vamos começando a compreender a natureza exacta dos 

nossos sentimentos, começamos também a entender as causas desses 

sentimentos, os acontecimentos que provocam o disparo das nossas reacções 

emocionais e a razão porque sentimos um orgulho ou um ódio tão fortes, a razão do 

nosso medo. 

 

EMPATIA: À medida que vamos aprendendo a conhecer as diferentes emoções que 

sentimos, os vários graus de intensidade que experimentamos, as razões porque as 

sentimos, e à medida que a consciência das nossas emoções se estrutura e 

suaviza, começamos a perceber e a intuir um contexto e uma subtileza semelhantes 

nas emoções daqueles que nos rodeiam. A empatia é uma forma de intuição sobre 

as emoções. O funcionamento da empatia é realmente espantoso para quem se 

inicia neste processo, porque parece depender de uma capacidade que, por vezes, 

se parece “perigosamente” com a clarividência. A iliteracia emocional ocorre 

precisamente quando nos nossos anos de formação não conseguimos desenvolver 

esse sexto sentido. Normalmente aprendemos a suprimi-lo em função das mentiras 

constantes e da pouca importância atribuída aos sentimentos, facto que se torna 

comum nas experiências da infância. A empatia, como qualquer outra intuição, não 

é exacta e tem pouco valor enquanto não desenvolvermos meios de confirmar 

objectivamente a precisão das nossa percepções ou quando desenvolvermos uma 

consciência telepática de total transparência. É importante fazer a distinção entre 

empatia e simpatia. Simpatia é um processo intelectual através do qual podemos 

visualizar o estado emocional de uma outra pessoa e que nos ajuda a compreender, 

e até mesmo prever, o modo como ela se poderá sentir ou como poderá agir. No 

entanto, a simpatia não é um processo emocional, mas sim um processo mental 

sendo um fraco substituto da empatia e está relacionada com as atitudes 

diplomáticas e cordiais construídas convenientemente porque “fica bem e se 

adequa”. 

 

INTERACTIVIDADE: Ser “apenas” uma pessoa que sente empatia também tem as suas 

desvantagens. Essa pessoa tem consciência viva de um universo complexo de 

informação emocional que, na sua maioria, os outros nem sequer percepcionam, 

mas que pode ser dolorosa, por vezes talvez mesmo insuportável. Saber como os 

outros se sentem não significa necessariamente que saibamos o que devemos fazer 

com essa informação. O comportamento emocional das pessoas parece que pede 

uma reacção, mas essa reacção pode não ser desejada, bem-vinda ou possível. A 

interactividade emocional baseia-se num nível de consciência mais sofisticado, a 

capacidade de nos apercebermos. 
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2.1.2. - QUAL A FUNÇÃO DAS EMOÇÕES? 
 

 

 

 As emoções têm sido descritas como um sinal do estado do indivíduo e uma 

forma de licitar uma resposta a partir dos receptores do sinal. Os comportamentos 

emocionais expressivos são sinais de intenções segundo Jonston & Scherer (2000) cit. 

Robert Plutchik (2005). Bowlby (1969), cit. Plutchik (2005), propôs que os padrões de 

comportamento associados com alimentação, reprodução, cuidado, ligação, 

exploração, sociabilidade e atenção-medo foram seleccionados através da evolução 

porque aumentam as hipóteses de sobrevivência e de reprodução. Estas ideias têm 

sido aceites como parte da teoria da ligação. 

 Rolls (1990) cit. Plutchik (2005), sugeriu que existem pelo menos 7 funções do 

comportamento e expressões emocionais: 

 
1. Para licitar respostas autónomas como uma preparação para a crise; 

2. Para adaptar as reacções a condições específicas do local; 

3. Para motivar acções desenhadas para se concretizar objectivos; 

4. Para comunicar uma intenção a outros; 

5. Para aumentar os laços sociais; 

6. Para influenciar a memória e a avaliação dos acontecimentos; 

7. Para aumentar o armazenamento de certas memórias. 

 

 

 Todas estas características das emoções ajudam um organismo a lidar com um 

ambiente complexo em constante mutação. Este comportamento é típico das espécies 

quando ameaçadas. Num ponto de vista evolutivo, as emoções podem ser 

conceptualizadas como “certos tipos de reacções adaptativas que podem ser 

identificadas nos animais inferiores tal como nos humanos. Estes padrões adaptativos 

evoluíram de forma a permitir lidar com questões básicas de sobrevivência em todos 

os organismos, tal como lidar com prezas e predadores, potenciais parceiros de 

acasalamento e estranhos, objectos de nutrição e toxinas. Tais padrões envolvem 

reacções de aproximação e evicção, reacções de luta ou fuga, reacções de ligação e 

perda e reacções de libertação ou expulsão. Estes padrões interactivos de adaptação 

podem ser equacionados como os protótipos do medo e raiva: aceitação e desgosto, 

alegria e tristeza. Os sentimentos subjectivos que normalmente identificamos como 

emoções constituem-se como um desenvolvimento evolutivo relativamente tardio e 

não devem ser usados como o único ou maior critério da presença de um estado 

emocional. Numa perspectiva evolucionária, as emoções são padrões de adaptação 

que aumentam as hipóteses de sobrevivência individual e genética. 

 Á medida que nos tornamos animais culturais, o nosso território deixou de ser 

limitado pelo espaço físico que nos rodeia mas pelos contornos das ideologias e das 

crenças que criamos. Assim, os nossos medos de sobrevivência deixaram de se situar 

na morte física (apesar de esta ser um tema forte), mas a nível da morte do ego. Na 

medida em que vivemos no campo da mente (intelecto), das ideias, dos conceitos, do 
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capital intelectual, os combates pela sobrevivência domínio e poder, passam-se a nível 

da defesa do território e propriedade intelectual (direitos de autor, patentes). Nos dias 

de hoje, a posse de um bom capital intelectual permite a sobrevivência 

(caça/empreendedorismo) e o domínio da “linguagem” e a “informação” tornaram-se 

em utensílios/instrumentos (sílex) de caça da era da informação. O medo da perca 

deste capital (fuga de informação; espionagem empresarial; concorrência; clonagem 

de ideias; tráfico de influencias, difamação, calúnia, retórica, demagogia), acarretam 

perigos relativamente à capacidade de sobrevivência (perca de recursos, território e 

capacidade estratégica), e por isso os atropelos, conflitos, mecanismos legais que 

condicionam e espartilham os homens. Apesar de todos os artifícios, o medo subsiste 

e faz emergir os instintos de sobrevivência. O “défice da capital intelectual”, “défice de 

capacidade empreendedora”, “défice de literacia” são entendidos como fraquezas tal 

como a falta de robustez física e agilidade o eram para o homem primitivo, em termos 

de sobrevivência. Apesar do motivo ser diferente, os mecanismos emocionais são os 

mesmos. 

 

 
Subtipos de medo e as suas situações correspondentes: 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Subtipo de medo Situação ou perigo correspondente 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Pânico Ataque eminente pelo predador ou humano; 

Agrofobia Ambiente no qual o ataque é provável; 

Ansiedade geral Ambiente que é inseguro em geral; 

Ansiedade conflitual Impulsos sociais inaceitáveis; 

Ansiedade social Ameaças ao estatuto ou à pertença no grupo; 

Pequenas fobias animais Animais pequenos perigosos; 

Hipocondria Doença; 

Ansiedade de separação Separação dos pais protectores; 

Ansiedade estranha Probabilidade de danos por humanos estranhos; 

Inadequação de personalidade Rejeição pelos aliados ou grupo; 

Limpeza obsessiva Doença infecciosa; 

Acumulação excessiva Falta de comida ou outros recursos; 

Sangue/ferida Possibilidade de morte 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

“Evolutionary Explanations of Emotions” R.M. Nesse (1990) cit. R. Plutchik (2005) 

  

 

 Um dos aspectos que dificulta este tipo de taxionomias relaciona-se com a 

variedade de significados encontrados nas palavras que exprimem emoções o que 

não surpreende. Este aspecto também é encontrado noutras áreas linguísticas que 

envolvem a descrição dos estados interiores. A linguagem é uma estrutura complexa 

que tem evoluído por um período de milhares de anos. Dentro de cada linguagem 

existem muitos elementos historicamente diferentes. Ao longo dos séculos, uma 

multiplicidade de significados tem ficado associados ás palavras. As palavras não são 

símbolos precisos que possuam um simples e inequívoco significado. São 

inerentemente ambíguas e dependem do contexto que as ajudam a estabelecer 

significado. Devido a esta ambiguidade inerente, as palavras ajudam a criar 

significados através da influência que exercem sobre o conteúdo conceptual dos 

estados emocionais internos, muitas vezes pobremente definidos e difusos. Assim, as 
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afirmações que fazemos sobre os nossos estados emocionais internos, estão 

parcialmente dependentes dos tipos de palavras disponíveis ao indivíduo e do tipo de 

comunidade linguística na qual se integra. Importa sublinhar que os relatórios verbais 

dos estados emocionais interiores e privados são influenciados por muitos factores, 

por isso, a natureza dos estados interiores permanecerá sempre uma inferência que 

requer confirmação de fontes independentes de factos, Robert Plutchik (2005). 

 

 Robert Plutchik (2005) desenvolveu um mapa de localização angular das 

emoções baseado em juízos de semelhança e diferença ao qual chamou “circumplex”: 

 
Os termos emocionais estão distribuídos à volta de todo o círculo não havendo 

espaços vazios. Adicionalmente verificou-se que os termos que se assumem 

como linguisticamente em oposição surgem no mapa em locais também eles 

opostos representando emoções opostas; 

Torna-se evidente que as emoções com significados semelhantes tendem a 

agrupar-se; 

Este mapa circular das emoções ajuda a tornar mais claro e objectivo permitindo 

definir a linguagem ambígua das emoções; 

  

 Heider (1991) cit. Robert Plutchik (2005), chegou a algumas conclusões 

importantes no seu estudo: 

 

É um erro assumir que uma palavra numa qualquer linguagem é igual a uma 

emoção numa outra qualquer linguagem; 

As emoções são estados indistintos que não podem ser definidos através de 

nenhum conjunto de critérios em particular; 

As regras apresentadas por uma dada cultura determinam se os estados interiores 

das emoções são alterados através das performances públicas através da 

intensificação, diminuição, neutralização, ou disfarçadas por outras emoções; 

As palavras utilizadas para exprimir emoções são dados importantes mas não são 

necessariamente a única e melhor forma de se obter informação sobre as 

emoções; 

A influência das normas culturais pode resultar em reacções comportamentais 

bastante diferentes perante as mesmas situações básicas. 

 

 

 

TEORIA PSICO-EVOLUCIONÁRIA DAS EMOÇÕES DE PLUTCHIK: 

 

 

 A teoria psico-evolucionária consiste em três modelos interrelacionados os quais 

se designam por: Modelo Estrutural; Modelo Sequencial; Modelo Derivativo. Cada um 

destes modelos lida com diferentes questões fundamentais. 

 

 
  TEORIA PSICOEVOLUCIOÁRIA 

  ▪ 

  Robert Plutchik (2005) 

  ┌────────────────┴────────────────┐ 

  Modelo Estrutural Modelo Sequencial Modelo Derivativo 
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O MODELO ESTRUTURAL DE PLUTCHIK: 

 

 

 Se considerarmos a linguagem das emoções torna-se evidente que existe uma 

dimensão de intensidade implícita. Para a maioria das palavras no léxico das emoções 

é possível encontrar com frequência outras palavras que sugerem versões mais ou 

menos intensas dessa emoção, Robert Plutchik (2005). 

 

 Por outro lado, um segundo aspecto que importa notar é que as emoções variam 

na verosimilhança relativa de umas para as outras. Esta característica é claramente 

evidente no caso de sinónimos. 

 

 Uma terceira característica importante que se relaciona com a experiência das 

emoções é a sua natureza bipolar. Nas nossas experiências diárias, tendemos a 

pensar em termos de emoções opostas. Assim, podemos concluir que a linguagem 

das emoções implica 3 características das emoções: Variam em intensidade; Variam 

no grau de verosimilhança entre elas; Expressam sentimentos e acções bipolares. 

 

 É assim possível combinar estas 3 ideias de intensidade, semelhança e 

polaridade das emoções num modelo geométrico tridimensional simples que se pareça 

com um cone. A dimensão vertical: representa a intensidade das emoções; a secção 

circular: representa a semelhança das emoções; a oposição de pontos: representa a 

bipolaridade das emoções. 

 

         
 

 É possível combinar estas 3 ideias de intensidade, similaridade e polaridade das 

emoções através de um modelo geométrico tridimensional que se assemelha a um 

cone. A dimensão vertical representa a intensidade das emoções, qualquer círculo de 

um corte da secção representa as semelhanças das emoções e a bipolaridade é 

reflectida através dos pontos opostos no círculo. 
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PLUTCHIK, Robert et al. (2002); “Emotions and Life - perspectives From 
Psychology, Biology, and Evolution”; American Psychological Assotiation 

 
 
 William James interessou-se nos paralelos entre as cores e as emoções, e 

afirmou que a classificação das emoções (nomeação), se torna em parte difícil porque 

estas se fundem umas nas outras (tal como as cores). Nem as cores ou as emoções 

são totalmente definidas em categorias com fronteiras definidas. 

 A estas ideias adiciona-se um conceito importante para completar o modelo 

estrutural. Por muitas gerações, os filósofos assumiram que existe um número restrito 

de emoções primárias e que todos os outros tipos de emoções são derivados delas. 

Nos anos mais recentes, os investigadores propuseram como emoções primárias um 

grupo de 3 a 11. Incluíram neste rol de emoções o medo, raiva e a tristeza, a alegria, 

amor e a surpresa, Kemper (1987) cit. R. Plutchik (2005). 

 Se combinarmos a ideia de emoções primárias com estas 3 características da 

linguagem das emoções, podemos conceptualizar uma estrutura tri-dimensional com 8 

fatias, representando cada uma, as presumíveis emoções básicas, R. Plutchik (2005). 

A ideia de que existem 8 emoções básicas é um pressuposto teórico mas o qual deve 

de ser avaliado.  

 Se imaginarmos um corte na secção transversal do cone das emoções obtemos 

um círculo de emoções. 
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 Se existem oito emoções básicas (cada qual com um número de sinónimos ou 

termos relacionados), como poderemos contabilizar o total relativo da linguagem das 

emoções? A revisão da literatura sobre a linguagem das emoções dá a entender que o 

número total de palavras emocionais é no máximo de algumas poucas centenas e 

tendem a agrupar-se em famílias baseadas nas suas similaridades. Se seguirmos o 

padrão utilizado na teoria e investigação das cores, podemos obter julgamentos sobre 

quais os resultados quando duas ou mais emoções são combinadas. Quando isto foi 

feito, os resultados foram claros; existe concordância de que quando se mistura 

alegria e aceitação se produz emoção combinada de amor. A combinação de desgosto 

e raiva produz a emoção de ódio ou hostilidade. Tais misturas foram designadas por 

diades primárias em teoria. Misturando duas ou mais emoções com diferentes níveis 

de intensidade, torna-se possível criar centenas de termos que representam a 

linguagem das emoções. 

 Outra ideia importante que deriva do modelo estrutural, é o facto de muitos dos 

termos que os especialistas utilizam para descrever as misturas de emoções, serem 

palavras tipicamente utilizadas para descrever os traços de personalidade. Por 

exemplo, palavras tais como triste, ansioso e calmo podem descrever tanto os traços 

de personalidade como sentimentos emocionais. A distinção entre estados emocionais 

e traços de personalidade interpessoal é muito arbitrária segundo Allen & Potkay 

(1981) cit. R. Pluchik (2005). Frequentemente a mesma chekc-list de adjectivos pode 

ser usada para se medir ambos os estados e traços, simplesmente pela alteração das 

instruções. Se aos participantes de uma investigação lhes é pedido para descrever 

como se sentem agora, ou nos últimos dias, estamos a perguntar sobre os estados 

emocionais e disposições. Se, contudo, lhes for pedido para descrever como se 

sentem habitualmente, estamos a perguntar sobre os traços de personalidade. Assim, 

do ponto de vista desta teoria, as emoções e os traços de personalidade estão 

intimamente interligados e, de facto, os traços de personalidade podem ser 

considerados como derivados a partir de uma mistura de emoções.  
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  EMOÇÕES E TRAÇOS DE PERSONALIDADE 

  Estão intimamente interligados. 

  ┌───────────────┴──────────────┐ 

  Estados emocionais  Traços de  

  E disposições  personalidade 

  ▪  ▪ 

  Quando um indivíduo  Pode-se considerar que 

  passa por experiências  Estes resultam a partir 

  Emocionais significativas  de uma mistura de emoções 

  cujo tema se repete e  que se manifestam  

  suscita emoções similares  regularmente  

  constrói um padrão de  nesse indivíduo. 

  comportamento por referência 

  a essas experiências 

 └──────────────┬─────────► padrões de 

   Definem-se assim os  comportamento 

   traços de personalidade 

   ▪ 

   Se o indivíduo resolver os temas  

   emocionais desbloqueando os respectivos 

   padrões energéticos, remove os 

   traços de personalidade dependentes 

   do tema em questão. 

   ▪ 

   A personalidade da pessoa 

   Sofre alterações porque não mais 

   depende desse COEX System. 

   

 

 

O MODELO SEQUENCIAL DE PLUCHIK: 

 

 

 

 Os fisiologistas têm estado preocupados com a sequência dos acontecimentos 

das emoções. William James questionava-se sobre a sequência dos processos 

emocionais. Manifestar-se-iam primeiro os sentimentos de uma emoção, ou as 

alterações fisiológicas dos mesmos? 

 William James (1884) num ensaio intitulado “What is an Emotion” baseou a sua 

teoria nas suas observações introspectivas e no conhecimento geral de fisiologia. 

Concluiu que a fonte das emoções é puramente visceral, ou seja, originando-se no 

corpo e não em processos cognitivos (na mente), e que não existe provavelmente 

nenhum centro cerebral para a expressão emocional. Contudo, acreditava que não 

existia uma tal entidade designada por emoção. Existia simplesmente a percepção e a 

resposta corporal. As reverberações sensoriais e motoras que ocorriam em resposta à 

percepção - o coração palpitador, o nó no estômago, as tensões musculares, as 

palmas das mãos suadas, são as emoções. As emoções são sentidas através do 

corpo como sensações, “cada bocado do qual contribui com as suas pulsações de 

sentimentos, fraco ou agudo, agradável ou doloroso ou dúbio, para esse sentido de 

personalidade que cada um de nós inexoravelmente transporta consigo”. As emoções 

consistem em alterações orgânicas no corpo, musculares e viscerais e não são um 

sentimento primário directamente provocado, mas secundário, provocado 

indirectamente pelo funcionamento do corpo. 
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 Walter Cannon (1927), um fisiologista experimentado e autor do livro “Wisdom of 

the Body”, havia explicado o funcionamento do sistema nervoso autónomo simpático. 

Um único nervo chamado vago o qual se divide e se ramifica para vários órgãos desde 

as pupilas dos olhos, glândulas salivares, coração, brônquios nos pulmões, estômago, 

intestinos, bexiga, órgãos sexuais e as gandulas adrinérgicas das quais é libertada a 

hormona adrenalina. Quando Cannon estimulava este nervo com eléctrodos 

implantados no hipotálamo na base, logo por cima da glândula pituitária, constatou 

alterações fisiológicas em todos estes órgãos, sendo isso consistente com as 

necessidades do corpo numa situação de emergência quando os recursos têm que ser 

rápida, eficiente e automaticamente geridos, sem qualquer perda de tempo. Como 

resultado desta estimulação hipotalamica, o sangue proveniente dos órgãos internos 

da digestão é rapidamente recrutado para os músculos para uma resposta do tipo luta 

ou fuga – A digestão pode esperar até que a emergência tenha cessado – também um 

aumento extra de adrenalina estimula o coração e faz com que o fígado liberte um 

fornecimento extra de açúcares para uma disponibilidade instantânea de energia. Na 

perspectiva de Cannon, a teoria das emoções viscerais de William James estava 

incorrecta. Cannon podia medir com precisão quanto tempo mediava entre o estímulo 

eléctrico do hipotálamo, e o momento em que se iniciavam as alterações corporais 

desde a circulação sanguínea, digestão, e a frequência cardíaca. Concluiu que estas 

alterações eram demasiado lentas para serem as causas das emoções em vez dos 

efeitos das mesmas. 

 

 Apesar do interesse considerável sobre este assunto, ainda não foi encontrada 

nenhuma resposta afirma Plutchik. Uma das principais razões para esta falta de 

concretização sobre o assunto deve-se ao facto de as emoções não serem eventos 

lineares, ou seja, B nem sempre segue A e D nem sempre segue C e assim 

sucessivamente. Candace Pert (1999) no seu livro “Molecules of Emotion”, chega a 

uma conclusão muito interessante relativamente ao mesmo assunto, com base 

nas suas investigações. Quando se questiona sobre o fato das emoções terem 

origem no cérebro (Walter Cannon, Fisiologista experimental que escreveu o livro 

“Wisdom of the Body”) ou no corpo (William James, professor da Universidade de 

Harvard), Candace Pert, baseando-se na teoria dos peptídeos e outros ligandos a 

nível da bioquímica das emoções, é peremptória em afirmar que “é simultâneo”, 

“é uma via de duas direcções”. A grande questão permanecia, “de que forma as 

emoções transformam o corpo, quer criando a doença ou curando-a, mantendo a 

saúde ou minando-a?”. Toda e qualquer alteração do estado fisiológico é 

acompanhada por uma alteração apropriada no estado mental e emocional, 

consciente ou inconsciente e inversamente, toda e qualquer alteração no estado 

mental e emocional, consciente ou inconsciente, é acompanhada pela alteração 

apropriada no estado fisiológico.  

 

TODA A APRENDIZAGEM TEM UMA BASE SOMÁTICA OU PSICOMOTORA 

 

 As substâncias informativas, sejam os neurotransmissores, hormonas ou 

neuropeptídeos transportam a informação por e para todo o corpo. Pensava-se que 

quando algo acontecia no corpo, ocorria uma reacção na mente. Foi por essa razão 

que designaram estas substâncias por neuropeptídeos, “neuro” que significa “dentro 

da mente”. Então a mente criaria estes químicos que seriam segregados 
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hierarquicamente através de todo o corpo, e essa seria a forma como o corpo 

identificava o que precisava, segundo as anteriores teorias. O que Candace Pert 

descobriu, através da observação e análise do sistema imunitário, foi que quando 

estes neuroquímicos, estas substâncias informacionais (neuropeptídeos), eram 

segregados pelo cérebro, eram também segregados em simultâneo pelas células 

imunitárias. O que ela descobriu foi que a secreção destas substâncias 

informacionais, ou por outras palavras, a “materialização” destas substâncias 

informacionais, sucedia em resposta a um sentimento, pensamento, uma 

intenção, uma emoção ou crença. 

 

Peptídeos Neuroativos 

Hormônios 

Hipotalâmicos 

Peptídeos 

Pituitários 

Peptídeos 

Cardíacos 

Pequenos 

Peptídeos 

Gastrointestinais 
Outros 

 

TRH 

GnRH ou LHRH 

Somatostatina ou GHIH 

CRH 

GHRH 

 

Hormônios Neuro-

hipofisários 

 

Vasopressina ou ADH 

(Hormônio 

Antidiurético) 

Ocitocina 

 

ACTH 

ß-endorfina 

Hormônio a-melanócito 

estimulante (MSH) 

Prolactina (PRL) 

LH 

FSH 

GH 

TSH 

 

 

Miomodulinas 

Bucalinas 

 

Coração 

 

Peptídeo Natriurético 

Atrial 

 

 

Polipeptídio Intestinal 

Vasoactivo 

CCK (Colecistocinina) 

Gastrina 

Substância P 

Neurotensina 

Metionina-encefalina 

Leucina-encefalina 

Insulina 

Glucagon 

Bombesina 

Secretina 

Somatostatina 

TSH 

Motilina 

Angiotensina II 

Bradicinina 

Peptídeo do sono 

Calcitonina 

CGRP 

NPY (Neuropeptídeo Y) 

NPYY (Neuropeptídeo 

Yy) 

Galanina 

Substância K 

(Neurocinina A) 

 

TRH – hormona libertadora da tirotrofina; LHRH ou GnRH – hormona libertadora de gonadotropina; CRH – hormona libertadora da corticotrofina; 

GHRH - hormona de libertação da hormona do crescimento; ACTH - corticotropina ou hormona adrenocorticotrópica; LH - hormona luteinizante; 

FSH - hormona foliculoestimulante; GH - somatropina ou hormona do crescimento; TSH - tireotropina ou hormona estimulante da tiróide 

 

 

 Assim, quando sentimos algo ou temos um pensamento, um mensageiro químico 

apropriado “surge a partir da invisibilidade, materializando-se”, exprimindo-se através 

do corpo em relação ao teor desse sentimento. Costumava-se pensar que tal sucedia 

de forma hierárquica. Existem cerca de 60 diferentes neuropeptídeos, estando cada 

um associado a diferentes estados mentais e emocionais. O que foi recentemente 

descoberto é que estes neuropeptídeos são fabricados por todas as células do corpo 

no mesmo instante que desenvolvemos um sentimento. Assim, a mente escapou-se 

essencialmente do cérebro.  

 

A mente já não se encontra na cabeça tal como suponhamos. O que se 

sabe agora é que a mente existe através de todo o corpo, e a forma 

como o corpo trabalha está directamente relacionada ao nosso estado de 

consciência.  

 

 Com base nesta afirmação podemos defender alguns aspectos pedagógicos 

importantes: 
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1. Não faz sentido, à luz desta teoria, condicionar as crianças á sua carteira 

e vetadas ao silêncio, quando os processos cognitivos estão totalmente 

associados às emoções e sensações corporais expressa através do 

movimento relacionado com a interacção social. Salman Khan tem razão 

e por isso o sucesso que consegue através da sua academia. 

2. A aprendizagem não se faz através da receção passiva de informação, 

mas através da experiência interativa e dinâmica dos alunos que 

assumem eles próprios o papel de agentes responsáveis e construtores 

do seu currículo e aprendizagem. 

 

 

 Outra descoberta que surgiu em meados dos anos 1980 refere-se a um novo 

conjunto de substâncias informativas descobertas. Até então pressupunha-se que se 

sabia, compreendia e dominava o bastante sobre o assunto, com base nas 

investigações do reino animal e dos insectos. Estas substâncias informativas são 

conhecidas como ferormonas. Agora sabe-se que estas ferormonas são essências 

informacionais, energéticas segregadas pelo corpo. Estão também em perfeita relação 

com o nosso estado mental, o nosso estado de ser e são segregadas para o meio 

ambiente. Quando a nossa mente passa através dos processos habituais em cada 

microsegundo, o corpo responde criando a substância informacional química 

apropriada. Todo o corpo sabe e sente o que está a ocorrer em simultâneo como um 

campo, e paralelamente essa mesma energia está a ser transmitida para a atmosfera 

como um campo de informação. Se analisarmos esta teoria com base no modelo de 

Atilla Grandpierre (1996), “Física da Consciência Coletiva”, podemos levar muito mais 

longe a compreensão dos campos de informação | consciência e a forma como 

interagem em termos electromagnéticos. 

 

 ASSIM, ONDE ESTÁ A MENTE? Não está na cabeça, não está no corpo. Então, 

onde está o corpo? O corpo está dentro da cabeça. Não é o corpo que cria a mente tal 

como costumávamos supor. É um campo mental de energia, uma área não-

localizada de inteligência que cria aquilo que parece ser uma entidade física. 

Trata-se de uma grande mudança de paradigma. 

 Tratam-se das bases que fundamentam aquilo que se designa por “unidade 

corpo-mente”. Não podem mais ser entendidas como entidades separadas, são 

ambas a mesma coisa. Esta fundamentação científica remete-nos para uma nova 

visão dos processos educativos os quais, através dos pressupostos do “treino 

mental-cognitivo” apenas centrado sobre as estruturas cerebrais, como se estas 

representassem hierarquicamente o centro da mente e do processamento de todo o 

corpo.  

 

A aprendizagem ocorre em todo o corpo em simultâneo através da 

articulação simultânea de pensamentos, sentimentos, emoções, sensações 

físicas e percepções sensoriais intrínsecas e extrínsecas.  

 

Uma das grandes causas do actual cenário educativo deve-se ao monofuncionalismo 

hierárquico da educação que compromete a aprendizagem e está na base das 

dificuldades e do insucesso escolar. Por outro lado, à luz do actual paradigma 

competitivo, para se rentabilizar o “capital intelectual” ter-se-ia que planear a educação 
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segundo os mesmos princípios metodológicos que se utilizam para planear o “Treino 

Desportivo” na medida em que os processos cognitivos acontecem em todo o corpo e 

apresentam os mesmos mecanismos fisiológicos.  

 “Aprender a ser feliz” é algo mais do que reduzir a educação a um laboratório de 

alto rendimento intelectual, e as crianças em meros atletas cognitivos. 

 

 Sentados numa carteira, numa sala de aula, não se aprende, atrofia-

se, morre-se de tédio e de aborrecimento, sobretudo os jovens que tanto 

necessitam desta multidimensionalidade consciencial.  

 

 Os médicos afirmam que as emoções são processos circulares de Feedback 

cujo objectivo se prende com a capacidade de restaurar o estado de equilíbrio do 

indivíduo, ou por outras palavras, os actos associados com as emoções tendem a 

reduzir as emoções que as produziram. Karasu (1992) cit. Plutchik (2005) afirmou que 

cada pessoa tenta manter um certo nível de equilíbrio afectivo na vida diária apenas 

com variações moderadas. Acontecimentos inesperados e não habituais (internos ou 

externos) alteram este nível afecto, e os comportamentos resultantes são tentativas 

para restabelecer o estado preexistente. Greenberg & Paivio (1997) cit. Plutchik 

(2005), afirmam que as emoções fornecem-nos um feedback sobre as nossas 

reacções relativamente aos acontecimentos e basicamente funcionam para promover 

a sobrevivência. 

 Numa reacção emocional, uma vez que o objectivo da agressão ou fuga, por 

exemplo, foi alcançado, e a relação do indivíduo com o ambiente mudou, as respostas 

emocionais declinam. Estas observações implicam que as emoções envolvem 

processos de feedbacks para mudar a relação entre o indivíduo que experimenta a 

emoção e o estímulo ou acontecimento que deu início ao processo em primeiro lugar. 

 Numa perspectiva evolucionária, os elementos funcionantes de qualquer sistema 

complexo devem de ser mantidos dentro de certos limites, ou o sistema não 

sobreviverá. Este mecanismo é bem conhecido no domínio da biologia como 

homeostasia tendo evoluído para a noção de homeodinâmica. No corpo humano, por 

exemplo, existem um grande número de sistemas de controlo que agem para manter 

vários parâmetros fisiológicos dentro de limites estreitos: níveis de açúcar sanguíneos, 

pressão arterial, temperatura corporal, células brancas e vermelhas, Taxa de 

coagulação do sangue, entre muitos outros mecanismos. Bowly (1969) cit. Plutchik 

(2005) afirmou que as correcções dos objectivos (estabilização de parâmetros 

importantes), ocorrem não só dentro do corpo do indivíduo mas também na relação 

entre um indivíduo e outro, ou entre um indivíduo e certos acontecimentos que podem 

ocorrer no ambiente externo. Isto pode-se claramente constatar no comportamento de 

afeição entre a mãe a o filho, no qual tal comportamento actua para proteger a criança 

de um vasto leque de perigos. 

 Uma forma alternativa de descrever estes mecanismos reguladores implica notar 

que o sistema homeostático é na verdade composto pela unidade mãe-criança. Vários 

sistemas de comportamento actuam no sentido de trazer a criança para a proximidade 

da mãe, mantê-la perto e funciona para ajudar a reunir uma criança separada da sua 

mãe. 

 Watson (2000) cit.Plutchik (2005) nos seus estudos dos “estados de humor e/ou 

disposições”, também referiu a natureza circular do funcionamento do estado de 

humor ou disposição. As disposições são normalmente consideradas como sendo o 
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efeito de várias experiências de vida (ex: dia nebuloso, estar num cruzeiro, ter uma 

baixa classificação num teste escrito, passar o dia inteiro fechado numa sala de aula). 

Uma vez que existem, as disposições podem influenciar o nosso comportamento ou 

forma de pensar. 

 A teoria psicoevolucionária aceita a ideia de que as emoções são uma parte de 

um sistema circular de feedback complexo. Assume que os estímulos provenientes do 

meio externo ou interno (tal como nos sonhos), agem como um gatilho primário que dá 

início ao processo emocional. Contudo, os eventos precisam de ser interpretados para 

que tenham um efeito no indivíduo. 

 Os estados emocionais tendem a ser seguidos por impulsos para a acção e tais 

impulsos podem ser expressos através de tensões nos músculos, expressões faciais, 

pelo cerrar dos pulsos, ou pela preparação para a corrida, ataque, ou gritar. Os 

Médicos estão bem conscientes do facto que os impulsos para a acção nem sempre 

são seguidos por acções, devido ao medo de retaliação, ou medo de passar uma 

vergonha. Contudo, normalmente desenrola-se a acção, o indivíduo corre, ataca, 

critica, chora, cumprimenta, beija ou retira-se. Tais comportamentos não dissimulados 

não se constituem como o fim do processo emocional. Tais comportamentos 

normalmente possuem um efeito no estímulo ou na condição que iniciou a cadeia de 

acontecimentos em primeiro lugar. Por exemplo, fugir de uma fonte de perigo reduz a 

ameaça e tende a restabelecer a condição que existia antes da mesma acontecer. De 

forma similar, se ocorre uma perda maior na vida de um indivíduo, como por exemplo 

a morte de um parente, o choro e a angústia que resulta tende a produzir a 

necessidade de um contacto facilitador e de suporte por parte de outros membros do 

grupo social e/ou familiar a que pertence, pelo menos de uma forma simbólica, fornece 

um tipo de reintegração ou um fortalecimento dos laços que existiam com o familiar 

“perdido”. Este tipo de processo é um processo homeostático mas do tipo que é 

desenvolvido por questões de comportamento social e cultural e não tanto por 

questões de alterações internas.  

 

 Manfred Clynes & Jaak panksepp (1988), “Emotions and Psychopathology”, 

refere que a abordagem da questão sobre que tipo de entidade constitui uma 

emoção é considerar aquelas qualidades de experiência que pode ser 

comunicadas através de meios da expressão temporal directa. As emoções como 

amor, pesar, alegria, raiva, ódio, riso, excitação sexual, reverência, esperança e 

medo pode propagar-se através de uma comunicação dinâmica usando o tom de 

voz, expressão gestual e movimentos faciais. Parece haver uma classe de 

qualidades de experiência que estão inerentemente ligadas com o sistema motor e 

o seu estado e expressão podem ser considerados uma entidade existencial única. 

Uma tal categoria inclui a maioria das emoções. Outras emoções como inveja e/ou 

ciúme, ou culpa não são comunicáveis através de um processo de expressão 

contagioso e por isso não são encontradas na música. Este segundo grupo de 

emoções é bastante semelhante às “emoções sociais” distintas das “emoções 

biológicas”. Pelo facto de as emoções não se ligarem directamente com o 

ambiente através das estruturas sensoriais conhecidas, tal como a visão e audição 

por exemplo, as suas qualidades distintas não têm recebido a mesma atenção da 

investigação. As emoções exigem consciência para serem sentidas. O aspecto 

que aproxima as emoções das restantes percepções sensoriais é a consciência. 

Teremos que perguntar o que dá origem à consciência? Os circuitos no cérebro 

que, quando estimulados, dão origem à experiência emocional de uma emoção em 

particular podem não ser as estruturas com as quais a emoção seja de facto 
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experimentada. Estes circuitos podem ser vistos apenas como etapas através das 

quais tais experiências emocionais são vividas, como transdutores e 

processadores de sinais mas que captam estímulos oriundos do meio interno ao 

contrário dos restantes sentidos. Quando um indivíduo sonha com uma 

determinada emoção, ele experimenta-a vividamente com qualidades muito 

similares ao estado de vigília.  

 

 É por este motivo que é também importante introduzir a TREA (“Terapia da 

Restrição do Rstímulo Ambiental”), o qual facilita um profundo estado de relaxação, 

permitindo uma maior introspecção e ligação intuitiva. A educação para, para, pelo e 

com o silencia permite o reencontro consigo numa sociedade onde a distracção e a 

sobrecarga sensorial promove apenas distracções e desvios, João Jorge “Calinho da 

Revelação Direta”. 

 

Talvez a maior parte dos circuitos cerebrais atribuídos á “génese” de determinadas 

emoções não está activo da mesma forma que quando essas mesmas emoções 

são experimentadas no estado de vigília e, como tal deve ser utilizado um 

“interruptor” diferente. Devemos por isso ser cautelosos e evitar dizer que a 

qualidade da experiência emocional se deve aos circuitos cerebrais identificados 

até ao presente, que quando estimulados, dão origem às experiências emocionais. 

Torna-se evidente que, tanto a qualidade de uma entidade emocional como a sua 

intensidade podem ser licitadas pela estimulação de determinadas estruturas 

cerebrais, pelos meios químicos ou eléctricos. As emoções podem ser produzidas 

através de estimulação eléctrica e química; interpretação cognitiva de 

acontecimentos; recordar de emoções; emoções produzidas nos sonhos; 

comunicação de emoções através da expressão facial, corporal ou toque e sonora. 

O equipamento “Sentograph” (Sentógrafo) destina-se a medir as formas 

expressivas dinâmicas com base na pressão de um dedo sobre um botão. São 

então registadas as componentes, vertical e horizontal da pressão do dedo de 

forma independente através de transdutores específicos, sendo esta informação 

registada através de um software de computador. Tornou-se claro que para cada 

emoção existe uma forma de expressão dinâmica característica com princípio, 

meio e fim e uma determinada duração ou carácter dinâmico, espaço-tempo-

forma. Cada emoção exprime-se de formas distintas em diferentes partes do corpo 

e diferentes modalidades de outputs. Clynes afirma que a natureza expressiva do 

gesto ou movimento devia residir na forma dinâmica que se adequa à qualidade 

emocional, independentemente da parte do corpo ou do tipo de modalidade usada. 

Assim, é possível identificar as formas dinâmicas características para cada 

emoção, que se designa por “forma essentica” (Essentic Form), usando o 

movimento, ou output motor, circunscrito num ponto de forma a eliminar 

movimentos não essenciais. Foi desta forma que decidiu estudar estas formas 

expressivas através da pressão de um único dedo num sentógrafo. Se cada 

emoção possui uma duração diferente para a sua expressão então, a máxima taxa 

de repetição é diferente para cada emoção. Clynes distingue as emoções básicas 

através do período de tempo que um indivíduo precisa para a saciar, sugerindo 

que existem receptores específicos e substâncias químicas transmissoras que 

fazem com que os receptores estejam ocupados ou “entupidos”, produzindo a 

saciedade. Nós sentimos os efeitos emocionais da expressão emocional como um 

feedback psicofisiológico que nos permite discernir se a forma expressiva (ou 

substância informativa) usada foi ou não apropriada, caso contrário, o efeito 

emocional sentido não está presente, permitindo corrigir desvios nas formas de 
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expressão. Desenvolveu um método terapêutico de génese e experiência de uma 

sequência de emoções designado por “ciclo sentico”. 

 

 

O MODELO DERIVATIVO DE PLUTCHIK: 

 

 Uma das ideias mais importantes da teoria psicoevolucionária é o conceito de 

derivativos. Este termo é usado em 3 sentidos diferentes: 

 

Primeiro: pode significar que alguns comportamentos humanos são vistos em 

animais inferiores; 

Segundo: pode significar que alguns comportamentos vistos nos adultos são 

derivativos de certos comportamentos vistos nas crianças; 

Terceiro: o terceiro significado do conceito é a ideia de que certos conceitos são 

derivados a partir de outros eventos ou conceitos mais primitivos; 

 

 Robert Plutchik (2005) afirma com base na teoria evolutiva, que muitas 

expressões emocionais aparecem em formas semelhantes nos humanos e nos 

animais tratando-se de um legado filogenético. Estas reacções emocionais estão 

associadas a reacções físicas cujo objectivo é intimidar o adversário perante 

uma ameaça. Essas mesmas formas de crispação dos pelos do dorso e cervical, 

por exemplo nos cães, quando mostram agressividade encontram o seu paralelo 

nos humanos no encolhimento dos ombros e na tensão na região cervical e 

dorsal através da contracção dos trapézios. Esta tensão elevada retira 

flexibilidade e mobilidade à região afectada. 

 

 

 

            
 a) b) 
 
Crispação da região cervical com crispação dos pelos quando manifesta agressividade, hostilidade 
(medo); Cão aproximando-se de outro cão com intensões hostis, Desenho do Sr. Riviere. 
Cão curva-se mostrando devoção; O mesmo cão numa atitude submissa e afectuosa, Desenho do Sr. 
Riviere. 

 
Robert Plutchik (2005) – Emoções nos animais; Charles Darwin (2006); “A expressão das emoções no 
homem e nos animais” – tradução para português do livro “The Expression of the Emotions in Man and 
Animals” (1872).  
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Reacções provocadas pelo “Reflexo de susto” 
Stanley Keleman (1985), “Anatomia 

Emocional” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Também a criança ao ser confrontada com o medo relativo a uma qualquer 

tarefa motora, crispa a região cervical e dorsal aumentando a tensão muscular própria 

de uma reacção de defesa. No caso da ginástica e do enrolamento engrupado à 

retaguarda, irá condicionar e limitar a sua execução devido à elevada tensão. A 

passagem pela posição invertida, com pressão na cervical implica uma experiência de 

grande desconforto que será sempre evitada pela criança. Torna-se assim, impossível 

ensinar este tipo de elementos gímnicos enquanto não forem desbloqueados os 

medos de forma a eliminar as tensões musculares bloqueadoras. Este processo pode 

ser contornado de várias formas, iniciando-se desde idades mais precoces num 

ambiente afectivo e caloroso apoiado num correcto desenvolvimento psicomotor. Os 

medos que a criança transporta, recriam a nível muscular, todas as tensões e/ou 

receios da criança, aumentando a pressão interna a nível das estruturas celulares 

como o citoesqueleto cuja arquitectura se conforma em função do medo “crispando-

se” e bloqueando muitos processos bioquímicos, comprometendo a correcta 

expressão nesses mesmos processos de cognição. É cada vez mais comum observar 

nas crianças desde idades mais precoces uma cifose cervical com uma elevada 

tensão muscular (contractura – couraça muscular) nessa região, que mostra 

claramente que a criança está em “módulo defensivo” pelo medo e insegurança 

próprios de um contexto não acolhedor e pouco nutridor, onde os adultos, desatentos 

e esgotados não conseguem atender às suas necessidades. 

 Quem conhece bem a realidade educativa por dentro como professor, consegue 

estabelecer uma diferença clara e significativa no comportamento das crianças e 

jovens que actualmente frequentam o ensino relativamente àquelas de há seis anos 

atrás. Verificou-se uma escalada nos comportamentos desvio, atitudes e 

manifestações agressivas, no desrespeito e desconsideração pelos colegas, 

professores e auxiliares da acção educativa. Actualmente, mesmo dentro da sala de 

aula é frequente as crianças, face a um desentendimento, evoluírem facilmente para o 

confronto físico. As participações disciplinares multiplicam-se, os dossiers dos 

Directores de Turma enchem-se de papelada relativa aos processos dos alunos. 

Desde a correspondência para os Encarregados de Educação, Planos de 

recuperação, relatórios dos apoios educativos, relatórios dos Serviços de Psicologia, 

listagens de faltas justificadas e injustificadas, entre muitos outros formulários e 

relatórios. O que se está a passar na realidade? Será que alguém se questiona 
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verdadeiramente? Será que estamos verdadeiramente interessados em saber a 

resposta? Não será evidente que cada vez mais as crianças reflectem as crescentes 

tensões e exigências irreflectidas impostas pelas instituições, sejam educativas e 

outras que obedecem às prioridades neuróticas de uma sociedade, que há muito 

perdeu o rumo? Os sintomas somatizam-se cada vez mais e as causas escapam-se 

aos actores que planeiam e aos que executam o modelo educativo e social. Este é o 

“poder das crenças” tão bem retratado por Andrew Newberg & Mark Robert Waldman 

(2006), “Born to Believe”. Na verdade cada vez mais descemos aos mais profundos 

recônditos da nossa mente, cada vez mais nos refugiamos nos nossos instintos de 

sobrevivência e relegamos para os sistemas mais arcaicos a responsabilidade de nos 

proteger contra as agressões do “mundo”. Cada vez mais agimos com base na crença 

de que “o mundo é hostil!”, “o mundo social é uma selva!”. 

 
 

 Alguns sintomas da somatização 

 
 

O enrolamento à retaguarda engrupado é um elemento gímnico cada vez mais rejeitado pelas crianças 

apresentam níveis de tensão muscular elevada. Aliás, a ginástica é uma modalidade cada vez mais 

vista com desconfiança e a qual evitam porque as crianças se sentem confrontadas com os problemas 

hipertónicos (psicossomáticos) que bloqueiam a expressão motora e as confrontam com o insucesso, 

insegurança, medos, desequilíbrios. Os mecanismos de defesa programados pelo “reflexo de susto” 

manifestam-se sob a forma de rigidez e falta de flexibilidade corporal. Este elemento gímnico apela à 

função vestibular (equilíbrio). 

 

 Crispação da região cervical que indicia medo/agressividade perante uma situação que envolve um 

espaço que não se controla (trás); 

 Contrariando o movimento natural, a criança realiza uma hiperextensão do corpo procurando reagir 

perante o medo da situação. A criança sente-se ameaçada na sua integridade física – “Reflexo de 

susto”. 

 

 

 

 A “crença” pode definir-se como qualquer percepção, cognição ou emoção que o 

cérebro assume, conscientemente ou inconscientemente, como sendo verdadeira. O 

termo “percepção” refere-se á informação que recebemos sobre nós próprios e o 

mundo através dos nossos sentidos. “Cognição” representa um diferente nível de 

processamento pelo cérebro e inclui todos os processos conceptuais abstractos que o 

nosso cérebro utiliza para organizar e atribuir um sentido ás nossa percepções. As 

memórias são parte da cognição. As emoções desempenham um papel distintamente 

diferente nos processos neuronais e ajudam a estabelecer a intensidade e o valor de 

cada experiência perceptiva e cognitiva que temos. Finalmente, o sistema de crenças 

de cada pessoa é influenciado pelo input que ele ou ela recebe a partir dos restantes 
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membros da comunidade, e se não experimentarmos o consenso social adequado, 

muitas das nossas mais bem amadas crenças nunca emergirão na nossa consciência. 
 
 
 
 
 
 Percepção Cognição 
 
 
 
 
 
 
 Consenso Valor 
 Social Emocional 
 
 
 

Em conjunto, estas 4 esferas de influência, percepção, cognição, emoção e consenso social, permitem-

nos identificar, explorar, avaliar e comparar uma variedade de crenças a partir das nossas avaliações 

mais mundanas do mundo até ás mais extraordinárias visões que iluminam o nosso propósito na vida. 

Estas influências afectam a força, poder e a verdade relativa de uma crença específica. Cada esfera de 

influência possui um “volume de controlo”, e quanto maior o volume geral, tanto mais real e verdadeira 

se torna uma determinada crença. 

 

 O nosso estudo enfatiza o “valor emocional” como uma esfera de influência 

muito importante e negligenciada na nossa sociedade em geral e na educação em 

particular. A crença educativa de que a formação das crianças e jovens deve apoiar-se 

prioritariamente na mente e nos processos cognitivos como se existissem isolados da 

dimensão emocional conduz o sistema educativo ao caos. A crença que as crianças 

são “recursos humanos” ao serviço dos interesses dos imperativos e desígnios do país 

e da economia asfixia a alma e corrói a humanidade. É impossível que o cenário 

educativo não tenha evoluído para o actual cenário. 

 Ao longo dos séculos, muitos doutos e sábios doutrinavam-nos sobre aquilo que 

devíamos acreditar, especialmente no que toca ás coisas que não podíamos 

compreender com os nossos sentidos. Muitos usam a lógica e a persuasão para nos 

convencer acerca da sua verdade, mas se não conseguimos ver algo, e se não 

existem provas substanciais, então porque razão se deve tomar a palavra de quem 

quer que seja como verdade? De facto, porque razão devemos nós acreditar no quer 

que seja? Porém nós acreditamos em muitas coisas. É triste é que aquilo que 

acreditamos nos torne doentes e neuróticos.  

 Enquanto crianças assumimos a palavra dos nossos pais como verdade; 

confiamos nas notícias; aceitamos a opinião dos nossos amigos; acreditamos em todo 

o tipo de coisas. Porque razão na complexa biologia do corpo humano, o cérebro 

constrói sistemas abstractos de crenças não comprovadas? A resposta simples é que 

não temos alternativa senão acreditar. A partir do momento que nascemos, 

dependemos dos outros para nos ensinarem sobre o mundo. A questão é, será que as 

crenças dos adultos são saudáveis? Enquanto crianças, é-nos dada uma linguagem 

específica, uma religião particular, e um sabor de ciência e nós assumimos 

inconscientemente que estamos a aprender factos sobre o mundo. Mas não estamos! 

Estamos simplesmente a ser doutrinados sobre aquilo em que acreditar. Na sua 

génese, este sistema torna-se prático porque uma criança não consegue perceber e 

compreender muitos dos perigos escondidos nas actividades da vida. Sem orientação, 

as crianças agiriam nos limites da segurança comprometendo a sua integridade física. 

Para o evitar os pais usam tudo ao seu dispor, ameaças, sabedoria, punição, 
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recompensas, para as convencer de certas coisas. Eles reforçam estes ensinamentos 

dizendo-lhes que as coisas más acontecem caso não acreditemos: que os nossos 

dentes caiem (se não os escovarmos), Deus punir-nos-á (se não rezarmos), somos 

maus (se não formos obedientes), que só seremos alguém (se estudarmos), se não 

formos bons (não seremos amados). O problema da nossa sociedade é que se apoiou 

em crenças que desvalorizam uma componente, esfera ou dimensão fundamental do 

homem, a linguagem das emoções. As emoções poderosas criam fortes memórias e 

estas, quando associadas á linguagem constituem a base para a construção das 

crenças conscientes. Este nível de crenças corresponde ao que nós designamos por 

“conhecimento”, contudo se não possuir um recurso emocional, a crença não se 

registará profundamente na nossa mente. 

 Á medida que as crianças aprendem qual o tipo de comportamentos que 

funcionam melhor em diferentes situações sociais, começam a interiorizar conceitos 

de bom e mau, certo e errado, justo e injusto, arquitectando-os em sistemas 

rudimentares de crenças morais. Começam lentamente a distinguir entre acções que 

promovem um sentimento de bem-estar nos outros, e acções que causam dano. Esta 

distinção é essencial para que consigam cooperar com outros indivíduos e grupos na 

sociedade.  

 No “Califórnia Institute of Technology in Passadena”, na Califórnia, John Allman 

e colegas identificaram uma estrutura única no cérebro designada por “células spindle” 

que surgem por volta da idade de 4 meses e aumentam gradualmente em quantidade 

e tamanho nos 3 primeiros anos de vida. Estas células apenas foram encontradas nos 

primatas e humanos, e parecem estar ligadas com a nossa capacidade para 

desenvolver um sentido moral. Segundo Allman, elas existem numa parte misteriosa 

do cérebro (o córtex frontoinsular), e são activadas quando uma pessoa percebe uma 

injustiça ou engano. O facto é que estas células únicas demoram vários anos para se 

desenvolver e ajuda a explicar a razão pela qual as crianças abaixo dos 4 anos são 

incapazes de jogar de forma justa ou seguir as regras. Para as crianças, os conceitos 

que envolvem certo e errado são mais difíceis de compreender do que aqueles que 

envolvem bom e mau. Uma criança de 3 anos de idade pode dizer, “é mau roubar”, 

mas quando se lhe pergunta porquê, apenas responde, “porque somos castigados”. A 

criança conhece o quão mal se sente por ser repreendida mas não compreende o 

efeito que roubar tem sobre os outros.  

 Em termos de desenvolvimento, crescimento e maturação das estruturas 

fisiológicas que facilitam a eclosão da personalidade das crianças, que fenómenos 

estão a influenciar o crescente aumento de comportamentos que parecem manifestar 

uma ausência ou diminuição dos mecanismos morais nas crianças. Os roubos de 

telemóveis, i - pods, e outros objectos pessoais multiplicam-se. As rixas, agressões, 

violência gratuita acontecem cada vez com mais frequência. A linguagem grosseira, 

indelicada, desrespeitosa e depreciativa para com os colegas e professores tornou-se 

normal. O Sistema Reptiliano e Límbico dominam por completo o comportamento e 

atitudes das crianças em idade escolar. 

 Numa análise baseada no actual sistema de crenças científico das 

neurociências, constata-se que os cérebros das crianças na primeira etapa de 

desenvolvimento possuem uma sobreprodução de neurónios, especialmente nos lobos 

frontais, a área responsável pela lógica, razão e controlo consciente. Esta sobre-

interligação tem sido associada com o aumento da fantasia que dá origem à crença 

em monstros, fadas e um conjunto de outras criaturas imaginativas. As crianças 
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possuem pouca capacidade para descriminar entre a realidade, fantasias e os sonhos. 

Num estudo os investigadores descobriram que crianças de 4 anos de idade às quais 

foram mostradas imagens, normalmente fabricam informação adicional quando se lhes 

pergunta sobre o que vêem, contudo ocorrem erros muito menos significativos de 

confabulação em crianças de maior idade. Os investigadores “conjecturaram” que isto 

ocorre porque existe uma maior separação entre os dois hemisférios nos cérebros das 

crianças mais velhas. Segundo este nível de análise, os investigadores especulam 

(desenvolvem crenças) que as crianças mais novas possuem demasiadas conexões, 

que geram informações falsas acerca daquilo que vêem. Adicionalmente, as questões 

emocionais complicam e distorcem a perspectiva da criança da realidade, Andrew 

Newberg & Mark Waldman (2006). 

 Noutro nível de análise podemos afirmar que esta ligação mais densa entre os 

dois hemisférios permite às crianças percepcionar através da “hipercognição” aspectos 

da realidade que fogem ao consenso, e que por isso, são considerados pelos adultos 

como confabulação. Como as crianças nestas idades “assumem a palavra dos pais 

como verdade”, acabam por desistir de referir esses aspectos da realidade não 

consensuais e, para evitar o desconforto da repreensão e o medo da rejeição, 

admoestação e punição, acabam por “desistir” de muitas das arquitecturas neuronais 

que lhes facilitavam o acesso hipercognitivo ás muldimensões, nomeadamente as 

ligações mais densas inter-hemisféricas. Neste contexto das consideradas 

confabulações podemos incluir as “memórias de vidas passadas”, “espíritos”, 

“informações do inconsciente colectivo e os arquétipos”, e outros fenómenos 

mencionados por Stanislav Grof (1990), “The Holotropic Mind” quando analisa a 

consciência transpessoal enquanto infinita em vez de finita, esticando-se para lá dos 

limites da percepção comum. A aceitação da natureza transpessoal da consciência 

desafia muitos conceitos fundamentais do nosso sistema de crenças científico, 

conceitos que nos afectam ao mais profundo nível pessoal e nos conduzem a 

enquadrar certas percepções das crianças como “confabulações” e não como 

realidade. As fronteiras físicas que ajudam a moldar o nosso sistema de crenças com 

base nas percepções consensuais, podem ser muito mais ilusórias do que reais. 

Como tal, condicionar as crianças desde cedo negando-lhes verdade naquilo que 

afirmam ver, sentir e intuir pode ser um grande motivo de revolta e desequilíbrio psico-

emocional na medida em que se negam a si próprias para serem aceites. Este fardo 

emocional acaba por se manifestar nas mais diversas sintomatologias e patologias de 

comportamentos escolares. Ou seja, cada vez é maior a bagagem que se avoluma na 

“sombra” das crianças e que corresponde a todas as dimensões do ser rejeitados pelo 

sistema de crenças. 

 

 A linguagem das emoções e a linguagem da personalidade são notavelmente 

semelhantes. Um indivíduo pode-se sentir deprimido ou ser uma pessoa deprimida, 

pode-se sentir nervoso ou ser uma pessoa nervosa, ou pode-se sentir alegre ou ser 

uma pessoa alegre. 

 

 Para além da sobreposição ou verosimilhança entre a linguagem das emoções e 

da personalidade também existe o facto de que ambos os domínios podem ser 

representados através de um modelo circumplex como foi demonstrado por Conte & 

Plutchik (1981), que usaram dois métodos independentes para se estabelecer a 
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estrutura circumplex dos traços de personalidade que é bastante semelhante àquele 

estabelecido para as emoções, Robert Plutchik (2005). 

 

 A teoria psicoevolucionária das emoções assume que estas, por causa do seu 

papel adaptativo fundamental em todos os organismos, são os precursores das formas 

pelas quais se expressam noutros domínios relacionados tais como a personalidade. É 

neste sentido que os traços de personalidade são derivativos dos estados emocionais 

mais fundamentais, tais como a maioria das cores na natureza são derivadas das 

misturas de algumas cores primárias.  

 
Lei nº 46/86 de 14 de Outubro Lei de Bases do Sistema Educativo; Artigo 3.º 

PRINCÍPIOS ORGANIZATIVOS - O sistema educativo organiza-se de forma a: 

 

b) Contribuir para a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da 

personalidade, da formação do carácter e da cidadania, preparando-o para uma 

reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos e 

proporcionando-lhe um equilibrado desenvolvimento físico; 

 

d) Assegurar o direito à diferença, mercê do respeito pelas personalidades e pelos 

projectos individuais da existência, bem como da consideração e valorização dos 

diferentes saberes e culturas;  

 

 Se o Sistema Educativo se organiza de forma a fomentar o “Pleno 

desenvolvimento da personalidade (…)”, e os “traços de personalidade são derivativos 

dos estados emocionais”, então a escola está a desempenhar um mau serviço por 

quatro motivos: 

 

Primeiro: Não cria o espaço e as condições para o desenvolvimento de um 

currículo de Inteligência Emocional, “Aprender a Ser feliz” de forma a facilitar o 

desenvolvimento pleno de uma personalidade mais equilibrada, pela abordagem 

emocional, tendo como base a verosimilhança entre a linguagem das emoções e 

da personalidade; 

 

Segundo: O modelo Tradicional de Ensino centrado na avaliação, na competição, 

na certificação (estratificação), apenas fomenta as emoções incoerentes que se 

traduzem em maus resultados escolares e em tensões psicossomáticas que 

podem degenerar em problemas de saúde; 

 

Terceiro: Ao assumir uma dinâmica de gestão organizacional tendo como base a 

“Teoria da mediocridade das massas (Teoria X)”, está a criar as condições para a 

“auto-realização de profecias” (Pigmalião). Ao lutar contra aquilo que tem medo 

(insucesso/desvios) está a concretizar o próprio desvio – Chamo a isso a 

“Anomalia Educativa Lusitana” ou “Sucesso da asneira”; 

Quarto: a inteligência emocional está relacionada com a motivação, e a 

capacidade de motivar os alunos é considerado um factor de competência e 

eficácia docente; 

 

 

 Francisco carreira da Costa (1980) refere que na estrutura da situação 

pedagógica importa salientar um aspecto fundamental para a aprendizagem. Trata-se 
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da importância do “eu subjectivo”. Como se sabe, entre a assimilação e a resposta 

comportamental interpõem-se os “filtros pessoais de análise perceptiva” próprios do 

“relativismo pedagógico”. A abordagem sistémica do processo ensino-aprendizagem 

não é mais do que uma metodologia que, apoiando-se numa aproximação global dos 

problemas e das situações, permite reunir e organizar os conhecimentos com vista a 

uma maior eficácia da acção educativa. Não resolve todos os problemas mas destaca 

com toda a evidência: 

 

 A obrigatoriedade do educador assumir uma atitude crítica permanente face aos 

factores institucionais, sociológicos e culturais que envolvem e determinam a 

relação educativa; 

 

 O papel fundamental do educador e do educando no processo ensino-

aprendizagem quer na definição dos objectivos quer na escolha das estratégias de 

ensino que devem basear-se num processo negocial, partilhado e consciente; 

 

 A relação dialéctica a estabelecer no processo ensino-aprendizagem entre o 

comportamento do educador, as actividades pedagógicas, o aluno e o grupo de 

alunos; 

 

 A importância da atitude do educador enquanto factor inibidor ou facilitador da 

aprendizagem e, consequentemente, como uma das dimensões da qualidade do 

ensino; 

 

 [Muito importante] A necessidade do educador se interrogar permanentemente 

sobre a natureza dos objectivos que persegue e os processos de ensino que 

utiliza – Reflectividade. 

 

 

 Os actores da família educativa, até agora estavam doutrinados para evitar os 

conflitos com que se vêem confrontados recorrendo a tácticas diferentes. Ou retirando-

se para o campo inconsciente (virar as costas – escolha suave), ou atordoa-se a si 

mesmo e aos demais através de uma actividade excessiva e um dinamismo 

desnecessário, através da realização e envolvimento em projectos e actividades 

instrumentalizadas. Esta forma de sublimar a agressividade reprimida própria dos 

conflitos intrapsíquicos centrípetos e centrífugos, implica que a hostilidade permanece 

encalhada no plano das ideias e a energia mobilizada não chega a ser descarregada 

através da acção. Chamamos a essa atitude “autodomínio”, que muitos confundem 

com “Inteligência emocional”. O que os professores classificam a nível do domínio 

sócio-afectivo corresponde à capacidade de autodomínio dos alunos, ou seja, a 

capacidade de bloquear e controlar os traços de personalidade adversos ao ambiente 

propício e favorável à acção do professor. Como as crianças, cada vez mais vivem em 

ambientes familiares em desagregação, e as tensões psico-emocionais são cada vez 

maiores, torna-se evidente que os desequilíbrios emocionais se traduzem num 

crescente aumento dos comportamentos e atitudes de hiperactividade, instabilidade, 

agressividade activa e passiva entre outros sintomas. Ou seja, a pressão 

subconsciente é superior à capacidade de controlo das crianças, e estas explodem na 

sala de aula, local onde se lhes exige contenção, submissão e anulação das pulsões e 

imperativos biológicos. Apesar das estratégias de dissuasão, coerção ou motivação 
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utilizadas pelos professores, o facto é que as crianças atingiram, tal como nós, pais e 

professores, o limite de resiliência. 

 
 
 
 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Antecedentes do conflito: 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 Escassez de recursos; 

 Interdependência; 

 Conflitos de responsabilidade/funções; 

 Diferentes interesses (objectivos; 

 Complexidade organizacional; 

 Posturas agressivas; 

 Personalidades incompatíveis; 

 Fracos desempenhos; 

 Criticismos inadequados; 

 Diferenças culturais; 

 Diferenciação funcional e hierárquica; 

 Políticas, regras e padrões não razoáveis e/ou ambíguos; 

 Pressões de tempo; 

 Papel crescente das tecnologias da informação; 

 Estereótipos; 

 Elevado número de participantes na decisão; 

 Diversidade no local de trabalho; 

 Emoções; 

 Favoritismo; 

 Sistemas de recompensas assentes numa lógica de soma nula; 

 Clima de desconfiança; 

 Baixo nível de coesão do grupo; 

 Barreiras comunicacionais; 

 Conflitos reprimidos ou não resolvidos; 

 Estratégias dominadoras; 

 Mudança da hierarquia tradicional para o trabalho baseado em equipa; 

 Estilos de liderança; 

 Excessiva centralização da informação; 

 Incumprimento de promessas. 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Fonte: Miguel Cunha, Arménio Rego, Rita Cunha, Carlos Cardoso (2005), “Manual de comportamento 

organizacional  e gestão 

 
 
 Se por um lado, alguns reagem agressivamente desaguando em conflitos 

abertos, outros entram em Burnout e desistem pura e simplesmente. Esta escalada de 

agressividade latente, está a emergir e a perturbar o funcionamento do sistema 

educativo de forma clara e inequívoca. O que até então acontecia no domínio do 

simbólico, passou para o domínio do factual, e os sintomas são claros para quem os 

quiser ver com olhos de ver, isto é, caso não esteja subjugado pela “linguagem 

defensiva do ego”, Christophe André & François Lolord (2000). Pressionados e 

coagidos pelos imperativos, desígnios, metas e obrigações pragmáticas, os 

professores são encostados à parede. Acima de tudo têm que mostrar rentabilidade, 

sucesso e diminuição do abandono escolar. Contudo, a negligência do afecto, de um 

trabalho emocional de base, as crianças jamais estarão em condições de produzir. 

Aliás, as emoções incoerentes e a incapacidade de mostrar autodomínio são 
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consideradas como atitudes de “má fé” por parte dos alunos os quais, são cada vez 

mais coagidos e cerceados por estratégias dissuasoras decretadas e dissimuladas de 

condicionamento para que “entrem nos eixos”. Aquilo que sentem, os seus sonhos e 

aspirações interiores não interessam a um sistema que já determinou qual o seu 

futuro, qual o propósito das suas vidas, servidão ao sistema económico, produzir, 

competir, empreender, consumir e pagar impostos. Nós designamos este sistema por 

democracia. 

 Quando as emoções ocorrem de uma forma persistente ou repetida num 

indivíduo, por longos períodos de tempo, tendemos a considerá-las como 

características mais ou menos permanentes (disposicionais) do indivíduo. 

Normalmente acabamos mais por usar a linguagem dos “traços de personalidade” 

para descrever a pessoa em vez da linguagem dos estados emocionais, Robert 

Plutchik (2005). Pelo facto de as pessoas operarem de modos tão diferentes, têm 

necessidade de informação para decidir se devem ou não confiar nas outras (medo). 

Isto encoraja um verdadeiro leque diversificado de respostas que, por sua vez, torna a 

consciência social muito importante, University of Liverpool (2006), “Facial 

Characteristics Indicative Of Personality”. O termo personalidade deriva do grego: 

persona, com significado de máscara, designava a "personagem" representada pelos 

atores teatrais no palco. As máscaras, na verdade são defesas, cuja finalidade 

principal, é proteger o indivíduo do meio circundante. O temor de não ser aprovado 

pela sociedade leva a uma rigidez na mudança das máscaras, ou seja, o temor da 

crítica cria o sentimento de timidez. Em contrapartida, a carência de aplausos cria no 

indivíduo uma necessidade de desenfreada de procurar o protagonismo (competindo), 

do seu papel perante a plateia. 

  Traços de personalidade = sintomas  

 

 

 Será que as crianças compreendem as causas das suas emoções? Como 

poderemos nós ajudar as crianças a lidar com as suas emoções, a compreende-las e 

a compreender as emoções nos outros com maior segurança? Para tal devem 

também ser respondidas algumas questões do ponto de vista da investigação, 

nomeadamente: 

 

Como é que as crianças aprendem a rotular as expressões emocionais nas outras 

pessoas? 

 

Que situações licitam reacções emocionais de diferentes tipos? 

 

Em que bases as crianças inferem as causas das emoções? 

 

Como é que as crianças aprendem a descrever as suas experiências emocionais? 

 

Quando é que as crianças aprendem que as experiências emocionais das outras 

pessoas podem diferir das suas próprias? 

 

De que forma é que as crianças se tornam conscientes das estratégias de 

regulação das emoções? 

 

Como é que as crianças desenvolvem o conhecimento das regras de 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         125 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

manifestação das emoções? 

 

Como é que as crianças aprendem a reconhecer que podem acontecer mais do 

que uma emoção em simultâneo? 

 
As emoções e os seus derivados. 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Linguagem Linguagem Traços de Linguagem de linguagem de linguagem do estilo 

Subjectiva Funcional linguagem diagnóstico defesa do ego de lidar com. 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Medo Protecção Tímido Dependente; evitar Repressão Evicção 

Raiva Destruição Brigão (bulhento) Anti-social Deslocação Substituição  

Alegria Afeição Sociável Hipo maníaco Reacção formação Inversão  

Tristeza Reintegração Triste Distimia Compensação Substituição 

Aceitação Incorporação Confiança Histriónico Negação Minimização 

Desgosto Rejeição Hostil Paranóico Projecção Procura de falhas 

Expectação Exploração Controlador Obsessivo compulsivo Intelectualização Traçar mapas 

Surpresa Orientação Indeciso Fronteira Regressão Ajuda a procurar 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Robert Plutchik (2000) American Psychological Assotiation 

 

 

 

 Quadro: Elementos chave na sequência emocional: 

Tipo de estímulo Cognição 
Estado de 

sentimentos 

Comportamento 

aberto 
Efeito 

Ameaça “Perigo” Medo Escapar Segurança 

Obstáculo “Inimigo” raiva Ataque Destruir obstáculo 

Ganho do objecto 

valorizado 
“Possuir” Alegria Reter ou repetir Ganhar recursos 

Perda do objecto 

valorizado 
“Abandono” Tristeza Chorar 

Religar-se a um objecto 

perdido 

Membro do nosso 

grupo 
“Amigo” Aceitação Preparar alguém Suporte mútuo 

Objecto desagradável 

(intragável) 
“Veneno” Desgosto Vómito Ejectar veneno 

Novo território “Examinar” Expectação Mapa 
Conhecimento do 

território 

Acontecimento 

inesperado 
“O que é isso?” Surpresa Parar 

Ganhar tempo para 

orientar 

 R. Pluchik (2000) – American Psychological Association 

 
 
 Procedendo da esquerda para a direita ao longo do quadro, o termo medo é 

parte da linguagem subjectiva das emoções tal como os termos de raiva, alegria e 

surpresa. Numa perspectiva evolucionária, pode-se perguntar qual é a função de cada 

uma das emoções; a terceira coluna descreve-as. A função do medo é protecção, a 

destruição de uma barreira para a satisfação das suas necessidades; a tristeza, é a 

reintegração simbólica com um objecto perdido na forma de nutrição, Robert Plutchik 

(2005). 
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2.1.3. - O QUE É A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL? 

 

 

 Explorar o conceito de inteligência emocional requer a exploração de dois termos 

que a compõem, a inteligência e emoção. Desde o século XVIII que os psicólogos 

reconheceram uma influência cuja divisão tripartida refere, Peter Salovey e col. (2004): 

 

A mente na cognição (os nossos pensamentos): a esfera cognitiva inclui funções 

tais como a memória humana, raciocínio, julgamento e pensamento abstracto. A 

inteligência serve, segundo os psicólogos, para caracterizar o quão bem a esfera 

cognitiva funciona. Ou seja, a inteligência concerne a capacidades tais como o 

poder de combinar e separar conceitos, julgar e raciocinar e envolver-se em 

pensamentos abstractos; 

Afecto (incluindo as emoções): as emoções pertencem a uma segunda esfera, 

designada por esfera afectiva do funcionamento mental que inclui as emoções em 

si, disposições (estados de humor), avaliações e outros estados de sentimentos, 

incluindo fadiga ou energia. A definição de inteligência emocional deve de alguma 

forma interligar as emoções com a inteligência preservando o significado de 

ambos os termos; 

Motivação (ou volição): a motivação é a esfera da personalidade. Refere-se às 

necessidades biológicas ou comportamentos aprendidos na procura de objectivos. 

 

 

 Nem tudo o que liga a cognição à emoção é inteligência emocional. Ao longo das 

duas últimas décadas têm sido devotados vários esforços relativos à interacção mútua 

dos pensamentos e sentimentos. Esta área geral de investigação designa-se por 

cognição e afecto. Sabe-se que a emoção altera o pensamento de muitas formas – 

mas não necessariamente de formas que tornem a pessoa mais esperta. Por exemplo, 

a investigação indica que os estados de humor geralmente influenciam os 

pensamentos das pessoas: pessoas com boas disposições (bons estados de humor) 

pensam que são mais saudáveis que outras, que a economia está a melhorar (retoma 

económica) e que Lisboa é uma cidade melhor do que Calcutá. As pessoas com maus 

estados de humor tendem a pensar que são mais doentes do que outras, que a 

economia está a piorar e que Calcutá exemplifica claramente a condição urbana actual 

de forma inequívoca. Este efeito de “viés do estado de humor” designado por 

“julgamento congruente do estado de humor” (mood-congruent judgment), ocorre 

quando, existe uma sobreposição ou coincidência entre a disposição de uma pessoa e 

as ideias que aumentam o juízo de mérito, largamente definido, dessas mesmas 

ideias. Note-se que, com o julgamento congruente do estado de humor, a disposição e 

a cognição interagem sem que nós sejamos mais ou menos espertos. O campo da 

cognição e do afecto também inclui os estudos do auto-controlo emocional tais como 

quando uma pessoa enterra (reprime) a sua raiva. Devemos reparar que isso não 

melhora necessariamente a qualidade das emoções pessoais ou a sua inteligência. 

Talvez seja mais inteligente estar revoltado algumas vezes, Peter Salovey e col. 

(2004). A inteligência emocional, deve de alguma forma, referir-se ás capacidades 

mental e emocional aumentadas. Embora este critério pareça, simples, directo e 

honesto, algumas definições de inteligência emocional não aderem a ela 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         127 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

propriamente. Por exemplo, uma definição popular de inteligência emocional afirma 

que envolve “o auto-controlo, zelo e persistência e a capacidade para nos motivarmos 

a nós próprios”. Esta definição centra-se nas características motivacionais tais como 

zelo e persistência em vez de nas emoções. O conceito de uma inteligência 

motivacional tem sido proposto para incorporar tais definições alternativas, Peter 

Salovey e col. (2004). 

 

 Peter Salovey e col. (2004), prefere uma definição ligeiramente mais abreviada 

da inteligência emocional:  

 

 “A capacidade de perceber emoções, de aceder e gerar emoções bem como 

assistir os pensamentos, compreender as emoções e o conhecimento das 

emoções, e regular reflexivamente as emoções de forma a promover o 

crescimento emocional e intelectual”.  

 

 

 Esta definição combina a ideia de que as emoções tornam o pensamento mais 

inteligente e que nós pensamos inteligentemente acerca das emoções. Ambas ligam a 

inteligência e as emoções. 

 

 Para a psicologia a lógica por detrás da identificação de uma inteligência passa 

por vários pressupostos: Defini-la; Desenvolver meios de a medir; Documentar a sua 

total ou parcial independência das já conhecidas inteligências; Demonstrar que ela 

prediz algum critério do mundo real. 

 

 O desenvolvimento conceptual de inteligência emocional requer uma relação da 

investigação sobre inteligência e também sobre emoções. As emoções e a 

inteligência começaram por serem vistas como adversárias, com as emoções vistas 

como força irracional e perturbadora. Por exemplo, a ideia de que a mente é sabotada 

por experiências emocionais intensas. – embora seja verdade nalgumas 

circunstâncias – enfatiza a forma como as emoções perturbam o pensamento. Em 

muitos instâncias, contudo, reacções emocionais intensas promovem a inteligência ao 

interromperem processos decorrentes e dirigindo a atenção para aquilo que pode ser 

importante. Neste sentido elas dão prioridade à cognição. Nós vemos as emoções de 

todos os tipos como potenciais contribuintes para o pensamento em vez de o 

desorganizar, Peter Salovey e col. (2004).  

 

 O conceito de Inteligência emocional desenvolvido por Peter Salovey, Marc A. 

Brackett e John D. Mayer centra-se primeiramente na complexa e potencial tapeçaria 

inteligente do raciocínio emocional da vida diária. Para a maioria dos indivíduos 

saudáveis, nós assumimos que as nossas emoções exprimem e transportam 

conhecimento acerca das relações da pessoa com o mundo. Por exemplo, o medo 

indica que a pessoa está a enfrentar uma ameaça relativamente poderosa ou 

incontrolável. A felicidade indica a nossa relação harmoniosa com os outros e a raiva 

frequentemente reflecte um sentimento de injustiça. Segundo esta perspectiva, 

existem certas generalidades e leis das emoções. Estas regras e leis gerais podem 

ser empregues no reconhecimento e raciocínio relativo aos sentimentos. 
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  De um modo geral a  INTELIGÊNCIA EMOCIONAL  
  compreende as seguintes competências intrínsecas: (Daniel Goleman) 
 
   
 
 COMPETÊNCIAS PESSOAIS   COMPETÊNCIAS SOCIAIS 
 (Determinam a forma como   (determinam a forma como  
 nos gerimos a nós próprios):  nos relacionamos): 
 
 
 
 
 AUTOCONSCIÊNCIA  EMPATIA 
 Conhecer os estados interiores  Consciência dos sentimentos e 
 preferências, impulsos e recursos  necessidades dos outros 
  (consciência emocional,   (compreender e contribuir para 
 auto-estima e autoconfiança);  o desenvolvimento dos outros 
   dominar a diversidade); 
 ●  ● 
 AUTO-REGULAÇÃO:  APTIDÃO 
 Saber gerir os estados interiores,  Capacidade para incutir respostas 
 impulsos e recursos (autocontrolo,  desejáveis nos outros 
 capacidade de transmitir confiança, (influência, comunicação, gestão 
 ser fiel a princípios, adaptabilidade  de conflitos, liderança, cooperação 
 e inovação);  e capacidade de trabalho em equipa). 
 ●   
 MOTIVAÇÃO: 
 Tendências emocionais que 
 facilitam o alcance de objectivos 
 empenho, iniciativa e optimismo)  

 
 
 
 
  INTELIGÊNCIA  

  
 
 HEMISFÉRIO ESQUERDO  HEMISFÉRIO DIREITO 
 LADO DIREITO DO CORPO  LADO ESQUERDO DO CORPO 
 QUOCIENTE DE INTELIGÊNCIA   QUOCIENTE EMOCIONAL 

    
 
 

 QI  QE 
 Só influencia em 20%   Influencia em 80% os factores 
  os factores que gerem o sucesso. que geram o sucesso 
 ▪  ▪ 
 O QI  de Alfred Binet e Lewis Terman Tem a ver com a intuição face 
 está direccionado basicamente para às oportunidades, com a forma 
 as duas competências muito específicas,  como se reage às crises e aos 
 a lógica matemática e a linguística, insucessos, com a capacidade 
 e deixa tudo o resto de fora.  de relacionamento pessoal,  
   com a motivação. 
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  QUADRO DE REFERÊNCIAS DAS COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS 

  (Daniel Goleman, 1998)   
 

       
 Eu  Outros 
 Competências Pessoais  Competências Sociais 
 ▪  ▪ 
 RECONHECIMENTO  RECONHECIMENTO 

 Auto-Consciência  Consciência Social 
 Auto-consciência emocional Empatia 
 Auto-avaliação precisa  Orientação do serviço 
 Auto-confiança  Consciência social 
 ▪  ▪ 
 REGULAÇÃO  REGULAÇÃO 

 Auto-gestão  Gestão dos relacionamentos 
 Auto-controlo  Desenvolvimento de outros 
 Digno de confiança  Influência 
 Consciencioso  Comunicação 
 Adaptabilidade  Gestão de conflitos 
 Impulso para a realização  Liderança 
 Iniciativa  Catalisador da mudança 
   Criação de compromissos 
   Trabalho de equipa e 
   colaboração 

 
 
 
 

 A inteligência emocional envolve a capacidade de perceber com precisão, 

avaliar e exprimir as emoções; a capacidade para aceder e ou gerar sentimentos 

quando estes facilitam os pensamentos; a capacidade para compreender as emoções 

e o conhecimento emocional; a capacidade para regular as emoções de forma a 

promover o crescimento emocional e intelectual. 

 A inteligência emocional sugere ao indivíduo as seguintes aptidões básicas para 

um auto-conhecimento: Conhecer as próprias emoções; Lidar com as emoções; 

Motivar-se; Reconhecer as emoções nos outros; Lidar com relacionamentos. 

 Como poderemos melhorar as competências emocionais? A maioria das 

capacidades pode ser melhorada através da Educação e uma vez que isto é uma 

verdade pelo menos com algumas capacidades relacionadas com a inteligência 

emocional. Algumas ferramentas disponíveis para se abordar a Inteligência Emocional 

no contexto educativo: 

 

 
Ferramentas de biofeedback (Freeze Frame e o programa TestEdge

TM
 do Instituto 

HeartMath);   

Utilização de outras ferramentas como o método 6” (6 seconds);  

Programas de Literacia Emocional (Aprendizagem social emocional e académica 

– Marvin Mauer & Marc A. Brackett);  

Self Science – Currículo de Inteligência Emocional (Karen S. McCown; Anabel L. 

Jensen; Joshua M. Freedman; Marsha C. Rideout); 

Psych-K
TM

 – Rob Williams; 

Actividade Psicocorporal (Psicodrama; Dançaterapia; Biodança; Psicomotricidade; 

Expressão corporal, Eutonia, jogo, brincar). 

Relaxação e meditação: Yoga; Aikido; Judo; Meditação; 

Expressões artísticas: Pintura; Escultura; Jardinagem; Teatro; Euritmia;  
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O MODELO “SIX-SECONDS” E A PROMOÇÃO DA LITERACIA EMOCIONAL 

 

 

 O Modelo “Conhece-te”, “Escolhe-te a ti mesmo”, “entrega-te”, transforma a 

teoria do Quociente Emocional em algo prático para a nossa vida pessoal e 

profissional. 

 

 
   6 SECONDS 

┌──────────────────────────┴──────────────────────────┐ 

 Conhece-te Escolhe-te Entrega-te (Partilha) 
 Autodescoberta Procurar a felicidade Desenvolver Competências 

   Para a vida 

 ┌───────────┐  ┌────────────────────┐  ┌────────────┐ 

 Literacia Reconhecer  Pensamento Navegar Motivação  Optimismo Aumentar objectivos  

 Emocional Padrões  consequencial nas intrínseca?  A empatia nobres 

 ▪ Máscaras  reacções emoções    celebrar 

 cérebro  ▪    

 triuno  Reacções   

  ┌────────────┐      

 CUSTOS  BENEFÍCIOS   

  Dos padrões  dos padrões   

  Inconscientes  inconscientes 

  └────────────┘ 

  Submissão – Obediência 

  Experiência de Milgram 

  ┌──────────────┐   

 Pensamentos Sentimentos acções  

 

 

 

 A Inteligência Emocional corresponde à capacidade para se obter resultados 

óptimos a partir dos nossos relacionamentos connosco e com os outros. Com o intuito 

de fornecer uma forma prática e simples para se aprender e praticar a inteligência 

emocional, a organização “6 Seconds”, desenvolveu um modelo tripartido em 1997. 

 Ser-se Emocionalmente Inteligente significa “Conhecermo-nos”, “Escolhermo-

nos” e “Entregarmo-nos”. O modelo “6 Seconds” foi construído com base no trabalho 

de Peter Salovey e de Jack Mayer, pioneiros na definição do conceito de QE numa 

perspectiva científica. Também segue a linha desenvolvida pelo modelo de Daniel 

Goleman (1995) no seu livro “Inteligência Emocional”, o qual aprova e endossa o 

currículo QE “Self Science”. O modelo QE “6 Seconds” concebido com base nas 

competências definidas por Reuven BarOn no seu teste de EQ-i, e na estrutura do 

Teste Q-Metrics, o EQ Map criado pelo Esther Orioli e pelo membro do quadro 

consultivo Robert Cooper. 

  

 

Os três principais componentes do modelo 6 Seconds são: 

 

 
Conhece-te: corresponde ao aumento da auto-consciência. Baseia-se na 

compreensão da forma como funcionamos; 
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Escolhe-te: corresponde à construção de um perfil de auto-gestão. Focaliza-se na 

escolha consciente do tipo de pensamentos, sentimentos e acções. 

Entrega-te: Consiste no desenvolvimento de uma orientação própria, pessoal. 

Origina-se na utilização da empatia e nos princípios da tomada de decisões para 

aumentar a sabedoria e criar um mundo mais compassivo e saudável. 

 

 

 

 A equipa de investigação “6 Seconds” identificou 8 capacidades chave, ou 

fundamentais relativas à inteligência emocional. Estas competências chave estão 

divididas em três partes no modelo. Correspondem ás habilidades e comportamentos 

que ensinamos aos adultos e crianças. 

 

 

 

 
As 8 habilidades fundamentais do QE do modelo “6 Seconds”: 

Conhece-te a ti 

mesmo 
Escolhe-te a ti Entrega-te 

Desenvolver a 

Literacia Emocional; 

Reconhecer  padrões; 

 

Aplicar o pensamento 

consequencial; 

Navegar nas 

emoções; 

Desenvolver a 

motivação intrínseca; 

Exercer o optimismo. 

Aumentar a empatia; 

Perseguir objectivos 

nobres; 

Modelo “Six Seconds” 

 

 

 

 O modelo Six Seconds apresenta-se como uma ferramenta muito adequada para 

facilitar o processo de desenvolvimento da IE no contexto educativo. Este modelo 

possui paralelismos com os “estados de espírito e a polaridade das emoções” que 

David Boadella (1997) menciona num artigo intitulado “Inspiração e corporificação”. 

Contudo, adiciono ao modelo “Six Seconds” uma dimensão extra para além das 3 

propostas inicialmente pelos seus criadores, a qual permite a expressão de 

investigações como Konstantin Korotkov, Daniel Winter, Amit Goswami, Irving Dardick, 

Ary Goldberg, Bruce Lipton, Gary Shwartz & Linda Russek, Attila GrandPierre, entre 

muitos outros. 
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 QUESTÕES COMPONENTES 
C

O
N

H
E

C
E

-T
E

 

O que faz com que pense, sinta e aja 

da forma que o faz? 

Auto-consciência: o reconhecimento das causas e efeitos 

do nosso próprios sentimentos 

Que partes da sua reacção são 

habituais (realizadas sem o 

pensamento consciente) e que partes 

são intencionais; 

Honesto consigo próprio. A aceitação das nossa próprias 

qualidades e limitações (falhas), as nossa próprias 

experiências e emoções e o nosso próprio poder. 

De que tem medo. 
Independência: o reconhecimento dos nossos próprios 

direitos e responsabilidades como uma pessoa livre. 

E
S

C
O

L
H

E
-T

E
 

Como identifica aquilo que é melhor 

para si; 

Hesitar na gratificação: optar pelas acções “correctas” 

mesmo que saibamos que não venhamos a ser 

imediatamente recompensados. 

Consegue aumentar a consciência das 

suas acções de forma a sentir os seus 

efeitos – “Imagética” 

Priorizar: tornar prioritário na nossa mente  uma “checklist” 

daquilo que é mais importante de forma que possamos 

pesar as decisões e acções. (Visualização criativa) 

(Imagética) 

Se não tem medo o que faria? 

Gerir sentimentos: utilizar técnicas simples como por 

exemplo uma pausa para reflexão para agir e não reagir 

(escalada do conflito); 

Optimismo: Reconhecer o facto de que temos escolhas, 

que podemos fazer a diferença, que somos uma parte 

importante do todo vivo; 

Consegue viver fazendo menos do que 

é correcto? 

Responsabilidade: Fixar-se em padrões elevados de 

objectivos e assim realizar aquilo que está correcto… 

mesmo que pareça inútil. 

E
N

T
R

E
G

A
-T

E
 Estarei eu a viver o legado de Deus; 

Interdependência: o reconhecimento do papel do indivíduo 

numa comunidade local ou global. A consciência e a 

tomada de decisões que tenha em consideração as 

consequência a curto e a longo prazo das nossas acções; 

Estarei eu a curar ou a magoar? 
Empatia: utilize a sua consciência para orientar as suas 

escolhas; 

Estarei eu a viver a regra de ouro? 

 

Morrerei eu sabendo que vivi bem a 

vida? 

Objectivos Nobres: comprometer-se para com uma acção 

que sirva ideais e os outros, mas não magoe ninguém ou 

não sobreponha os interesses de um sobre o outro ou 

subjugue o outro. 

 

 O modelo de “Inteligência Emocional” a aplicar no âmbito Educativo, conjuga 

várias abordagens com o intuito de enriquecer o processo transformativo. Todo o 

modelo educativo está vocacionado para a contenção da emoção, para o 

correccionismo (emoções incoerentes), para a ausência de liberdade e de libertação, 

para a sobrevalorização da mente, do ego narcisista e consequentemente para o 

conflito e a neurose. 

 
───────────────────────────────────────────────────────────── 

Modelo 6 Seconds Estados de espírito e polaridades da emoção, as 4  

 Qualidades básicas do Coração. 

───────────────────────────────────────────────────────────── 

Conhece-te a ti mesmo; Via Positiva: Celebração da Alegria 

Escolhe-te a ti mesmo Via Criativa: Nascimento, crescimento, amor e criatividade 

Dá-te  Via da Partilha: Desapego, rendição, aceitação, coração 

──────────────── 

Transcende-te Via Transformativa: Preocupação consciencial e via  

 compassiva para transformar o mundo interior 

───────────────────────────────────────────────────────────── 
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 O sistema educativo pede às crianças “contenção” nas suas acções, nos seus 

pensamentos e sentimentos, reprimindo-as em relação à sua espontaneidade. Os 

pensamentos, sentimentos, emoções e acções aceites são aquele que se enquadram 

dentro dos padrões tipificados, tidos como adequados. A “contenção”, integra-se no 

domínio do ser e passa a fazer parte da sua atitude diária. A “contenção”, apesar de 

inconsciente, é uma defesa do ego contra sentimentos e sensações que, no passado, 

foram percebidos como perigosas. A energia que não flúi num indivíduo cria 

frustração, excesso de tensão, bloqueios físicos ou enfermidades, como acontece em 

tantas doenças psicossomáticas. A retenção da energia, no entanto, é tão importante 

quanto a sua libertação ou expressão. Por definição a energia deve mover-se para 

funcionar correctamente. Uma educação familiar e escolar que bloqueia o fluxo da 

energia compromete o equilíbrio e o seu funcionamento construtivo. A energia de um 

indivíduo é uma força ou combinação de características que podem fornecer os 

recursos pelos quais os indivíduos são capazes de escolher e tornar-se um todo ou 

inibir este mesmo processo e, por conseguinte, causar a perpetuação dos seus 

padrões emocionais, limitações físicas e mentais e “sombras” psicológicas, Isis Martins 

(1977), “Terapia e Cura”. Por este motivo é tão importante vocacionar a educação para 

o processo do “ser” em detrimento do ter e do parecer. “Conhece-te”, “Escolhe-te”, 

“Entrega-te” e “Transcende-te” são as etapas fundamentais e os pilares do modelo 

educativo “Aprender a Ser Feliz”. Numa primeira fase teremos que reconhecer e 

identificar o nosso eu invisível e de que forma ele se camufla utilizando padrões. 

Depois, podermos fazer opções conscientes e adoptar métodos e estratégias de 

reestruturação vivencial e reprogramação cognitiva e comportamental. Após 

desenvolvermos as estratégias e conscientemente assumirmos o processo de 

mudança, estaremos aptos para partilhar com os outros a riqueza que conquistámos. 

Torna-se importante orientar a nossa vida em função de objectivos nobres de forma a 

facilitarmos o nosso processo de amadurecimento contínuo e evoluirmos para uma 

mais profunda transformação interior e espiritual. 

 
 
 
 
 
  ETAPAS DA CURA EMOCIONAL Adaptado do modelo SEI – Six Seconds 
 ┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
  
 Conhece-te Escolhe-te Entrega-te Transcende-te 
 ▪ 
         Missão  
         Espiritual 
         ▪  
         Mestre Interior 
          Tecnologia  
          Interior 
 Sabedoria 
 Residente 
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  A Formação da personalidade começa no seio familiar: 
  ┌──────────────────┴──────────────────┐ 
  PAI  MÃE 
  ┌─────────┴─────────┐  ┌─────────┴─────────┐ 
  Pensamentos Pensamentos Pensamentos Pensamentos 
  Incoerentes coerentes coerentes incoerentes 
  ▼ ▼ ▼ ▼ 
  Emoções Emoções Emoções Emoções 
  Incoerentes Coerentes coerentes incoerentes 
  ▼ ▼ ▼ ▼ 
  Acções Acções Acções Acções 
  Incoerentes Coerentes coerentes incoerentes 
   └────────┬────────┘  
   Educação coerente  
   “Criança Feliz”  
 CONTENÇÃO / REPRESSÃO (C/R)  (C/R) 
 
 
  Educação incoerente - “Criança Infeliz” 
  Estimulo para o crescimento  
  Tudo aquilo que a criança se vê  
  privada irá ser a sua maior força de acção, e tudo irá 
  fazer para a compensar, reconstruir  e colmatar, 
  contudo pode agir ou apenas reagir: 
    
   
  LUTA FUGA DISSOCIAÇÃO  Equilíbrio  
  Re-AGE

(1)
 Re-AGE Não-AGE  AGE  

  Re-Sentimento
(2)

 Re-Sentimento Re-Sentimento  Re-Conciliação
(3)

  
  ▪ ▪ ▪ ▪ 
  procura através Procura através Procura através  ▪  
  de acções agressivas da fuga, afastar-se da dissociação  ▪  
  “defender-se” de um “defender-se” de um ausentar-se para  Inteligência  
  mundo hostil e de mundo hostil e de outro plano da  Emocional 
  potenciais agressores potenciais agressores realidade  CURA  
  ▪ ▪ ▪ ▪  
  Pode permanecer  Pode permanecer Pode permanecer  pode procurar  
  Neste padrão de neste padrão de neste padrão de  sarar as feridas e  
  Comportamento e comportamento e comportamento e  encontrar as suas  
  Mudar para o outro mudar para o outro mudar para outro  capacidade  
  Extremo extremo   construídas com   
  eventualmente eventualmente   Base da identificação  
     Da sua sombra e 
     Da construção da sua 
     Carência que será 
     O seu maior potencial 
     ● 
     INTEGRAÇÃO 

  
 ───────────────────── 

Re-Age: age em função de um momento traumático gravado e que constitui a sua sombra. 
Re-Sentimento: sentimento que está dependente de um momento passado, de algo que ficou registado 
e que aflora no momento presente quando são recriadas idênticas circunstâncias. 
Re-Conciliação: Conciliação consigo próprio quando identifica, consciencializa e perdoa a sua acção 
passada. Existe o perdão quando se integra o significado para além do mecanismo do Ego; 

 
 

 

LITERACIA EMOCIONAL E O CURRÍCULO DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL  

 

 

 

 A eficácia da aprendizagem não é uma questão apenas cognitiva; os estados 

emocionais e a qualidade da experiência sentida durante a aprendizagem também 

desempenham um papel importante, Csikszentmihalyi (1988); Boekaerts (1995) cit. 

Andreas Krapp e Marina Serra de Lemos (2002). Quanto mais o aluno estiver 

interessado pelo assunto ensinado, mais confortável se sente na aula e mais refere 
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experiências positivas. Contudo, o tipo de estados emocionais realmente 

experimentados dependem também de outros factores, tais como o ambiente social e 

o tipo de ambiente de aprendizagem entre muitos outros factores a explorar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 A evolução da personalidade infantil, juvenil ou adulta não é concebível fora 

desta dialéctica da ultrapassagem de certas ambiguidades próprias a cada estado. Por 

isso, cabe-nos a nós saber questionar/reorientar estes jovens através de uma acção 

de apoio afectivo/emocional quando necessário equilibrada com uma acção firme, 

negociando “limites” inerentes à “regra” comummente aceite, adequada aos princípios 

e valores próprios da relação social. 

 O que nos parece importante notar aqui, a propósito da estruturação da 

personalidade é o facto de que a educação não só se inscreve no quadro de 

numerosos conflitos como ela própria é fonte de conflito no interior da pessoa. Será 

que ambíguos desde a origem, estamos condenados, pela necessidade da educação, 

a cultivar esta ambiguidade e a situarmo-nos num movimento incessante de 

ultrapassagem da mesma? 

 A solidão nunca foi tão intensa: os pais escondem os seus sentimentos dos 

filhos, os filhos escondem as suas lágrimas dos pais, e os professores refugiam-se no 

autoritarismo por incapacidade de lidar com a realidade das crianças. O stress e a 

ansiedade passaram a fazer parte da rotina tanto dos jovens como dos adultos. A 

quantidade de informação e de conhecimentos disponíveis é maior contudo, as novas 

gerações não estão a ser preparadas para pensar, mas para repetir informações. A 

Educação está a passar por uma crise sem precedentes a nível mundial, Augusto Cury 

(2003), “Pais Brilhantes, Professores fascinantes”. 

 As experiências mais profundas e importantes nas vidas dos nossos estudantes 

reportam-se ao facto de estarem saturados com emoções. Para nomear algumas, as 

crianças vivem a alegria depois de concretizarem uma tarefa difícil, pesar pela perda 

de um ente querido, raiva quando são tratados de forma imprópria, e ansiedade antes 

de realizarem um teste escrito. As crianças também experimentam uma mistura de 

múltiplas emoções acerca dos acontecimentos das suas vidas. 

 As emoções residem no centro da nossa saúde mental. As queixas mais 

frequentes que levam as crianças à terapia são a depressão e a ansiedade (Davidson 

& Cacioppo, 1992 cit. Marvin Maurer & Marc Brackett, 2004). Contudo, a capacidade 

para entender as emoções e lidar com elas de forma efectiva é um elemento essencial 

de boa saúde. As emoções não são nossas inimigas; são os nossos aliados e 

precisam de atenção. Todos os dias nós experimentamos dúzias, e por vezes 

centenas de variantes emocionais. Estas emoções são identificadas e distinguidas 

 Hubert Hannoun (1975), afirma que “a formação da personalidade do 
jovem apoia-se na existência necessária do modelo. Os fenómenos da 
imitação e da identificação mostram que o jovem só forjará gradualmente uma 
personalidade autónoma se esta se apoiar, à partida, sobre um modelo que 
geralmente a sua constelação familiar e o seu contexto educativo e a dita 
escola paralela lhe darão”. 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         136 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

pelos seus sentimentos únicos, pensamentos associados, estados psicológicos e 

biológicos e comportamentos associados. 

 Colectivamente possuímos centenas de palavras na linguagem portuguesa para 

expressar as nossas emoções. Apesar disso, muitas crianças têm dificuldade em 

descrever as suas experiências emocionais aos outros (Saarni, 1999 cit. Marvin 

Maurer & Marc Brackett 2004). As crianças precisam de ter a linguagem apropriada 

para desenvolverem conversações em profundidade e auto-expressão. A 

incapacidade para comunicar desconectam as crianças dos seus pares e dos adultos 

à sua volta. 

 Historicamente as emoções têm sido vistas como processos que perturbam o 

pensamento racional e a tomada de decisões. Por exemplo, os filósofos estóicos da 

Grécia antiga argumentavam que as emoções eram indignas de confiança e fontes 

idiossincráticas de informação, Lloyd (1978) cit. Marvin Maurer & Marc Brackett (2004). 

Neste momento, educadores e psicólogos estão conscientes que a iliteracia emocional 

pode ser fonte de inadaptação e causar problemas na vida. Os neurocientistas, têm 

demonstrado que as pessoas que já não conseguem processar a informação 

emocional devido a lesões cerebrais têm dificuldades em tomar decisões e gerir as 

suas vidas, Damásio (1994) cit. Maurer & Brackett (2004). Além disso, os 

investigadores mostram que algumas pessoas conseguem lidar melhor do que outras 

com as suas emoções, o que tem consequências importantes, Mauer & Brackett 

(2003). Por exemplo, indivíduos que são muito inteligentes tomam por vezes decisões 

desastrosas porque não conseguem ter em consideração os seus sentimentos e os 

dos outros. A inteligência emocional diz respeito à capacidade para se perceber as 

emoções, utilizá-las para facilitar o pensamento, compreende-las e regulá-las para se 

melhorar o crescimento. A investigação em inteligência emocional mostra que:  

 

Representa um conjunto de capacidades mentais coerentes e interrelacionadas 

que são distintas dos tradicionais Quocientes de Inteligência;  

 

Prediz comportamentos importantes incluindo relações positivas importantes e 

menor uso de drogas e álcool;  

 

Desenvolve-se com a idade e experiência (Maurer & Brackett 2004). 

 

 

 Os estudos em Inteligência Emocional demonstraram que esta capacidade 

relaciona-se com resultados sociais importantes. Entre as crianças em idade escolar, a 

inteligência emocional tem estado relacionada com baixos níveis de agressividade 

entre pares, taxas elevadas de comportamentos sociais pró-professores e menores 

consumos de álcool e drogas. Entre adolescentes, a inteligência emocional está 

relacionada positivamente com elevados níveis de empatia, bem-estar e elevada 

qualidade nos relacionamentos entre pares e pais. Baixos níveis de Inteligência 

Emocional, por outro lado estão associados com o consumo de drogas e álcool, desvio 

sociais e pobres relacionamentos, Brackett & Mayer (2003). A Inteligência Emocional 

também é importante para o sucesso académico segundo Salovey & Cluyter (1997), 

Weissberg & Greenberg (1998). 

 

 A literacia emocional fornece aulas que ensinam as crianças como:  
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Reconhecer as suas emoções e dos outros;  

Utilizar as suas emoções para melhorar o pensamento;  

Compreender a linguagem das emoções;  

Rotular apropriadamente com palavras as emoções;  

Exprimir correctamente as emoções;  

Regular e/ou gerir as sua emoções e dos outros.  

 

 

 Os estudantes adquirem um vocabulário de “sentimentos” através de uma série 

de trabalhos de casa e escolares que podem ser apresentados em 6 passos fáceis de 

seguir. As actividades incluem auto-reflexão, análise de material académico e 

acontecimentos correntes, interacções familiares, representação simbólica de 

palavras, discussões em classe, trabalhos escritos criativos, e projectos de grupo e 

individuais. Em termos académicos, este tipo de programas permite aos estudantes 

alcançarem o vocabulário, a compreensão, a escrita, a criatividade e um pensamento 

crítico. Em termos sociais, desenvolve nos estudantes uma auto-consciência, empatia, 

competências de comunicação, relações saudáveis e uma melhor capacidade de 

tomada de decisões. Juntas estas capacidades ajudam os estudantes a melhorar a 

performance académica, promovem o crescimento pessoal e permitem alcançar 

qualidade nos relacionamentos interpessoais. A literacia emocional traz vida à classe e 

a cada estudante a nível emocional e social, tratando alguns dos aspectos mais 

importantes e relevantes e significativos inerentes aos alunos, Goleman (1995) cit. 

Maurer & Brackett (2004). O programa de literacia emocional foi concebido de forma a 

ser introduzido de forma fácil nas mais diversificadas áreas escolares. Ao contrário de 

outros programas que apenas se focalizam na teoria e na pesquisa, este apresenta 

aos professores nalguns passos simples a sua fácil e rápida aplicação. Este tipo de 

programas equipa as crianças com a capacidade de tomar decisões inteligentes e de 

uma melhor percepção da realidade, não através da influência dos outros, mas através 

das suas próprias capacidades desenvolvidas. 

 Nenhuma escola possui no seu currículo programas que integrem a inteligência 

emocional. Os programas sobrevalorizam a informação que negligencia no indivíduo 

as seguintes aptidões básicas para um auto conhecimento. 

 Está provado existirem causas emocionais (coração) por detrás dos nossos 

sintomas físicos de doença. Estes estudos apontam claramente para o facto de que a 

coerência fisiológica melhora a prestação cognitiva, a harmonia do sistema nervoso e 

a estabilidade emocional que é sem dúvida a grande causa de todos os grande 

problemas educativos e sociais. O nosso sistema Educativo centra-se 

fundamentalmente nas capacidades cognitivas das crianças, desde que entram no 

jardim-de-infância. Contudo não é dada qualquer ênfase na educação da capacidade 

de gestão dos conflitos interiores e das emoções desequilibradas que as crianças 

transportam consigo todos os dias para a Escola. À medida que novos conceitos tais 

como “Inteligência Emocional” se tornam cada vez mais utilizados e compreendidos, 

mais educadores se apercebem que as capacidades cognitivas não são as únicas, 

exclusivas e mais críticas necessidades que determinam as aptidões das crianças 

para que floresçam na sociedade dos nossos dias. 
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 Proficiência (competência) na gestão emocional, resolução de conflitos, nas 

capacidades interpessoais e de comunicação, são essenciais às crianças para que 

desenvolvam a auto-estima e autoconfiança e se tornem capazes de lidar com as 

pressões e obstáculos que surgem inevitavelmente nas suas vidas. Além do mais, 

evidências crescentes mostram que o equilíbrio emocional e a performance cognitiva 

estão profundamente ligados. Um número crescente de professores concorda que as 

crianças chegam à escola com tantos problemas que se torna difícil para elas 

conseguirem ser bons estudantes. 

 Cada vez mais ouvimos falar de Hiperactividade, Desordens de Deficiência de 

Atenção, dificuldades de aprendizagem, problemas psicomotores entre outros que 

implicam o insucesso e/ou abandono escolares, face a este cenário torna-se 

necessário implementar novas ferramentas que nos ajudem a solucionar este cenário. 

 

 

2.1.4. - QUOCIENTE EMOCIONAL 

 

 

 Até agora a única inteligência testada e validada era a mental através do QI, 

Quociente de Inteligência. Investigadores como Peter Salovey, Marc A. Brackett e 

John D. Mayer da Universidade de Yale, desenvolveram ferramentas validadas 

cientificamente como o BarOn Emotional Quocient InventoryTM. Outra ferramenta 

por eles desenvolvida, o MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence 

Test). Este teste mede a capacidade da razão para utilizar sentimentos e a 

capacidade dos sentimentos para alcançar os pensamentos o QE (Quociente 

Emocional). Também um investigador português de renome internacional, atribui ás 

emoções uma importância que até então não se tinha atribuído desde que Descarte a 

relegou para o plano irracional. António Damásio afirma que “É provável que as 

estratégias da razão humana não se tenham desenvolvido, quer em termos evolutivos 

quer em termos de cada indivíduo particular, sem a força orientadora dos mecanismos 

de regulação biológica, dos quais a emoção e os sentimentos são expressões 

notáveis”. A autora Candence Pert no seu livro “Molecules of emotion”, retrata a sua 

investigação pioneira a forma como os químicos dentro do nosso corpo formam uma 

rede dinâmica interligando a nossa mente e corpo. Estabelecendo uma base 

biomolecular para as nossas emoções e explicando estes novos desenvolvimentos 

científicos de uma forma clara e acessível, ela ajuda-nos a nos compreendermos e 

aos nossos sentimentos e emoções, e a relação entre a nossa mente e o nosso corpo 

de forma que jamais se anteviu anteriormente. Também, Doc Childre fundador do 

Instituto HeartMath tem vindo a demonstrar através da publicação de informação 

científica que, quando a confusão mental e emocional é gerida, a coerência fisiológica 

aumenta e a sincronização do coração-cérebro que lhe subjaz, estimulando maior 

clareza mental e expandindo as capacidades da mente.  Tem-se verificado uma 

cresceste evidência dos enormes benefícios obtidos da aprendizagem da gestão dos 

níveis de stress e na prossecução da coerência mental e emocional através do 

coração, utilizando também os computadores e software de biofeedback. A 

importância da aprendizagem de técnicas de gestão voltadas para o equilíbrio interno, 

desde as idades mais baixas, tornou-se uma preocupação cada vez maior. No ritmo 

da sociedade dos nossos dias, as crianças são colocadas sob enorme tensão para 

que alcancem a excelência na escola, desde idades cada vez mais baixas. As 
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crianças de hoje carregam sobre os seus ombros cada vez mais responsabilidades e 

fardos emocionais muito superiores às crianças de há 10 anos atrás. Muitos provêm 

de famílias “deterioradas” ou onde os pais raramente estão em casa, deixando-lhes a 

responsabilidade de tomarem conta de si próprias. A maioria encontra pouco ou 

nenhum conforto ou segurança na escola onde temem tornar-se vítimas de violência, 

tensões e outros problemas sociais como a delinquência, o álcool e drogas. A 

prevalência de comportamentos indesejáveis e perigosos entre os jovens serve para 

perpetuar esta atmosfera de medo, hostilidade e violência em muitas escolas nos 

jovens, caso não sejam desde cedo nutridos ou acompanhados pelos pais e 

educadores, mas sobretudo introduzidos à sua “sabedoria residente” que lhes permite 

fazer opções conscientes. 

 

 

2.1.5. - COMO CRIAR UMA ESCOLA QE: 

 

 

 Um ambiente educativo excepcional começa com a visão de que a 

aprendizagem mais significativa e poderosa ocorre quando o pensamento e os 

sentimentos se fundem. Para se operacionalizar esta visão torna-se necessária uma 

forte liderança que persiga três objectivos: 

 

Objectivo primeiro: Integrar o QE (Quociente Emocional) na sala de aula – os 

professores utilizam os princípios e práticas da “Self-Science” nas instruções 

diárias; fundem o desenvolvimento afectivo e cognitivo porque reconhecem que 

devem de ensinar crianças e indivíduos, e não sujeitos e áreas de conteúdos 

programáticos. As questões e tarefas são preparadas e organizadas de forma a 

explorar as emoções, bem como os processos da cognição, de forma a tornar a 

gestão da classe mais coerente, colaborante e inclusiva. 

 

Segundo objectivo: Ensinar as habilidades do QE através da “Self-Science”, pelo 

menos uma vez por semana, permitindo aos estudantes participar numa aula de 

“Self-Science” que lhes facilite tanto as habilidades baseadas nas instruções bem 

como a participação em fóruns de resolução de problemas sociais, resolução de 

conflitos, liderança e desenvolvimento pessoal. O programa ensina as habilidades 

num quadro de referências que combina os objectivos cognitivos e afectivos 

através da aprendizagem experimental; não se trata de terapia e não substitui o 

aconselhamento ou a intervenção durante a crise para a resolução de problemas 

de comportamento de longa data. 

 

Terceiro Objectivo: Realçar uma cultura escolar aberta – Os princípios da 

Inteligência Emocional estão disseminados através da cultura escolar. Existe uma 

consciência elevada; uma concentração aumentada nas emoções; um 

reconhecimento de que o quociente emocional é importante; utilização do 

vocabulário das emoções; acordos sobre a comunicação; gestão respeitosa da 

classe e políticas de disciplina; partilha de tomada de decisões; temas unificados. 

A escola é um ambiente seguro e inclusivo onde as crianças e adultos aprendem 

conjuntamente. 
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 Uma implementação à escala total requer a participação dos professores, 

administradores, pais, estudantes, membros da comunidade e aliados que apoiem o 

projecto como por exemplo a Six Seconds – uma organização sem fins lucrativos, é 

responsável pela publicação da “Self-Science”. Uma implementação compreensiva 

funcionará no sentido dos três objectivos chave numa linha temporal de 2 a 5 anos. 

 A inteligência Emocional (QE) aumenta a realização, a motivação, optimismo, 

alegria e o propósito, diminuindo a violência, depressão e isolamento. Estas 

habilidades interpessoais e intrapessoais são críticas para toda a aprendizagem. Na 

verdade, um ambiente de aprendizagem óptimo funde o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas, emocionais e acrescento as espirituais que não fazem parte 

deste modelo apresentado pela Six Seconds. Ao conjugar os conceitos de inteligência 

emocional, com uma pedagogia de ensino compatível com o cérebro, a Six Seconds 

propõe um programa único, potente e com significado a nível pessoal. 

 

Os objectivos de um programa escolar compreensivo: 

 

Fornece as ferramentas para o sucesso a longo termo das crianças e adultos; 

Aumenta os comportamentos emocionalmente inteligente incluindo a empatia, a 

comunicação directa/afectiva e a inclusão; 

Previne os “factores de risco” incluindo a violência, conflitos negativos, 

dependências e realizações aquém do potencial de cada indivíduo; 

Cria um ambiente de aprendizagem que desperta e sustém a curiosidade das 

crianças e a motivação intrínseca no sentido de construir um contexto onde as 

realizações elevadas são valiosas e apreciadas; 

Aumenta a consciência da interdependência, da responsabilidade pessoal 

relativamente ás escolhas e o pensamento consequente; 

Transfere as habilidades do QE para os assuntos académicos de forma a 

aumentar a performance, as realizações, o pensamento crítico e o pensamento 

criativo; 

 

 “Self-Science” – assim designado porque a inteligência emocional cresce a partir 

do estudo de nós próprios e das nossas relações – é um dos poucos currículos 

compreensíveis, desenvolvimentistas e baseados na investigação construída de forma 

a criar uma cultura escolar total no âmbito da inteligência emocional. O programa Self-

Science cria uma mudança fundamental na estrutura da escola no sentido da 

colaboração, inclusão e humanismo. 

 Os membros da Six Seconds propõem um programa escolar com o objectivo de 

integrar a inteligência emocional a nível da cultura escolar. Uma abordagem 

sistemática de forma a melhorar a escola, este programa incluiu desenvolvimento dos 

operacionais educativos, dos currículos e processos de comunicação. 

 

 

O QUE É A SELF-SCIENCE 

 

 

 Self-Science é um currículo e um processo para ensinar habilidades sociais e 

emocionais. É um quadro de referências flexível onde os estudantes desempenham 

actividades ou experiências que conduzem ao debate e aprendizagem. As próprias 

experiências dos estudantes, preocupações e as suas questões, conduzem e 
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orientam os conteúdos de forma que o processo funcione com todos os indivíduos, 

independentemente dos antecedentes, idades e níveis. O programa Self-Science 

funde a aprendizagem afectiva e cognitiva: os estudantes constroem e desenvolvem 

habilidades emocionais e cognitivas em simultaneamente. 

 Em vez de se dizer às crianças aquilo que devem fazer, o programa Self-

Science fornece múltiplas opções acerca do que fazer. Ajuda a criança a tornar-se 

mais consciente de si própria, permitindo-lhe assim tomar decisões sobre as formas 

como pensa, sente e age, independentemente e interdependentemente. 

 Os pais e professores estão cada vez mais preocupados com a cultura escolar e 

com as competências de inteligência emocional. Questões como a exclusão, 

violência, depressão e baixa proficiência são todas contempladas na base deste 

programa. Self-Science é assim designado pelo facto da inteligência emocional 

crescer a partir do estudo de nós próprios e das nossas relações, assumindo-se como 

um dos poucos currículos compreensivos e desenvolvimentais baseados na 

investigação, com o intuito de criar uma cultura escolar generalizada com base na 

inteligência emocional. O programa Self-Science cria uma mudança fundamental na 

estrutura da escola no sentido da colaboração, inclusão e humanismo. Parte do poder 

desta ferramenta reside na sua flexibilidade. Uma vez que o facilitador compreenda de 

que forma a lição flui, ele ou ela pode facilmente adaptar qualquer tópico corrente, 

outros exercícios e até assuntos relacionados com a matéria curricular na lição.  

 

 

OBJECTIVOS: 

 

 

Legitimação do auto-conhecimento como assunto de matéria; 

Desenvolvimento de uma atitude de confiança para com a classe; 

Tornar-se mais consciente dos múltiplos sentimentos; 

Desenvolver habilidades de comunicação para os estados afectivos; 

Revelar pensamentos e sentimentos; 

Melhorar a auto-estima; 

Aceitar responsabilidades; 

Tornar-se consciente às preocupações maiores; 

Reconhecer de padrões de comportamento presentes;  

Aprender sobre os estilos de aprendizagem; 

Experiência com padrões de comportamento alternativos. 

 

 A melhor estratégia para facilitar ao aluno esta dimensão de competências 

depende da adopção de estilos de ensino além da barreira da descoberta nas quais 

os alunos assumem de forma cada vez mais autónoma as decisões de pré-impacto, 

impacto e pós impacto. Também centra a sua estratégia no ensino auto-regulado. 

 

 
 
ESTILOS DE ENSINO. 
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A expressão “ESTILO DE ENSINO”, refere-se a uma estrutura que permite diferentes formas de 
abordar a interacção no processo de ensino/aprendizagem. 

ESTILOS DE ENSINO AQUÉM DA BARREIRA 

 
ESTILO DE 

ENSINO 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
Resumo das características: 

A COMANDO 
O Professor toma o máximo de decisões e o papel do 
aluno é o de obedecer, cumprir e realizar; 

A resposta a um estímulo é imediata; 
A prestação é precisa e imediata. 

B TAREFA 

Deriva da transferência da tomada de decisões específicas 
do professor para o aluno; Aqui, o aluno possui um tempo 
de prática individual enquanto o professor dispõe desse 
tempo para o “Feed-back” individual e individualizado. 
Neste estilo os alunos são introduzidos nos primeiros 
passos da tomada de decisões específicas; 

O aluno dispõe do tempo estipulado 
para realizar uma tarefa 
individualizada e privadamente; O 
professor dispõe de tempo para 
fornecer “Feed-back” a todos 
individual e privadamente; 

C 
AVALIAÇÃO 
RECÍPROCA 

Aqui trabalha-se aos pares e deriva da transferência de 
mais decisões para os alunos (especificamente decisões 
de “Feed-Back”. Assim, os alunos praticam usando 
critérios (designadamente pelo professor) e estão 
empenhados em Skills de observação e de audição 
comparando e contrastando, concluindo e comunicando os 
resultados ao companheiro; 

Os alunos recebem Feed-back 
imediato; Os alunos trabalham em 
interacção com o companheiro; 
Seguem os critérios para a prestação 
e para o Feed-back indicados pelo 
professor; Os alunos desenvolvem 
skills de sociabilização; 

D 
AUTO-

AVALIAÇÃO 

Proporciona aos alunos a oportunidade de realizar as 
tarefas que foram indicadas pelo professor e de serem eles 
próprios a fazer a avaliação segundo os critérios definidos; 
A essência deste estilo está na precisão em comparar e 
contrastar e no desenvolvimento da honestidade; 

Os alunos fornecem Feed-backs a si 
próprios aplicando os critérios 
desenvolvidos pelo professor; 

E 
ESTILO 

INCLUSIVO 

Proporciona aos alunos opções individualizadas dentro da 
mesma tarefa. Essas opções são designadas pelo 
princípio de “graus de dificuldade” que podem ser 
identificadas para cada tarefa. Assim, todo o aluno é 
Incluído na actividade durante os episódios deste estilo. Os 
alunos aprendem a tomar decisões acerca do nível de 
entrada na actividade; 

É indicada a mesma tarefa em 
diferentes graus de dificuldade; Os 
alunos decidem a sua colocação e 
participação em função do nível de 
dificuldade; Todos os alunos são 
incluídos na tarefa; 

Musska Mosston e Sara Ashworth, (1985), “Horizonte com: Musska Mosston e Sara Ashworth”; Revista Horizonte; Vol. n.º 
Data; pp.; 23-32 

 
 

ESTILOS DE ENSINO ALÉM DA BARREIRA 

 
ESTILO DE 

ENSINO 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Resumo das características: 

F 
DESCOBERTA 

GUIADA 
Empenha o aluno em processo de convergência e da 
descoberta de um determinado padrão; 

O professor conduz sistematicamente 
o aluno para a descoberta de um 
determinado “padrão” ainda não 
conhecido pelo aluno; 

G DIVERGENTE 

Representa o processo de pensamento divergente e/ou de 
expressão divergente de sentimentos. Neste estilo, o 
professor apresenta a questão, problema, ou a situação 
que solicita e apela à capacidade de o aluno descobrir 
alternativas. 

Os alunos empenham-se na obtenção 
de respostas variadas (divergentes) 
para um mesmo problema; Não se 
pretende somente uma única 
resposta correcta. 

H 
PROGRAMA 
INDIVIDUAL 

Aqui o professor indica a generalidade do assunto a tratar. 
O aluno cria o projecto, as questões, os problemas dentro 
do assunto, procura as soluções e ensaia-as. 

O professor indica o tema, o assunto; 
O aluno constrói as questões, procura 
as soluções e verifica-as; 

I 
INICIATIVA DO 

ALUNO 

É aquele em que o aluno toma todas as decisões no 
âmbito das três séries (Pré-Impacto, Impacto e Pós-
Impacto). Dentro do contexto da tomada deliberada das 
decisões um aluno pode iniciar-se neste estilo somente 
quando já foi sujeito ao conhecimento e experimentado 
nos outros estilos. Assim, o professor e o aluno ocorrem 
frequentes sessões de informação e consulta. 

O aluno toma por si as decisões; O 
aluno recorre ao professor para 
informação e consulta. 

J AUTO-ENSINO 

O aluno toma todas as decisões em todas as séries do 
conjunto sem qualquer acompanhamento, controlo ou 
mesmo a “existência” de professor. Esta realidade existe 
principalmente fora dos parâmetros da escola. 

O aluno não é acompanhado por 
qualquer professor; Não se aplica aos 
parâmetros da escola. 
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   ESTILOS DE ENSINO 
   ┌───────────────────────────────┐ 
  AQUÉM DA BARREIRA  ALÉM DA BARREIRA 
  De A a E  de F a J  

  ↓ BARREIRA COGNITIVA ↓ 
 

Estes estilos criam e acomodam as condições 
para os diferentes “modos” de ensino, todos 
eles necessários para a aquisição dos 
conhecimentos e “skills” básicos a qualquer 
área da matéria.  Apelam e empenham os 
alunos em primeiro lugar, em operações 
COGNITIVAS tais como memorizar e recordar, 
identificar, seleccionar, comparar e contrastar, 
extrair conclusões e outras operações similares 
que tratam o conhecimento passado e o 
presente. Os estilos de A a E podem ser 
considerados num agrupamento que acomoda 
as diferenças individuais do ensino, tendo em 
conta aquelas “bases” do conhecimento dentro 
de cada área do assunto. Á sua esquerda os 
estilos de A a E que se caracterizam pela 
reprodução do conhecimento e as operações 
cognitivas são a memorização, recapitular, que 
proporcional uma actividade de reprodução que 
levam a um estado de CONSENTIMENTO 
COGNITIVO em que o aluno tem uma atitude 
de consentir que toda a sua actividade 
intelectual seja guiada por um modelo que lhe é 
ministrado (processo de submissão consciente); 

 

O Agrupamento de estilos de F a J para além deste 
limiar empenha o aluno a tomar decisões 
adicionais que evocam o processo de descoberta e 
assim a criatividade, a intuição. 
Os estilos de F a J, situados no espectro a partir da 
linha “invisível” de demarcação (do limiar da 
Barreira Cognitiva), convidam o aluno a extrapolar, 
a ir além dos dados fornecidos, a expressar ideias 
e sentimentos diversos, a propor e resolver 
problemas. Estes estilos apelam para as 
capacidades de o aluno projectar, de inventar, de 
usar a intuição e a imaginação. É a criatividade. O 
aluno não conhece à partida o resultado da sua 
acção. O aluno deixa de depender do professor em 
relação ao modelo que se quer executar, em que 
as operações cognitivas envolvidas são o 
comparar, contrastar, categorizar, inventar, que 
proporcionam uma actividade de investigação e 
descoberta que suscita um estado cognitivo de 
Dissonância, em que o aluno é desafiado e 
procurar uma solução para um problema para o 
qual ele nunca se confrontou. Existe um 
desequilíbrio cognitivo uma certa angústia e 
confusão que o impele para a pesquisa. 

    
   Linha Imaginária 
   Invisível. 

 

 

APRENDIZAGEM AUTO-REGULADA PELO ESTUDANTE: 

  

 A aprendizagem auto-regulada deriva da constatação de que os/as estudantes 

gerem o estudo académico a diferentes níveis de processamento da informação. Num 

estudo pioneiro, onde foi analisada a forma como uma amostra de estudantes 

procedia à leitura de um texto académico, Marton e Säljö (1976) verificaram a 

ocorrência de abordagens distintas a essa tarefa: 

 A energia criadora manifesta-se pela praxis, enquanto actividade total dos 

homens, e pensamento, trabalho material e conhecimento; é um desdobramento que 

contacta com as realidades, de conhecimento, de invenção e descoberta. A praxis 

traduz assim a vida real por oposição à idealidade, o conteúdo real da vida. Surge 

então o sujeito e o objecto, um todo dialéctico, em que os componentes não se 

confundem, mas opõem-se numa certa relação. 

 A auto-regulação é igualmente um construto multidimensional. Para Zimmerman, 

a auto-regulação na aprendizagem refere-se ao grau em que os indivíduos actuam, a 

nível metacognitivo, motivacional e comportamental, sobre os seus próprios processos 

e produtos de aprendizagem, na realização das tarefas escolares, Zimmerman (1986). 

 Segundo Silva e col. (2004) cit. Biggs e col. (1998), a diferença entre abordagem 

“superficial” e a abordagem “profunda” foi posteriormente confirmada tanto ao nível 

da aprendizagem em geral, como ao nível de tarefas de escrita, resolução de 

problemas segundo, Silva e Col. Cit. Janssen (1998), aprendizagem assistida por 

computador, Silva (2004) cit. Entwintle e Marton (1994). Numa primeira fase a 

estratégia de abordagem à aprendizagem distinguia apenas a estratégia “superficial” 

e “profunda”, veio posteriormente acrescentar a “estratégica ou de sucesso”. 
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APRENDIZAGEM AUTO-REGULADA PELO ESTUDANTE: 

Ambiente teórico Ambiente prático 

Simulação cognitiva e 

modelo virtual 

Praxis (Teoria+conhecimento+emoção):  

Simulação interactiva através de modelo prático. 

Estilos de ensino aquém da 

barreira da descoberta 

 

“Abordagem Superficial” 

Implica a disposição para 

memorizar mecanicamente 

a terminologia e a 

informação factual do texto. 

Estilos de ensino além da barreira da descoberta 

Aprendizagem auto-regulada 

Os estudos têm demonstrado que os estudantes que fazem apelo aos processos de 

auto-regulação são mentalmente activos durante a aprendizagem, exercem controlo 

sobre os processos cognitivos, metacognitivos e motivacionais conducentes à 

aquisição, organização e transformação da informação e conseguem conferir um 

significado pessoal ao acto de aprender. 

A auto-regulação é um construto multidimensional, Zimmerman (1986), cit. Silva e Col. 

(2004); “A auto-regulação na aprendizagem” Refere-se ao grau em que os indivíduos 

actuam, a nível metacognitivo, motivacional e comportamental. 

Toda a acção para ser auto-regulada (regulada pelo próprio Indivíduo) exige que: 

Tenha consciência dos objectivos a atingir; 

Conheça as exigências da acção que quer realizar; 

Discrimine e organize os seus recursos internos e externos para a concretização 

da acção; 

Avalie o nível de realização atingido; 

Altere os procedimentos utilizados se o resultado a que chegou não o satisfaça; 

Deve-se a Flavell (1979) a introdução do termo metacognição para definir o 

conhecimento que alguém tem da sua própria cognição e também o controlo e a 

monitorização da própria cognição. 

 

Abordagem “profunda”: Envolve a tentativa de compreender o significado veiculado 
pelo texto escrito. 

 
 
COMO É QUE OS ESTUDANTES GEREM O ESTUDO ACADÉMICO E QUAL O IMPACTO NA SUA 

APRENDIZAGEM?` 

Abordagem à 

aprendizagem: 
Motivação Estratégia Outros 

Superficial 

Intenção em lidar com a 

“exigência” da tarefa, com 

o mínimo esforço possível. 

Motivação instrumental e 

investimento de um 

esforço mínimo apenas 

para evitar o insucesso. 

Tratamento das partes da 

tarefa como não 

relacionadas entre si e 

com as outras tarefas. 

Memorização rotineira dos 

elementos superficiais 

(palavras, factos, 

procedimentos) 

Característico do actual 

modelo de ensino – 

Modelo Tradicional de 

Ensino. 

Intermédia 
Associa a memorização e 

compreensão 
  

Profunda 

Intenção de actualizar o 

interesse na tarefa de 

retirar prazer da sua 

realização. Existe um 

envolvimento pelo prazer 

retirado da aprendizagem. 

Relacionamento das 
partes da tarefa entre si e 
com o conhecimento 
anterior. Compreensão de 
significados  

Aumento da qualidade 
das aprendizagens e 
maior motivação dos 
alunos - melhores 
resultados. 

De Sucesso 

Intenção de obter 

classificações elevadas. 

Envolve a procura de 

classificações através de 

um método de estudo 

organizado. 

Gestão organizada do 
estudo. Detecção de 
exigências e critérios de 
avaliação e conformidade 
a eles. 

Pode associar-se ás 
outras duas. 
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 Inúmeros estudos revelam uma maior eficácia da abordagem “profunda”, tanto 

no que toca às classificações académicas segundo Silva e col. (2004) cit. Gibbs e col. 

(1996), como no que diz respeito à qualidade dos produtos a que conduz. No mesmo 

sentido, a abordagem “profunda” relaciona-se mais de perto com variáveis pessoais 

que denotam um maior envolvimento pessoal. Para além disso, na opinião de Silva e 

col. (2004), a valorização da abordagem “profunda” não implica uma desvalorização 

da memorização. Existe a necessidade de diferenciar a memorização como resultado 

de aprendizagem (o que é necessário no que toca à diferenciação de uma base 

pessoal de conhecimentos) e a memorização como procedimento “cego e mecânico” 

que é condicionada pela “Curva do Esquecimento”, Morris L. Bigge (1977).  

 

 

SIGNIFICADO E RETENÇÃO 

 

 O material que é significativo para os estudantes é relembrado com mais 

facilidade que o material que não o é. Significado consiste nos alunos perceberem 

relações entre factos – generalizações, regras, princípios – para os quais vêem 

algum uso. Factos essencialmente isolados são, em termos de significado, a 

mesma coisa que sílabas sem sentido e praticamente a mesma curva de 

esquecimento se aplica a ambos. Que motivação têm os alunos se a maior parte 

do nosso ensino se situa no domínio dos factos isolados? 
 
 
 
  100% 
 
  80% 
 Velocidade 
 do 60% 
 Esquecimento 
 (em %) 40% 
 
  20% 
 
  0% 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
  
  Tempo decorrido (dias, meses ou anos) 
  
 Curva padrão do esquecimento 
 Morris L. Bigge (1971); “Teorias da Aprendizagem para professores”. 

  
 
Relativamente à aprendizagem na escola, com relação aos conteúdos 
controversos, tendemos a esquecer o que não está de acordo com os nossos 
pontos de vista e recordar o que coincide com os mesmos. Contudo, as crianças 
em idade escolar não são consideradas com base na sua capacidade de emitir 
opiniões, mas como meros receptores passivos. 
 
Tendemos a esquecer rapidamente os conteúdos escolares por vários motivos. 
Desinteresse, falta de tempo para os compreender e assimilar, falta de 
motivação, pela utilização exclusiva da visão e audição, recepção passiva e 
monótona. 
 
O material que é significativo para os estudantes é  relembrado com mais 
facilidade que o material que o não é. Significado consiste nos alunos 
perceberem as relações entre os factos – generalizações, regras, princípios são, 
em termos de significado, a mesma coisa que sílabas sem sentido e 
praticamente a mesma curva de esquecimento se aplica a ambos. Tornar a 
aprendizagem significativa é uma questão de seleccionar o conteúdo adequado 
– conhecimento redutível a princípios – e auxiliar os estudantes a verem a sua 
aplicabilidade a situações que lhes dizem respeito. 

 

 

Teatralidade em todo o processo. 
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INTENÇÃO NO RECORDAR E NO ESQUECER: 

  

 

 Algumas experiências são tão dolorosas que a nossa saúde mental beneficia 

esquecendo-as ou reconstruindo-as na memória, de forma que o que recordamos 

não é realmente o que aconteceu. Por outro lado, algumas experiências são tão 

agradáveis que não somente as relembramos em detalhes, mas as embelezamos 

na nossa memória. Os peixes que pescamos numa determinada época da nossa 

vida crescem e ficam mais numerosos a cada ano que passa. No que respeita à 

aprendizagem na escola, com relação a conteúdos controversos, tendemos a 

esquecer o que não está de acordo com os nossos pontos de vista e recordar o 

que coincide com os mesmos. Esquecimento e recordação intencional são 

exemplos de homeodinâmica psicológica. Através desse processo, preservamos a 

nossa auto organização. Dessa forma utilizamos o esquecimento e a recordação 

para ocultar (sombra) feridas psicológicas, e para dar melhor sentido ao nosso 

mundo psicológico. 

 

 

 O que os estudos têm revelado é que esta forma de memorização é menos 

eficaz, na retenção e transferência da informação, do que uma estratégia apoiada na 

compreensão segundo Silva e col. (2004) cit. Entwistle (1990). Provavelmente, o modo 

mais eficaz de reter informação consiste, assim, em contextualizar essa informação 

num quadro conceptual existente e de preferência prático (praxis), Silva e Col. (2004). 

 Aprendizagem auto-regulada: A aprendizagem auto-regulada é um processo 

activo e construtivo do qual os estudantes estabelecem objectivos para a sua 

aprendizagem e depois tentam monitorizar, regular e controlar o pensamento, a 

motivação e o comportamento, guiados e constrangidos pelos seus objectivos e pelas 

características do contexto envolvente.  

 

Ritmos de aprendizagem: Evidentemente que uma das condições básicas e 

fundamentais para que se consigam implementar estilos de ensino centrados nos 

alunos e uma aprendizagem auto-regulada é a noção de tempo. As crianças 

precisam do “tempo subjectivo individual”. Este tempo subjectivo está em 

acordo com o ritmo de aprendizagem individual. Para que se respeite este ritmo 

deve-se evitar ao máximo continuar a sobrecarregar os alunos com excessivas 

quantidades de informação, que se tornam em desinformação.  

 

Flexibilidade: A flexibilidade no processo de ensino e aprendizagem entende o 

aluno como um ser auto-consciente, com capacidade auto-reguladora. A única 

avaliação possível é a auto-avaliação fruto de um processo de auto-regulação. 

Esta forma de encarar o ensino é fundamental porque o professor apenas 

interroga o aluno (não ensina), de forma que ele, questionando-se, possa 

amadurecer a sua capacidade intrínseca de pensar por si mesmos. O modelo de 

“ensinar a pensar” em que o aluno “aprende a aprender” exige um professor 

reflexivo, um professor que pense, sinta, intua e viva sobre a para a sua acção e, 

para tal, precisa de tempo para poder ele próprio, sem pressão, reflectir sobre as 

opções que vai tomando, situando-o e intervindo com novas interrogações.  
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Facilitador da aprendizagem: É importante sublinhar que o professor não existe 

para ensinar, mas para interrogar. Não é o professor que transmite informação ou 

conhecimentos, o professor incita o aluno a questionar-se de forma que este 

reflexivamente, se vá apercebendo do que já sabe, integrando em si esse 

conhecimento.  

 

Reflexividade: Qualquer ser humano é capaz de ser reflexivo, é uma condição de 

regulação da sua acção. Contudo, não terá qualquer importância para a formação 

se esta reflexão não for valorizada e incentivada. Os dispositivos de formação 

interactivos, as formas de cooperação e de trabalho de equipa podem estimular a 

prática reflexiva e a interiorização, Silva e Col. (2004). 

 

Auto-regulação: A aprendizagem e a avaliação devem ser ambas significativas 

para o “aprendiz” para que este possa dar conta das suas aquisições e usar esse 

conhecimento ou competência num contexto real, demonstrando como os aplica 

na sua actividade. Assim entendida, a avaliação apreende o que o “aprendente” 

compreende e consegue fazer. A utilização do portfólio tem sido considerada 

como um meio que permite abordar a avaliação, centrando-se na aprendizagem, 

Silva e Col. (2004). 

 

Autonomia: Ser autónomo, ao aprender, supõe dominar um conjunto amplo de 

estratégias, ou seja, ser capaz de tomar decisões intencionais, conscientes e 

contextualizadas, com o fim de atingir os objectivos de aprendizagem 

perseguidos. 

 

Conhecimento estratégico: Adquirir uma estratégia não significa apenas saber 

realizar ou executar correctamente as distintas operações de um procedimento ou 

técnica de aprendizagem (um esquema, um resumo, um sublinhado, um mapa de 

conceitos, um diagrama de decisão, etc). Significa sobretudo, saber quando e 

porquê essa técnica é útil, ou seja, adoptar um conhecimento estratégico. 

“Logicamente” que não nascemos nem dominando as estratégias nem possuindo 

esse conhecimento estratégico; é através das interacções com os outros que 

vamos adquirindo formas e procedimentos de gestão dos nossos conhecimentos e 

ideias. Infelizmente, muitas vezes, as ferramentas de gestão mental que rodeiam 

o estudante são simples e reprodutivas, e os procedimentos de aprendizagem são 

adquiridos tais como a reprodução, o ensaio-erro, a imitação ou a cópia. 

 

Procedimentos de ordem superior: A escola tem de promover uma nova atitude, 

ensinando procedimentos de ordem superior que permitam ao estudante elaborar 

e organizar os seus conhecimentos de maneira mais simplificada e integrada, 

mostrando, ao mesmo tempo, quando e porquê esses procedimentos obtêm a sua 

máxima rentabilidade. 

  

 

SELF-SCIENCE PILOT – RELATÓRIO INICIAL: 

 

 

 O programa Self-Science possui raízes nos domínios cognitivos e afectivos. Ao 

longo de 30 anos, o programa desenvolveu-se a partir de questões sobre a forma 

como as crianças mudam a sua forma de pensar e como se desenvolvem social e 

emocionalmente. O desenvolvimento inicial foi apoiado pelos consultores incluindo 
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Ralph Tyler, director do Behavioral Sciences Research Laboratory e pelo Ernet R. 

Hilgard, presidente do Psychology Department at Stanford University. Desde o 

princípio, Self-Science também incorporou ideias e conceitos de outros autores como 

o trabalho de Carl G. Jung sobre os processos inconscientes, os arquétipos e o self e 

de Jean Piaget sobre as etapas de desenvolvimento e os processos de 

aprendizagem. No desenvolvimento do programa foi também incorporado o esquema 

da hierarquia das necessidades e de auto-actualização, bem como os estudos de 

Anna Freud sobre o seu trabalho psicoanalítico com crianças. Integrou-se também os 

conceitos de Eric Erikson sobre procura da identidade e as tarefas das crianças nos 

estágios tais como confiança vs. desconfiança, identidade vs. confusão de papeis. 

Também foram integrados os conceitos de Jerome Bruner’s tais como o currículo em 

espiral. 

 Durante cerca de 30 anos, este currículo fez parte integrante da Nueva School in 

Hillsborough na Califórnia fundada por Karen Stone-McCown em 1967. Ao longo dos 

anos, investigações adicionais foram moldando o currículo. Em 1984, Daniel Goleman 

observou o programa a ser implementado e escreveu sobre o mesmo, reconhecendo 

o seu mérito e eficácia. 

 Self-Science – é assim designado porque a inteligência emocional cresce a 

partir do estudo de nós próprios e das nossas relações – é um currículo 

compreensivo, desenvolvimental e baseado na investigação, com o intuito de criar 

uma cultura escolar generalizada no âmbito da inteligência emocional. A programa 

self-scince ensina habilidades específicas relacionadas com a auto-consciência, auto-

gestão e auto-orientação. As habilidades desenvolvidas incluem o reconhecimento de 

padrões de comportamento, tornar-se mais consciente dos múltiplos sentimentos, 

aceitar a responsabilidade, e utilizar o pensamento optimista. As classes self-science 

são estruturadas de forma a ajudar os estudantes a integrar o pensamento, 

sentimento e comportamento; as classes incluem de forma característica as 

actividades individuais ou em grupo, a discussão das actividades e a forma como as 

lições na classe podem ser aplicadas à vida diária. Em vez de se dizer ás crianças o 

que devem fazer, a self-science fornece opções múltiplas sobre possíveis soluções 

para o mesmo problema. Esta forma de orientação permite ás crianças tornarem-se 

mais conscientes de si próprias, e tomar decisões mais conscientes sobre a forma 

como pensam, sentem e agem independentemente ou interdependentemente. 

 Enquanto a self-science tem sido utilizada numa grande variedade de escolas 

nos estados unidos e em todo o mundo, ao longo de 30 anos, tem sido feita muito 

pouca investigação sistemática com o intuito de se explorar os mecanismos que 

tornam o programa tão eficaz. No ano 2000, a “Six Seconds”, uma organização sem 

fins lucrativos, publicou o currículo e deu início a um estudo piloto com o objectivo de 

testar e verificar os benefícios de forma mensurável, tais como as melhorias a nível do 

clima da classe, a redução da violência e os comportamentos relacionados com a 

violência. 

 O currículo Self-Science foi concebido para ensinar determinadas capacidades 

dentro da inteligência emocional e para melhorar o clima na classe. Foram delineadas 

uma série de competências para os professores, e foi efectuado um levantamento 

inicial do ambiente da classe. De forma a medir com precisão e rigor a eficácia do 

programa que assume os objectivos gerais anteriormente delineados, foi preciso 

implementar um programa de investigação dispendioso e extensivo. Antes de iniciar o 
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empreendimento, foi concebido um estudo piloto com o intuito de se determinar a 

intenção do programa.  

 

 O estudo piloto desenvolvido entre 2000 e 2001 pretendia responder à seguinte 

hipótese de trabalho:  

 

“É possível mensurar as competências QE, e as alterações do clima da classe 

descritas pelo currículo Self-Science?”; 

 

“Será que os professores que utilizam o currículo o acham um mecanismo eficaz 

para potenciar os seus ensinamentos?” 

 

 

 Para além de procurar responder às questões levantadas, o estudo piloto criou a 

oportunidade para testar vários métodos experimentais, e particularmente o 

instrumento de pesquisa SEQUI (Student Emotional Intelligence Inventory). A partir do 

leque de professores que tinham exprimido o seu prévio interesse nalgum tipo de 

educação efectiva, foram seleccionados 30 professores. Uma vez que o estudo piloto 

visa testar a exequibilidade da futura investigação, este grupo foi seleccionado com 

base na disponibilidade dos professores e representa uma larga secção cruzada 

relativa ao ambiente da classe (urbano e rural, público e privado, diversificado e 

homogéneo, necessidades educativas especiais e médios). 20 dos professores foram 

seleccionados aleatoriamente e convidados a participar no estudo numa base 

voluntária.  

 

 

DESCOBERTAS PRELIMINARES:  

 

 

 O estudo piloto de 2000-2001 não foi concebido com o intuito de gerar 

conclusões, e os resultados iniciais devem ser validados através de mais 

investigações. A resposta ao programa self-science é extremamente positiva. Os 

resultados da publicação preliminar baseiam-se nas avaliações e registos efectuados. 

 

100% dos professores acharam que o programa: 

 

Aumenta a cooperação; 

Melhora as relações na classe; 

 

Também concordam (92%) que o programa ajudou: 

 

A aumentar a concentração e atenção dos alunos; 

Melhorar a relação entre professor e aluno; 

 

Entre 77-85% dos professores também concordam que funcionou a nível: 

 

Melhoria da aprendizagem dos alunos; 

Aumentar o trabalho colaborativo; 

Aumentar as afirmações verbais positivas; 
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Diminuição das mensagens verbais negativas entre os estudantes; 

 

 Todos os professores concluíram que o currículo Self-Science foi uma 

experiência positiva e planeiam continuar a utilizá-lo no futuro. Dois dos professores 

não responderam às perguntas sobre a redução da violência, talvez porque não 

aconteceram incidentes aos quais possam ter rotulado de violentos, seja antes ou 

depois de aplicar o Self-Science. Por outro lado, factores que outros estudos 

correlacionaram com violência indicam que o programa pode reduzir a mesma. O 

principal objectivo do currículo Self-Science passa pela melhoria do ambiente da 

classe e o desenvolvimento de habilidades específicas. A melhoria das habilidades 

será medida com as grelhas de dados do SEQI e dos formulários de observação. 

 Em resultados preliminares, parece que o grupo de estudo aumentou em 2,5 

vezes, o número de interacções positivas entre os estudantes, quando comparado 

com o grupo de controlo. Parece não haver qualquer correlação entre os indicadores 

demográficos e a eficácia do programa, ou seja, o programa parece ser igualmente 

promissor para todos os tipos de estudantes/ambientes (minorias, necessidades 

educativas especiais, publico, privado, religioso). Contudo, parece que populações 

diferentes podem beneficiar de formas diferentes. 

 Um professor de uma classe “em risco”, da escola secundária, usou o programa 

durante 15 lições. Aproximadamente 60% dos seus estudantes são oriundos de baixo 

nível sócio-económico, 32% possuem “necessidades especiais” e também 72% são 

de minorias étnicas.  

 

 

 As observações comprovam que o self-science resultou: 

 

Num aumento significativo na capacidade de controlo dos impulsos; 

Um aumento dramático nos comportamentos cooperativos; 

Num aumento do nível de concretizações escolares (proficiência); 

Os líderes emergiram. 

 

 

Num exame preliminar dos testes SEQI desses estudantes eles mostraram melhorias: 

 

Reconhecimento da importância do QE; 

Consciência das competências de liderança; 

Literacia emocional; 

Recursos/confiança; 

Níveis de optimismo/crescimento; 

Comportamentos assertivos/auto-advocacia; 

 

Comparativamente, os dados do SEQI dos alunos de escolas elementares 

privilegiadas indicam uma melhoria em: 

 

Auto-confiança/concretização de sonhos; 

Competências interpessoais; 

Utilização do humor/auto-aceitação e divertir os outros; 

Utilização de i-mensagens; 

Competências para a auto-acalmia; 
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 O próximo passo passa pela correlação dos dados da pesquisa com o SEQI, 

relatórios de observação e a performance académica (proficiência). Seguindo a 

análise destes dados, este relatório será actualizado e será iniciado um estudo mais 

compreensivo.  

 

 
 

Resumo do estudo piloto de 2000-2001 
──────────────────────────────────────────────────── 

Quadro: resumo do estudo piloto Self-Science  

17 salas de aula utilizaram o Self-Science num teste de 6 meses: 

13 salas de aulas estão representadas nesta avaliação inicial de professores: 

──────────────────────────────────────────────────── 

Como resultado da aplicação do Self-Science Professores que 

  concordam (%) 

──────────────────────────────────────────────────── 

Aumento da cooperação 100% 

Diminuição dos conflitos 69% 

Melhoria do trabalho colaborativo 77% 

Aumento das afirmações verbais positivas 77% 

Os estudantes tornaram-se mais concentrados/atentos 92% 

Diminuíram os “put-down” 85% 

Diminui a violência 69% 

A minha relação com os meus alunos melhorou 92% 

A minha relação com os encarregados de educação dos alunos melhorou 69% 

A aprendizagem na minha classe melhorou 77% 

Os relacionamentos na minha classe melhoraram 100% 

──────────────────────────────────────────────────── 

Eu achei esta uma experiência positiva 100% 

Eu planeei continuar a utilizar o currículo self-science ou outro que aborde a  

afectividade 100% 

──────────────────────────────────────────────────── 

Média de anos de serviço como professor 10.1 

Média de meses a aplicar o Self-Science 5.4 

Número médio de aulas com o Self-Science 12.1 

──────────────────────────────────────────────────── 

Tamanho total do grupo 311 

Brancos (não latinos) 71% 

Asiáticos/Asiático-americanos 9% 

Latinos 9% 

Afro-Americanos 7% 

Outros 4% 

──────────────────────────────────────────────────── 

Média de graus de escolaridade 2-10 

Estudantes identificados com NEE 9% 

──────────────────────────────────────────────────── 

 
 Daniel Goleman estudou o currículo Self-Science numa escola, e escreveu um 

capítulo inteiro do seu Best Seller “Inteligência Emocional” sobre os conceitos deste 

programa. Daniel Goleman refere que o programa “Self-Science” foi o percursor de 

uma ideia que se disseminou em várias escolas. Refere o programa como um modelo 

para se ensinar a inteligência emocional. 
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2.1.6 - O CÉREBRO TRIUNO NA EDUCAÇÃO: 

  

 

UMA HERANÇA DO PASSADO? 

 

 

 O artigo “Extinções em Massa” da autoria de A. M. Galopim de Carvalho (1989) 

na altura, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências de Lisboa, aborda o 

conceito de aumento do grau de complexidade na organização do mundo vivo que 

surgiu com Charles Darwin (1809-1882) segundo a qual, por evolução e selecção 

natural, as formas mais simples seriam, como é lógico, mais antigas.  

 
 “É sobretudo, Teilhard de Chardin (1881-1955), a matéria viva e não viva do 

universo está organizada numa longa cadeia de complexidade crescente, (de 

muitos milhares de milhões de anos) com início nas partículas elementares, sub-

atómicas, desde os alvores do universo, prosseguindo com os átomos, as 

moléculas e os organismos pluricelulares, terminando, no tempo presente, nos 

complexos agrupamentos que são as sociedades humanas.  

 

 O polegar oponível e a sua capacidade intelectual são os únicos aspectos que 

evitam que o reino animal desafie a raça humana como “mestres” do planeta. Por 

exemplo, os macacos possuem um polegar oponente, contudo não possuem a 

capacidade intelectual para o utilizar tal como os humanos o utilizam. Os golfinhos 

possuem intelectos próximos aos dos humanos mas não possuem polegares 

oponíveis ou membros necessários para criar. Poderia ter existido um “animal” que 

possuísse ambas as características?  

 Bem antes de nós, humanos, e dos mamíferos de onde partiram as nossas 

raízes filogenéticas, foram os dinossauros que, em termos de forma de vida superior, 

reinaram na terra. Estes e outros répteis tiveram enorme expansão durante a era 

secundária ou mesozóica, tendo-se extinguido algo abruptamente há cerca de 66 

milhões de anos, no final do cretácio, nome pelo qual se designa o último período 

desta era, A. M. Galopim de Carvalho (1989). O aparecimento destes répteis, hoje 

conhecido em termos de idade absoluta, recua aos 280 milhões de anos.  

 Na opinião do paleontólogo Stephen J. Gould da Universidade de Harvard cit. 

Galopim de Carvalho (1989), nós os humanos, estamos no topo da escala da 

complexidade animal porque os Dinossauros desapareceram, não porque os 

mamíferos tenham competido com eles. Nós herdamos destes antepassados uma 

estrutura cortical a qual tem sido menosprezada em detrimento do nosso recém 

adquirido córtex. Acreditamos que quanto maior, tanto maior a inteligência e a 

superioridade sobre os demais animais. 

 Segundo a neurocientista Lori Marino, especializada em cérebros de grandes 

animais, afirma que o que está aproximadamente correlacionado é o tamanho do 

corpo do animal e o seu cérebro. O maior número de células em animais de grande 

porte, existe para coordenar o seu metabolismo, temperatura, movimentos e por isso, 

corpos maiores possuem em média cérebros maiores. Estamos habituados a pensar 

que cérebros maiores correspondem a maiores inteligências, contudo, a maior parte 
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da massa do cérebro nos animais grandes é do tipo “dona de casa” sobrecarregada 

apenas para manter o grande corpo a funcionar. 

 Os animais cujos corpos e cérebros seguem este rácio dizem-se possuír um QE 

de 1, tanto os animais maiores como mais pequenos encaixam dentro deste rácio 

esperado, sendo apenas o desvio que interessa ao investigador. 

 Segundo Lori Marino, existe mais do que uma via para a evolução de espécies 

inteligentes e refere o fenómeno designado por “convergência”, que descreve a 

aparência de características análogas em grupos amplamente diferentes. Drª Marino 

investiga no laboratório de Emory University Atlanta, Geórgia - USA, o qual é um dos 

poucos no mundo que integra o estudo de primatas e cetáceos. Pergunta-se que tipos 

de condições estão na base do surgimento de vida inteligente? Estamos a ser 

confrontados com várias investigações que nos fazem equacionar o nosso 

antropocentrismo e a superioridade biológica do ser humano. Parece que o conceito 

de “consciência” esbate, dilui ou desfaz mesmo, as diferenças e barreiras entre as 

várias espécies da nossa biosfera. Algo mais profundo nos liga a todos numa rede de 

ligações invisíveis de troca de informação. 

 

Criaturas e cultura: Scott Norris; “Creatures of Culture”; BioScience;  

 

 Os vislumbres que os estudos de Scott Norris, “criaturas de cultura?”. Para um 

crescente número de cientistas, as implicações de tais padrões são claros: as 

“baleias assassinas” são criaturas altamente culturais e podem estar par a par – e 

talvez nalguns aspectos à frente dos – chimpanzés como o exemplar dos animais 

não humanos, cuja vida e evolução é moldada por processos culturais. A ideia de 

que animais não humanos (baleias e golfinhos) podem possuir cultura tem sido até 

agora uma questão contenciosa entre os cientistas comportamentais. 

Recentemente, biólogos, psicólogos, sociólogos e filósofos envolveram-se num 

aceso debate sobre a existência de cultura nas baleias e golfinhos. A ocasião 

desta notável discussão aconteceu com a publicação no Journal Behavioral and 

Brain Sciences, Volume 24, Abril (2001), num artigo de dois investigadores de 

baleias que lançaram a informação e respectivas provas sobre a cultura entre os 

cetáceos. Hal Whitehead e Luke Rendell, ambos da Universidade Dalhouse em 

Halifax, Nova Escócia, Canadá, argumentam que os cetáceos possuem 

faculdades únicas de cultura no reino animal – à excepção dos humanos. O artigo 

científico apareceu conjuntamente com 39 comentários escritos, alguns que 

apoiam a ideia e outros fortemente críticos. 

 A cultura é um dos dois mecanismos pelos quais a informação é partilhada e 

legada entre os membros de uma população (herança genética é outra). Enquanto 

os investigadores do século passado fizeram muito para revelar as bases 

genéticas para toda a vida, a influência da cultura na evolução das espécies para 

além do nosso caso, foi muito pouco explorada. 
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Arqueocórtex: Cérebro reptiliano 

 

 

 

 Em termos evolutivos, existe um enorme fosso temporal entre os seres humanos 

e os dinossauros. Herdamos dos répteis a estrutura reptiliana, sendo esse o seu 

legado à espécie humana. Esta estrutura desempenha um papel fundamental na 

actual sociedade, apesar de ter sido esquecido e negligenciado. O Cérebro reptiliano 

ficou na “sombra”, e como tal, tem-se manifestado sub-repticiamente e controlado a 

civilização. Porque razão é tão importante o cérebro reptiliano? Porque toda a nossa 

estrutura e organização social, bem como os nossos comportamentos estão, na sua 

maioria, a ser determinados e geridos por esta estrutura ancestral, mas não menos 

importante que o nosso recente neocórtex. Os nossos medos são um domínio e 

jurisdição do Complexo-R. Apesar de estarmos muito orgulhosos dos nossos avanços 

tecnológicos, na verdade ainda agimos de forma predatória e instintiva como os 

nossos predecessores filogenéticos. Apenas criamos formas mais sofisticadas de 

manifestação do nosso dinossauro interior, e vestimos uma roupagem diferente. 

Talvez seja a razão pela qual temos tanto fascínio pelos fósseis dos dinossauros e os 

paleontólogos se esforçam tanto por compreender a sua realidade, aparentemente 

extinta há milhões de anos. Talvez seja mais fácil olhar para dentro e falar com “ele”. 

 Segundo John Lilly (1998), “os conflitos básicos são as realidades interiores 

contra as realidades exteriores”. O nosso Complexo-R representa uma realidade 

interior, algo que tem sido sistematicamente negado pelo orgulho e atitude ditatorial do 

nosso Ego ou Mente Consciente (a nossa personalidade é uma manifestação destes 

conflitos). Por isso, é imperativo restabelecer um diálogo entre a mente subconsciente, 

(o nosso corpo sob a responsabilidade do Complexo-R), com a nossa Mente 

Consciente (enculturada). É imperativo eliminar todas as fontes de inconformismo 

biocultural, Mischa Titiev (1963), pelo facto de nos colocarmos numa posição onde os 

valores da cultura estão em desacordo com os valores da biologia. Isto representa 

uma arrogância do nosso intelecto (cultura – mente racional), que nega as suas raízes 

filogenéticas. Contudo, sem o saber, acaba por se organizar e ficar refém de tudo 

aquilo que repudia (SOMBRA), que é exactamente o “lado sombrio” do cérebro 

reptiliano (mente subconsciente ou a criança interior), determinado pelo “Medo”. 
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  O grande objectivo do Complexo-R é a Preservação da Integridade (PI) e do território de sobrevivência 

  

 A sobrevivência depende de vários factores que se foram modificando durante o percurso de desenvolvimento. 

  ──────────────────────────────────────────────────────────► 

 Caçador/Recolector Agrícola Industrial Informação Consciência 

 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 SOBREVIVÊNCIA SOBREVIVÊNCIA SOBREVIVÊNCIA SOBREVIVÊNCIA SOBREVIVÊNCIA  

 Depende: Depende: Depende: Depende: assegurada: 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 Caça: Alimento Animais domésticos Matérias primas Tecnologias de Eu Sou consciência 

 Território de caça Território agrícola maquinaria Informação e o meu corpo 

 Defesa contra Defesa contra economia Acesso aos é apenas um 

 Elementos  outros homens Tecnologia fluxos de informação instrumento 

 Ameaçadores e elementos da Sistemas de defesa contra A realidade 

 (Predadores; natureza comunicação espionagem  é eterna e o 

 elementos    industrial e tráfico  corpo apenas 

 da natureza)   de influências provisório. 

 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 O EGO O EGO O EGO O EGO Desindentificação 

 Identifica-se com Identifica-se com Identifica-se com Identifica-se com com o EGO 

 Território físico Território agrícola Território comercial Território Mental    

 (Tribo) (Aldeia) (Nação) (Globalização) 

 ▪ └──────────────┬──────────────┘  

 EU   EU PSÍQUICO 

 SENSÓRIOMOTOR  (extensão do sensório-motor) 

 └─────────────┬─────────────┘ ▪  

 Estrutura anatómica Integração 

 Omniconectada 

 Autopreservação 

 Comportamento defensivo 

  

  

 

ESTÁGIOS DE EVOLUÇÃO E O CÉREBRO TRIUNO. 

 

 

 Desmond Morris (1967), “O Macaco Nu”, afirma que “só poderemos adquirir 

uma compreensão objectiva e equilibrada da nossa extraordinária existência se 

lançarmos um olhar duro sobre as nossa origens e estudarmos os aspectos 

biológicos do actual comportamento”. Somos um “animal com dupla 

personalidade. Uma vez dobrado o limiar, assume-se o novo papel com grande 

energia evolutiva – tão grande que se conservam algumas das características 

anteriores. Ainda não houve tempo para se libertar de todos os velhos traços, mas 

apressa-se a adquirir novas características. Quando os peixes primitivos 

conquistaram a terra seca, desenvolveram novas qualidades terrestres, ao mesmo 

tempo que continuavam arrastando antigas qualidades aquáticas. Leva milhões de 

anos a aperfeiçoar um espectacular novo modelo de animal, e as formas pioneiras 

constituem em regra misturas muito peculiares. O macaco pelado é uma dessas 

misturas. Todo o seu corpo, e modo de vida, foram desenvolvidos para viver entre 

as árvores e, subitamente (em termos de evolução), foi projectado num mundo 

onde apenas poderia sobreviver se comportasse como um lobo cerebral e 

coleccionador de armas. Assim, temos de examinar exactamente como isto se 

repercutiu não só no corpo do macaco pelado, mas sobretudo no seu 

comportamento, e como é que a influência desta herança se manifesta hoje sobre 

nós”. 
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 Como a batalha teve de ser vencida com os miolos e não com os músculos, 

assumiu medidas evolutivas dramáticas para aumentar muito a potência do cérebro. 

Aconteceu uma coisa muito estranha: O macaco caçador tornou-se um macaco 

infantil. Este truque evolutivo chama-se neotonia, pelo qual certos caracteres juvenis 

ou infantis são mantidos e prolongados na vida adulta. Mais interessante ainda 

verificar que, quando a estrutura emocional é sujeita a um conjunto de 

constrangimentos ou falta de nutrição afectiva, dá-se uma cisão na personalidade. Ou 

seja, apesar de atingir na idade adulta o seu potencial biológico (crescimento físico), 

mantém traços de personalidade, comportamentos e atitudes de “criança” (“criança 

interior magoada”).  

 

 O processo de Neotonia pode ajudar o cérebro dos primatas a crescer e a 

desenvolver-se. O nosso cérebro tem à nascença apenas 23% do tamanho do cérebro 

adulto. O crescimento rápido prolonga-se durante os seis anos que se seguem ao 

nascimento e o crescimento total não se completa antes dos 23 anos de idade. Assim, 

em cada um de nós, o cérebro continua a crescer durante cerca de 10 anos depois de 

termos atingido a maturidade sexual. Por outras palavras, “macaco infantil” refere-se 

ao processo de infantilismo diferencial. Uma vez desencadeado o processo, a 

selecção natural foi favorecer o retardamento da formação de todas as partes da 

estrutura animal que contribuíam para a respectiva sobrevivência no novo ambiente, 

hostil e difícil. Nos dias de hoje, como vivemos na sociedade da informação, esta 

torna-se no território a defender sob pena de vermos hipotecado a nossa 

sobrevivência. Então, como vivemos o medo de não alcançar um estado ou situação 

que nos garanta “aquilo” que consideramos sustentável à nossa sobrevivência 

(padrões culturais /Ego), defendemos com todos os recursos as nossas opiniões, 

conceitos e ideias que nos podem garantir uma rentabilidade económica. O medo da 

espionagem, do roubo e tráfico de capital intelectual, de ideias criativas despoleta uma 

luta de “caçadores” rivais pela mesma carcaça “virtual /mental”. Apesar da sofisticação 

tecnológica que nos dá uma imagem de progresso, os comportamentos assemelham-

se muito a caçadores do neolítico. Ou seja, o medo e a falta de amor, um nutriente 

fundamental, fazem-nos utilizar apenas as instâncias mais arcaicas do nosso 

hardware e as rotinas de software mais simples (Luta ou fuga). 

 

 Este prolongamento da “infância” (golpe neoténico), facilitou muito tempo para 

imitar e aprender as técnicas especiais introduzidas pelas gerações anteriores. Os 

seus pontos fracos como caçadores, tanto físicos como instintivos, eram amplamente 

compensados pela inteligência e capacidade de imitação. Podia ser ensinado pelos 

adultos de uma forma que nenhum outro animal o fora anteriormente. Com o tempo, 

foi desenvolvendo as suas crenças e padrões culturais e organizou-se em sociedades 

complexas. Contudo, confundiu o mapa com a realidade e desviou-se de questões 

essenciais próprias dos imperativos biológicos em detrimento dos imperativos 

culturais.  

 

 Numa reflexão interessantíssima de Dino Felluga, “The Matrix: paradigma 

posmodernismo ou pose intelectual” a qual pode ser lida no livro de Glenn Yeffeth 

(2003), “Taking the Red Pill – Science, Philosophy and Religion in the Matrix”, faz 

alusão a Jean Baudrillar e ao seu livro “Simulacra e Simulação” no qual “Neo” 

guardava ou escondia os seus programas pirateados. Segundo Dino Felluga, a 
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relação entre as teorias de Baudrillard e o conteúdo da mensagem do filme 

“Matrix” tornam-se perfeitamente claras quando Morpheus informa Neo numa das 

cenas do filme: “Tu tens vivido dentro de um mundo de sonhos, Neo”. Também na 

visão de Baudrillar, toda a nossa vida é passada dentro do mapa, não no território. 

Segundo Baudrillar, o que aconteceu na cultura posmoderna é, até certo ponto, 

uma situação na qual a sociedade se tornou tão confiante nos modelos e mapas 

que representam o território, que acabou por perder o contacto com o mundo real 

que precedeu o mapa ou modelo.  

 

 

 A Educação vive exactamente esta ficção, acreditando que as crianças estarão 

melhor preparadas para a vida, se aprenderem a vida através de simulacros e mapas. 

A realidade escolar em si acabou por resumir-se a uma mera imitação, muito pobre, do 

modelo, o qual precede e determina o mundo real. Este modelo cultural esqueceu a 

sua herança filogenética e projectou uma imagem ideal de si próprio na qual se quer 

“bom, santo e perfeito”, ou num discurso mais recente, “competente, excelente, 

empreendedor/produtivo, inclusivo e equitativo”. O Choque ou desfasamento entre a 

imagem idealizada e a realidade tem sido motivo e justificativo para sociedades 

repressivas e desumanizadas. Estes evoluíram no sentido da “normopatia” e a partir 

daí criaram-se inúmeros mal-entendidos que terminaram na adulteração da educação. 

O primata podia ser capaz de pensar coisas e de as planear com muita esperteza, 

mas as suas necessidades animais fundamentais seriam erradas. O ensino actuaria 

contra as suas tendências naturais, não só quanto ao comportamento alimentar, mas 

também quanto ao comportamento geral, social, agressivo e sexual e quanto a todos 

os outros aspectos básicos do comportamento relacionados com a sua anterior 

existência de primata. O treino cultural pode conseguir muita coisa, mas por muito 

brilhante que seja o funcionamento dos centros superiores do cérebro, estes 

necessitam de um apoio considerável das outras regiões do organismo. 

 

 Quanto observamos as várias etapas ou “estágios de evolução” do homem, 

verificamos que as competências linguísticas correspondem às primeiras etapas dos 

estádios racionais. Vocacionar o sistema Educativo em função das competências 

linguísticas é reduzir as crianças ao nível dos estágios mais elementares do 

desenvolvimento da organização biológica. No artigo de Philip Lieberman (2001), 

“Human Language and our Reptilian Brain – the subcortical bases of speech, syntax, 

and thought”, quando fala do Sistema Funcional da Linguagem (SFL), este possui 

aspectos que são bastante primitivos a nível da evolução e que as estruturas 

subcorticais dos gânglios basais do SFL também regulam a locomoção bipedal 

vertical. As questões discutidas trazem à linguística e ciências cognitivas uma melhor 

apreciação de alguns factos e princípios da biologia, conduzindo a um melhor 

entendimento daquilo que nos faz humanos. Na verdade, é este reducionismo 

biológico e exacerbação dos processos linguísticos que está na base do próprio 

reducionismo educativo. Aquilo que caracteriza a nossa essência e potencial reside na 

próxima etapa do “estágio espiritual”. A escola nem sequer valoriza o nível reflexivo da 

organização neurológica, sobrepondo a linguagem enquanto sistema de orientação do 

comportamento humano por excelência, o qual assume a responsabilidade tanto a 

nível individual como social. A linguística é uma ferramenta de excelência da mente-

ego e como tal, facilita a hipertrofia da personalidade que é o nosso eu-residual 
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conflituoso, ou falso eu. Ao condicionarmos as crianças em função de determinados 

construtos mentais artificiais auto-impostos, baseados em teorias incompletas sobre a 

natureza humana, e os seus códigos de conduta e comportamentos, transmitidos 

através da linguística na sua dimensão escrita e oral, efectua, na verdade uma 

“Programação Neuro-Linguística” Joseph O’Connor e John Seymour (1995), 

“Introdução à programação neurolinguística”, da personalidade das crianças. A 

personalidade é a fonte de todos os nossos conflitos intra-psíquicos centrípetos e 

centrífugos que se traduzem em desequilíbrios psicossomáticos e sociais a todos os 

níveis. Ou seja, a “educação” é responsável por todos os problemas sociais, porque 

perpetuam as crenças que afastam o ser dos imperativos biológicos e espirituais, em 

prol de falsos valores de produtividade, rendimento, proficiência, competência, 

competitividade, certificação, acreditação (honra), rankings, sucesso e insucesso, etc. 

O próprio sistema cria os problemas educativos que combate, contudo as soluções 

apoiam-se nos mesmos preconceitos, que por sinal, estão na base da criação de 

novos problemas educativos, agravando-os. 

 
 

 
  

 Estágios Biológicos 

 
 
  Estágios Neurológicos 
 
  Estágios Animais Estágios Espirituais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Chassi 
  Neuronal Cérebro 
   Reptiliano Sistema 
    Límbico Neocórtex 
 
 

 
 
 
 
 ESTÁGIOS DE EVOLUÇÃO: adaptado de SCRIBNER, Phillip H. (1999); Universidade John Hopkins 
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 Uma das características destes sucessivos upgrades, fruto das diversas 

adaptações e metamorfoses biológicas ao habitat, expressam-se na hierarquia das 

estruturas cerebrais inerentes aos estágios da evolução nomeadamente, Sistema 

Límbico ↔ Complexo-R ↔ Neocórtex. 

 

 O processo de evolução filogenética permitiu uma progressão gradual da 

consciência culminando numa etapa de evolução que, a nível do instrumento 

operatório (Corpo Físico) permite, pelo potencial que assume, uma manifestação 

elevada por parte dos utilizadores (consciência). Contudo, a existência das 3 unidades 

funcionais coabitando, permitem que, em função do nível da consciência “condutor”, o 

instrumento físico possa ser ou não potenciado até aos seus níveis mais sublimes. Isto 

significa que, se o corpo do Homo Sapiens com todo o equipamento neurológico 

sofisticado que possui, for comandado por um “instintivo sensório”, este potenciará a 

utilização prioritária das estruturas de hardware (1ª e 2ª unidades funcionais) e rotinas 

de software adaptadas à sua percepção da realidade de forma a materializar a sua 

vivência da realidade.  

  

 
  CÓRTEX  
  CEREBRAL 
 
 
 
  Formação  SISTEMA Sistema Piramidal 
  Reticular LÍMBICO e Extra-Piramidal 
 
 
 
 
   Hipotálamo 
  Circuito 
  Rápido 
 
 
 Informação Sistema   Sistema Sistema 
 Oriunda do Endócrino Sistema Nervoso  Nervoso 
 ambiente interno via Pituitária Imunitário Autónomo Somático 
 e externo 
 
 
   Feedback 
    
 

Relação entre o Sistema Límbico, Sistema Imunitário, Sistema Endócrino e Sistema Nervoso 

Autónomo. 

O triangulo de fundo representa a REDE COGNITIVA formada pela percepção, coloração emocional do 

acto cognitivo e pelo comportamento ou resposta. 

O sistema límbico, Jean Le Boulch (1987) apresenta relações estreitas tanto com o neocórtex como 

com os efectores musculares somáticos e viscerais. Estas relações estabelecem-se por intermédio da 

formação reticular. 

AMIGDALA: Anexada ao hipocampo tem um papel de aperta do organismo em função das necessidades 

primárias sexuais e alimentares; Para o reconhecimento do perigo com base nas experiências e para 

uma resposta adequada elaborada nestas experiências, permitindo sentimentos conscientes sobre os 

eventos. 

HIPOCAMPO: é uma área de correlação dos influxos viscerais e somáticos. Modula o comportamento 

adaptado ao ambiente permitindo aplicar aos sinais aferentes uma carga emocional, confrontando-a 

com a experiência passada. Correlaciona as informações actuais com as memórias de experiências 

passadas tendo em consideração uma análise dicotómica na satisfação das suas necessidades: 
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prazer, desprazer; gratificação, frustração; Para preencher com novas experiências à medida que estas 

acontecem e assim permitir a criação de um “Arquivo de memórias” baseadas na experiência. 

HIPOTÁLAMO: Volumosa massa cinzenta, é o local para onde convergem todas as vias sensitivas 

somestésicas e sensoriais (visuais, auditivas e gustativas), e a sensibilidade não discriminativa; A 

acção do hipotálamo fica inibida quando a reactividade da FR é demasiado grande (estado emocional 

intenso, reacção de sobressalto, reacção de alerta). Só consegue exercer a sua acção electiva fora dos 

períodos em que a actividade reticular seja preponderante; Controlo automático das funções corporais 

tais como a digestão, o equilíbrio dos fluidos, a temperatura do corpo e a pressão arterial através do 

Sistema Nervoso Autónomo; 

FORMAÇÃO RETICULADA: recebe o conjunto da informação inespecífica proveniente dos diferentes campos 

sensoriais assegurando o tónus de base. Exerce uma influência activadora sobre todo o córtex. O 

controlo fino do exercício pelo córtex, especialmente nas actividades que exigem uma boa 

consciencialização, só é possível quando existe uma excitação moderada da Formação reticulada 

(Aprendizagem por tentativa e erro; Aprendizagem secundária).  

 

 Todos os sinais exteriores captados pelos sentidos são em primeiro lugar 

analisados pela AMÍGDALA, que examina cada experiência em busca de pontos de 

conflito. Isto coloca-se numa posição e poder na vida mental, transformando-a numa 

espécie de sentinela psicológica que aprecia cada situação, cada percepção, tendo 

presente apenas uma consideração do tipo mais primitivo [perigo / Medo], se a 

interpretação / filtro é positiva (Sim), a AMÍGDALA reage instantaneamente, como um 

detonador neuronal, enviando uma mensagem de crise a todas as partes do cérebro, 

Daniel Goleman (2003).  

 O trabalho de LeDoux revelou como a arquitectura do cérebro atribui à AMÍGDALA 

uma posição privilegiada como uma espécie de sentinela emocional, capaz de 

assenhorar-se do controlo do cérebro.  

 
 
 Os sinais sensoriais oriundos do olho e ouvido, antes de chegar ao cérebro 

passam primeiro pelo TÁLAMO: 

 

 

1.º SINAL: Do TÁLAMO [Circuito Curto – “Atalho Neuronal”] → ligação através de uma 

única sinapse até à amígdala. A amígdala começa a responder primeiro que o 

neocórtex. A emoção sobrepõe-se à racionalidade. Anatomicamente o sistema 

emocional pode funcionar independentemente do neocórtex – determinadas 

reacções e recordações emocionais podem formar-se sem qualquer espécie de 

participação consciente, cognitiva. A AMÍGDALA pode armazenar recordações e um 

reportório de respostas que nós pomos em acção sem nos apercebermos de que o 

fazemos, porque o atalho entre o tálamo e a amígdala passa completamente ao lado 

do neocórtex. Este atalho permite à amígdala ser um repositório de impressões 

emocionais e recordações de que nunca temos plena consciência – “Inconsciente 

cognitivo” - PADRÕES. Investigações demonstram que quando vemos uma coisa pela 

primeira vez, não só nos apercebemos do que é durante os primeiros milésimos de 

segundo, como também decidimos se gostamos dela ou não – este “inconsciente 

cognitivo” apresenta à nossa percepção não só a identidade daquilo que vemos, mas 

ainda uma opinião a seu respeito (SENTIMENTO é o mesmo que avaliação, isto é, uma 

– apercepção segundo o valor que, nos modos da aceitação, da rejeição mas 

também da indiferença). As nossa EMOÇÕES têm uma mente muito sua, capaz de 

formular pontos de vista independentemente da nossa mente racional.  
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 AMIGDALA: 
 

Cada um dos feixes de neurónios da AMÍGDALA possui um conjunto de distintas 
projecções dotadas de receptores sintonizados com diferentes neurotransmissores. Cada 
uma destas mudanças acontece de forma inconsciente. Sentinela permanente que 
escrutina todas as experiências sensoriais 
──────────────────────────────────────────────────────── 

   Projecções vindas do  Cheiros vindos sabores e mensagens 
  Tálamo e córtex visual e auditivo do bolbo olfactivo vindas das vísceras 
   ↓ ↓ ↓ 
   NÚCLEO LATERAL ÁREA CORTICOMÉDIA ÁREA CENTRAL 
   DA AMIGDALA DA AMIGDALA DA AMIGDALA 
    
    
   Partem projecções da amígdala para: 
    
 
 
 

  Núcleo Central   Basal Média Central Área Basolateral  
  ↓  ↓ └──────┬──────┘ ↓  
  Que fica próximo  Envia ramificações Parte um ramo para as áreas Ramificações para o 
  A amígdala envia  para o do hipotálamo que segregam córtex cingulado 
  Sinais ao sistema  Corpo estriado, a substância que prepara o corpo e fibras cinzentas 
 Nervoso autónomo  ligando-se ao Paras as respostas de emergência centrais, que regulam 
  ↓  Sistema motor CORTICOTROPINA (CRH) os músculos 
 Activa o S.Cardiovascular  do cérebro ┌──────┴──────┐ esqueléticos 
  Músculos e estômago    LUTA FUGA  
          
          
          
   Projecção da amígdala     
  Que se liga ao locus ceruleus 
  no tronco cerebral que por 
  sua vez produz norepinefrina 
  Ou noradrenalina 
  ↓ 
  Aumenta a actividade geral das áreas 
  do cérebro que a recebem 
  aumentando a sensibilidade  
  destes circuitos sensoriais. 

 
 
 

1 - Tálamo:  Afecto 
2 - Região septal:  Sexualidade 
3 - Bulbo olfactivo: Cheirar e respirar 
4 - Amígdala: Agressão oral 
5 - Núcleo Hipotalâmico: Prazer e dor 
6 - Hipocampo: Memória de longo termo 

 
 
 

TRAUMA E REAPRENDIZAGEM EMOCIONAL: muitas crianças tornam-se hipervigilantes, 

como que continuamente em guarda contra a repetição de momentos vividos (reflexo 

de susto) que se tornaram nas recordações gravadas nos circuitos emocionais. Uma 

amígdala sobreexcitada incita recordações vivas de um momento traumático que 

continuam a intrometer-se na consciência. Estas recordações convertem-se em 

desencadeadores mentais, prontos a fazer soar o alarme à menor sugestão de que o 

temido momento está prestes a acontecer outra vez. Este fenómeno é uma das 

marcar características de todos os géneros de trauma emocional na infância. Uma 

maneira de chegar à imagem gravada na amígdala é através da arte, que é ela 

própria um meio de expressão do inconsciente. O cérebro emocional está altamente 

sintonizado com os significados simbólicos e com o modo a que Freud chamava o 
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“processo primário”: as mensagens da metáfora, do conto, do mito, das artes. O 

Caminho da cura passa pela reaprendizagem ou reeducação dos circuitos 

emocionais através, também, das brincadeiras como o jogo psicodramático que 

permite reviver o trauma de forma segura, como um jogo. 

 

Recuperação do Trauma: 1.º PASSO: recuperar a sensação de segurança, ou seja, 

acalmar os sobreexcitados circuitos emocionais para permitir uma reaprendizagem 

(relaxamento; biofeedback, etc); 2.º PASSO: readquirir a noção de controlo sobre o 

que lhes acontece, uma desaprendizagem directa das ligações de impotência que o 

trauma lhes transmitiu; 3.º PASSO: recontar e reconstituir a história do trauma ao 

abrigo dessa segurança, permitindo aos circuitos emocionais adquirir uma nova e 

mais realista compreensão das recordações traumáticas e dos respectivos 

disparadores e criando simultaneamente uma resposta mais adequada; 4.º PASSO: É 

preciso chorar a perda que o trauma causou, seja um ferimento, alguém querido, o 

fim de uma relação, o arrependimento por um passo que não se deu para salvar 

alguém, ou apenas o despedaçar da convicção de que se pode confiar nas pessoas. 

Existem assim caminhos rápidos e lentos para a emoção, um através da percepção 

imediata e o outro através do pensamento reflectido. A lógica emocional é 

associativa (benefício emocional e simbólico), encara os elementos que simbolizam 

uma realidade, ou evocam a recordação de uma realidade, como sendo o mesmo 

que essa realidade. É por isso que os sorrisos, as metáforas e as imagens falam 

directamente à mente emocional, tal como a arte, o romance, o cinema, a poesia, a 

canção, o teatro, etc. A mente emocional segue a lógica do “processo primário” 

(Freud), através de associações livres que determinam o fluxo da narrativa; um 

objecto simboliza outro, não existe o tempo nem leis de causa-efeito, tudo é 

possível, através de substituições ramificadas. As coisas não têm que ser definidas 

pela sua identidade objectiva: o que importa é a maneira como as coisas são 

percebidas, as coisas são o que parecem ser – mundo do faz de conta das crianças, 

do brincar. A mente emocional revela-se “infantil” (Criança interior) / Complexo-R. 

CIRCUITO NEURONAL DO MEDO:  

 

1.º Circuito Neuronal: vai do ouvido ao tronco cerebral e daí ao tálamo – daqui 

partem 2 ramificações:  

 

FEIXE 1 mais pequeno dirige-se para a AMÍGDALA e ao HIPOCAMPO (o HIPOCAMPO, 

local chave de armazenamento da memória, compara rapidamente o ruído com 

outros na sua base de dados) – ruído amigável ou hostil – se é hostil soa o 

alarme e passa para o nível seguinte, outro circuito que reverbera entre a 

AMÍGDALA, o HIPOCAMPO e o CÓRTEX PRÉ-FRONTAL amplia e fixa a atenção. Se não 

se encontra nenhuma resposta satisfatória resultante desta nova análise, a 

AMÍGDALA acciona o alarme – a sua área central activa o HIPOTÁLAMO, o TRONCO 

CEREBRAL e o SNAutónomo 

FEIXE 2 maior, segue para o córtex auditivo no lobo temporal, onde os sons são 

identificados e compreendidos; 

 

 

2.º SINAL: Do TÁLAMO [Circuito Longo] → ligação com o neocórtex. O Neocórtex 

analisa o mesmo sinal processando-o em vários circuitos cerebrais antes de 

compreender completamente e iniciar uma resposta mais refinada -  
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 1.º e 2.º Pilares da  3.º e 4.º Pilares da  

 Educação UNESCO Educação UNESCO 
  ↓  ↓ 
 EDUCAÇÃO e QI EDUCAÇÃO e QE 

 
 Esq.- 1: “Fazer”   Dir.- 1: “Ser” 
 Esq.- 2: “Palavras”   Dir.- 2: “Imagem” 
 Esq.- 3: “Abstracto”   Dir.- 3: “Metáfora” 
 Esq.- 4: “Sentido Numérico”  Dir.- 4: “Música” 
 
 
 
 
  R * M: Alimentar” R * R: “Rígido” 
  R * M: “Fuga” R * R: “Compulsivo” 
  R * M: “Luta” R * R: “Ritualista” 
  R * M: “Sexo” R * R: “Paranoide” 
   
 Legenda: R: Reptiliano; M: Mamífero 

  
 
 ESTRUTURA E FUNÇÕES DO CÉREBRO TRIUNO 
  ────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 NEOCÓRTEX PALEOCÓRTEX ARQUEOCÓRTEX  
 Córtex Límbico Reptiliano 
  ────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  Análise Emoções Medo 
  Síntese Memória longo prazo Reprodução 
  Linguagem Atenção/concentração Territorialidade 
  Matemática Coordenação de movimentos Hierarquias Sociais 
  Lógica é 80.000 vezes mais rápido Comportamento Agressivo 
  Padrões que o Neocórtex Rotinas / Hábitos 
  Associações Comportamento social Conservador 
  Raciocínio Regulação da dinâmica da Dissimulação 
  Percepção espacial vida num grupo coeso Ritualista 
    Burocracias 
  ────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  Lobo Frontal Tálamo Sistema Nervoso Autónomo  
  Lobos Parietais Hipotálamo Olfacto-estriado 
  Lobo Ocipital Amigdala Globo Pálido 
   Pituitária Corpo estriado 
   Hipocampo Cerebelo 
  ────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 MENTE CONSCIENTE MENTE SUBCONSCIENTE MENTE SUBCONSCIENTE 
  ────────────────────────────────────────────────────────────────── 

A Inteligência Emocional está directamente relacionada com o cérebro límbico (e a interacção entre o 
sistema límbico e o córtex). A velocidade de processamento de informação do sistema límbico é uma das 
rações pela qual o QE é tão crucial. Significa que podemos agir com base nas emoções muito mais 
rapidamente do que conseguimos resolver os problemas conscientemente. 

 
 

   

TRONCO CEREBRAL: CÉREBRO REPTILIANO: Parte mais primitiva do cérebro que rodeia o 

topo da espinal medula e regula as funções básicas da vida, como o respirar e o 

metabolismo dos outros órgãos do corpo, além de controlar as reacções e movimentos 

estereotipados. Este cérebro primitivo possui o seu nível de processamento de 

informação e aprendizagem para além de ser constituído por um conjunto de 

reguladores pré-programados que mantém o corpo a funcionar e reagir de forma a 

garantir a sobrevivência. 

 

BOLBO OLFACTIVO + RINENCÉFALO: O Bolbo Olfactivo: a mais antiga raiz da nossa vida 

emocional reside no sentido do olfacto, as células que captam e analisam os cheiros. 

Toda e qualquer entidade viva, seja nutritiva, venenosa, parceiro sexual, predador ou 

presa, possui uma assinatura molecular específica que pode ser transportada pelo 
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vento. Uma camada de células recebe a informação e classifica os cheiros em 

categorias relevantes: comestível, tóxico, sexualmente disponível, inimigo ou refeição; 

uma segunda camada de células ínvia mensagens reflexivas através do sistema 

nervoso, dizendo ao corpo o que fazer: morder, cuspir, aproximar, fugir, caçar. 

 

SISTEMA LÍMBICO – CÉREBRO MAMÍFERO: Em termos filogenéticos, este novo território 

veio acrescentar as emoções propriamente ditas ao reportório do cérebro. As 

ferramentas mais poderosas e refinadas da sua jurisdição são a APRENDIZAGEM e a 

MEMÓRIA. As relações entre o bolbo olfactivo e o sistema límbico assumiram a tarefa 

de distinguir entre os cheiros e reconhecê-los, comparando um cheiro presente com 

outros passados, descriminando-os entre bons e maus. Isto era feito pelo Rinencéfalo 

(“cérebro nariz”), parte dos circuitos límbicos e base do futuro neocórtex, o cérebro 

pensante. As áreas emocionais estão interligadas através de uma miríade de circuitos 

a todas as partes do Neocórtex. Isto dá aos centros emocionais um intenso poder para 

influenciar o funcionamento do resto do cérebro – incluindo os centros do pensamento. 

É um paradoxo quando a escola assume como vocação principal a APRENDIZAGEM e a 

MEMÓRIA rejeitando as bases subcorticais da cognição que se alicerçam na linguagem 

emocional própria do Sistema Límbico (Rinencéfalo [Hipocampo + Amígdala] = 

“cérebro nariz”), sede e pilar fundamental destes processos. Ainda hoje, em termos 

filogenéticos, são estas duas estruturas límbicas, o Hipocampo e a Amígdala, que 

fazem a maior parte do trabalho de aprendizagem e memorização do cérebro. 

NEOCÓRTEX: Sede do pensamento e responsável pelas subtilezas e complexidades da 

vida emocional, como a capacidade de ter sentimentos a respeito dos nossos 

sentimentos.  

 

RINENCÉFALO E TÓNUS: o rinencéfalo age associado ao hipotálamo. O rinencéfalo é um 

vasto sistema de integração que coordena, em estreita ligação com o hipotálamo e o 

sistema reticulado de um lado, e com o neocórtex de outro, as funções viscerais ou 

somáticas que participam das diversas actividades emotivas e instintivas. As 

estruturas que o compõem estão localizadas no cruzamento de várias outras 

estruturas: 

 
  Estruturas que compõem o RINENCÉFALO. As várias estruturas  

  que o compõem estão localizadas no cruzamento do: 

  ┌──────────────────┴──────────────────┐ 

  Lobo Frontal Lobo orbital Lobo Temporal Diencéfalo 

  └──────────────────┬──────────────────┘ 

  Estas estruturas são o Lobo Olfactivo  

  ┌────────────────────┴────────────────────┐ 

  Anterior  Posterior 

  ┌──────────┴──────────┐  ┌────────┴────────┐ 

  Bulbo Pedúnculo Circunvalações Circunvalação  Lobo Límbico 

   Olfactivo Olfactivas para-hipocampica  enrolado como 

     que recobre a   um anel à 

     amígdala  volta do hilo do 

       hemisfério que  

       compreende o  

       hipocampo 
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 O rinencéfalo possui um papel na integração das actividades viscero-somáticas 

que participam na elaboração das condutas emotivo-instintivas, para além da olfacção. 

Isto explica porque razão grande parte do rinencéfalo atinge no homem um grande 

desenvolvimento, ao passo que a olfacção é pouco desenvolvida. O rinencéfalo possui 

um papel moderador (parassimpático) e/ou facilitador (sobre as condutas emotivo-

instintivas), na regulação do comportamento relacionado com o hipotálamo. A 

estimulação da amígdala provoca uma aceleração da respiração e uma elevação da 

pressão arterial. Ao nível da esfera somato-motora as reacções são principalmente de 

ordem instintiva. O rinencéfalo regula e modula a actividade do hipotálamo em ligação 

com a formação reticular. Desempenha uma importante função na experiência 

afectiva, orientando as pulsões, reduzindo as tensões e permitindo a sua satisfação.  

O papel do par hipotálamo-rinencéfalo exerce função no comportamento expressivo 

através das reacções emocionais de defesa, de fuga ou de ataque. O rinencéfalo 

desencadeia os movimentos de actividade exploratória não específica, “reflexos de 

investigação” que expressam a necessidade funcional fundamental da necessidade de 

mudança directamente relacionada com a homeostasia (hoemodinâmica). Embora o 

rinencéfalo seja uma estrutura arcaica, que existe desde as primeiras espécies de 

vertebrados e a única representada neste estádio, ele persiste através de toda a 

filogénese até ao homem. Nesta fase o neencéfalo cobre-o sem o substituir 

diversificando-se e enriquecendo-se criando relações crescentes com o isocórtex. O 

rinencéfalo e o neocórtex apresentam relações funcionais estreitas nos dois sentidos. 

Este facto permite-nos compreender porque razão os processos emocionais que 

constituem uma modalidade fundamental de relação de um organismo humano com o 

seu meio, são de um lado a fonte de uma experiência subjectiva significante, e de 

outro, podem ser enriquecidos e controlados pelo neocórtex visando uma melhor 

integração à realidade. 

 
 

 

A EDUCAÇÃO, NEOFOBIA E O CÉREBRO REPTILIANO. 

 

 

 

 A aprendizagem permite adquirir novos “esquemas” de conduta. A sua repetição 

fixa-os sob a forma de condutas estabilizadas designados por “hábitos”. O hábito é 

portanto, um produto terminal da aprendizagem e nesse aspecto opõe-se aos 

automatismos inatos e à improvisação motora em presença de uma nova situação. 

Quando o hábito motor é suficientemente complexo para exigir a entrada em jogo de 

movimentos coordenados, pode dar-lhe o nome de “habilidade Motora”. A expressão 

neurológica praxia, é mais ou menos um sinónimo de habilidade motora, e designa 

sistemas de movimentos coordenados em função de um resultado ou de uma 

intenção. As praxias são, por um lado, adquiridas. Esta aquisição pode resultar da 

experiência do sujeito ou da educação, ambos os processos são auto-educativos. A 

educação pode simplesmente ser fixada como objectivo da aprendizagem das praxias: 

a posição da criança diante de uma situação-problema a fim de que ela possa fazer a 

sua própria experiência de aquisição. Mais frequentemente ela tem como objectivo a 

transmissão de um saber gestual dependente das experiências anteriores. É assim 
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que se veiculam de geração em geração as “Técnicas do Corpo”. Assim, podemos 

afirmar em última análise que, embora os movimentos humanos realizem efeitos 

subordinados às reacções instintivas primordiais (alimentação, defesa, investigação, 

orientação), a sua modalidade de desenvolvimento, ou seja, a sua técnica foi 

profundamente influenciada pela soma das experiências humanas anteriores. Isto 

significa que os comportamentos motores do corpo humano são socializados. A este 

respeito é preciso sublinhar que as sociedades fortemente industrializadas, 

tecnológicas e da informação empobreceram em movimentos tradicionais de carácter 

expressivo, ao mesmo tempo que a bagagem de gestos com eficácia técnica não 

cessou de crescer. Deu-se uma clara oposição das realidades exteriores sobre as 

realidades interiores (inconformismo biocultural, Mischa Titiev). Da mesma forma que 

os linguistas reconheceram no acto de comunicar uma mensagem, a função essencial 

da linguagem falada, tendo relegado para segundo plano as funções expressivas e 

estéticas, também os profissionais da linguagem motora (os profissionais da 

motricidade humana), reconheceram no acto de comunicar uma mensagem, a 

importância da linguagem motora codificada pelas componentes críticas dos gestos 

técnico-desportivos e pelas regras tácticas do jogo, esquecendo-se da dimensão 

somato-emocional ou anatomia emocional.  

 

 As praxias são sistemas de movimentos coordenados em função de um 

resultado ou de uma intenção. A partir desta definição podemos diferenciar as praxias 

segundo a sua intenção, em praxias com finalidade transitiva, praxias de carácter 

simbólico e praxias com objectivo estético.  

 

 

As praxias com finalidade transitiva implicam uma acção directa sobre o objecto, 

visando modificá-lo. As praxias de carácter transitivo podem estar muito próximas 

das reacções instintivas ou, por outro lado muito socializadas. Na verdade, a 

codificação do domínio das habilidades motoras com fins estritamente técnicos 

(finalidade transitiva), retira a plasticidade adaptativa própria do ser humano 

tornando o seu comportamento linear e rígido.  

 

 

As praxias simbólicas estão relacionadas com o desejo de comunicação, ou 

seja, de transmitir uma mensagem gestual a outrem. Nesta categoria encontramos 

gestos que apresentam diferentes níveis de abstracção e que vão do simples 

mimo de um gesto a um verdadeiro código gestual puramente convencional. As 

praxias simbólicas e estéticas possuem sempre um alto nível de socialização, 

estando as suas finalidades relacionadas com a expressão e a comunicação.  

 

 

As praxias com finalidade estética tendem a transmitir igualmente uma 

mensagem, mas a intenção neste caso está mais centrada na qualidade formal 

dessa mensagem do que na sua precisão.  

 

 
Sistemas de movimentos descoordenados, coordenados e hipercoordenados em função de 

um resultado ou de uma intenção. 

Grau de Coordenação dos movimentos em função de um resultado ou de uma intenção. As 

exigências sociais e educativas colocam tensão sobre os alunos ao exigirem rotinas, 

hábitos e códigos de conduta rígidos (automatismos e estereótipos culturais). 
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 ────────────────────────────────────────────────────────────► 

  Jean LeBoulch Jean LeBoulch João Jorge 

  Vítor da Fonseca Vítor da Fonseca  

  ↓ ↓ ↓ 

  DISPRAXIAS PRAXIAS HIPERPRAXIAS 

  Corpo pseudo lesado Em função da sua Intenção: “Não Mente” e 

  ▪ ┌─────────┴────────┐ “Mente Presente” 

  ▪ Finalidade Carácter Objectivo 

  ▪ Transitiva Simbólico Estético 

  ▪ 

 As crianças com dificuldades de  

 aprendizagem têm um diálogo 

 tónico, sinergias onerosas e uma  

 concentração de rigidez tónica. 

 ▪ 

 Consequência do excesso de correccionismo.  

 

 

 A velocidade a que acontece o processo da nossa vida impõe a automatização 

de movimentos simples de um conjunto de acções quotidianas que a compõem, e de 

movimentos codificados e estereotipados. Sistemas rígidos perdem a sua fractalidade, 

plasticidade adaptativa, variabilidade e redundância. A Educação exige exactamente o 

oposto da cognição, uma vez que este processo é o próprio acto da vida em 

consonância com a linguagem da natureza. A ênfase nas praxias com finalidades 

transitivas (hábitos e códigos de conduta rígidos), em detrimento das praxias 

simbólicas de cariz estético expressivo, asfixia a “linguagem das relações”. A cognição 

é o próprio processo da vida e 97% da linguagem é redundante e depende mais de 

uma “rede cognitiva” do que das estruturas hierárquicas rígidas ou sistemas 

separados. A exigência da excelência e da competência pressupõem a redução das 

formas de expressão humana a um conjunto de linhas de código demasiado rígidas e 

incompatíveis com o seu potencial e riqueza intrínsecos, fomentando conflitos 

intrapsíquicos. 

 

 Os conflitos intrapsíquicos fruto da nossa “ilusão”, estão na “génese da 

sociedade repressiva”, de aparente liberdade? Apesar de nos assumirmos como uma 

sociedade evoluída do ponto de vista tecnológico, somos na verdade “macacos nus”, 

Desmond Morris (1967). 

 

 Desmond Morris afirma que “dentre todos os não especialistas, os macacos e 

símios são talvez os mais oportunistas. Constituem de facto um grupo 

especializado na não especialização. E, entre os macacos e os símios, o macaco 

pelado” (O Homem) “ é de longe o mais oportunista de todos. Trata-se de mais 

uma faceta da sua evolução neoténica. Todos os jovens macacos são curiosos, 

mas a curiosidade diminui à medida que se tornam adultos. No nosso caso, a 

curiosidade infantil reforça-se cada vez mais enquanto crescemos. Nunca 

paramos de investigar. Nunca nos satisfazemos com o que sabemos. Mal 

encontramos resposta para uma pergunta, formulamos logo outra. É este o maior 

truque da nossa espécie para continuar a sobreviver. A atracção pela novidade foi 

designada neofilia (amor do que é novo). Tudo aquilo que não se conhece é 

potencialmente perigoso. Tem de ser abordado com cautela. Deveria talvez evitar-

se? Mas, se se evita, como acabaremos por saber alguma coisa a esse respeito? 

O instinto neofílico tem de nos conduzir e de nos manter interessados até 

conhecermos o desconhecido, até que a familiaridade conduza ao desprezo, 
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embora o processo nos tenha fornecido uma experiência válida que guardaremos 

até precisarmos de a utilizar ulteriormente. As crianças passam o tempo a fazer 

isto. Têm um instinto tão grande, que os pais se vêem obrigados a refreá-lo. Mas 

mesmo que os pais consigam orientar a curiosidade, nunca a podem reprimir. À 

medida que a criança cresce, a tendência exploratória atinge por vezes 

proporções alarmantes, a ponto de os adultos se referirem muitas vezes a grupos 

de jovens que se comportam como animais selvagens. Mas na verdade, passa-se 

justamente o contrário. Se os adultos se dessem ao trabalho de estudar a forma 

como os animais selvagens adultos se comportam efectivamente, teriam de 

chegar à conclusão de que os animais selvagens são eles próprios, os adultos. 

São eles que tentam reprimir a exploração e que se forçam por impingir a 

comodidade do conservantismo sub-humano. Felizmente para a espécie, existe 

sempre um número suficiente de adultos que mantêm a curiosidade e invenção 

juvenis, e que levam as populações a progredir e expandir-se”, Desmond Morris 

(1967). 

 

 Enquanto crianças e adultos, dizem-nos frequentemente para “não fazer 

ondas”, ou seja, por outras palavras, ”sê bonzinho, não perturbes a ordem 

prevalecente das coisas”. Contudo, sabemos que se queremos fazer progressos 

na ciência e nas ciências educativas, temos que “fazer ondas”, tal como o filósofo 

Thomas Kuhn diz na sua “Structure of Scientific Revolutions”, ou como Jonas 

Ridderstrale entrevistado por Marisa Moura (2006), afirma que devemos fazer o 

“elogio ao desvio”. 

 

 Que tipo de educação criamos, que conseguiu matar a neofilia e substitui-la pela 

neofobia. Quais os mecanismos culturais que estão na base das nossa crenças e que 

são responsáveis pelo enorme “inconformismo biocultural” Misha Titiev (1985).  

 

 

“… Não valerá a pena lamentar a preguiça de algumas crianças nas salas de 

aulas ou as suas diabruras – visto que elas não podem modificar as suas biologias 

hereditárias (Ou antes os seus projectos intrínsecos). Parecia melhor que as 

sociedades modificassem os seus requisitos culturais e os tornassem mais 

flexíveis de forma a eliminar algumas fontes de inconformismo biocultural”… 

Mischa Titiev (1963). 

 

 

 Que tipo de estereótipos culturais estão na base da neofobia? Que estereotipo 

culturais criam o preconceito de insucesso? A base da neofobia é o medo, e é 

precisamente o medo que limita, baliza e refreia a criatividade e a curiosidade inatas 

das crianças. O medo é tanto que conseguimos reprimir a alegria e espontaneidade 

das crianças. O medo é responsável pelos problemas e dificuldades de aprendizagem. 

 O preconceito de “honra” é responsável por grande parte do nosso sofrimento. A  

noção de honra é algo mais do que uma forma de mostrar aprovação. Possui uma 

estrutura geral que se revela nas instituições e juízos de valor tradicionais de cada 

cultura. Todas as sociedades valorizam condutas comparando-as com padrões ideais 

de acção (ideal de homem), todas as sociedades têm as suas formas de honra e 

vergonha. A Honra é a maneira como as pessoas tentam obter dos outros a ratificação 

da imagem que acalentam de si próprias. A honra é o valor que uma pessoa tem aos 

seus próprios olhos mas também aos olhos da sociedade. É a sua apreciação de 
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quanto vale, da sua pretensão a orgulho, mas é também o reconhecimento dessa 

pretensão, a admissão pela sociedade da sua excelência, do seu direito a orgulho 

(Outro preconceito). 

 

 Os povos mediterrâneos têm que usar constantemente os conceitos de honra 

e vergonha para avaliar a sua própria conduta e a conduta dos outros. É verdade 

que, na valorização da conduta de uma pessoa, a sua posição social (Outro 

construto criador de muitas injustiças sociais), é tomada em consideração, John G. 

Peristiany (1968). 

 

 Neste mundo inseguro, individualista, em que a nada se concede crédito, o 

indivíduo tem constantemente que se afirmar e pôr à prova. Quer como protagonista 

do seu grupo, quer por sua conta e risco, estando constantemente “exposto” e vendo-

se obrigado a cortejar a opinião dos seus “rivais” de forma que estes lhe reconheçam 

valor. O pretendente à honra tem que fazer com que os outros aceitem a avaliação 

que faz de si próprio, tem que conseguir reputação pois, caso contrário, a pretensão 

passa a ser simples vaidade, objecto de ridículo ou desprezo.  

 Quando o indivíduo está encapsulado num grupo social caluniar a sua honra é 

caluniar a honra do grupo. Neste tipo de situação, a conduta do indivíduo reflecte tanto 

a conduta do grupo que, nas suas relações com outros grupos, o indivíduo aparece 

como protagonista ou representante do seu grupo. Quando o indivíduo emerge com 

uma personalidade social própria só ele tem que ver com a defesa da sua honra. 

 Segundo Kant, Realizar-se como pessoa é o destino do homem, contudo, 

inerente a este construto – Honra – e às implicações que dele advêm, surge uma 

contradição, um paradoxo. Se por um lado procuramos cortejar a opinião e o 

reconhecimento dos “rivais” por outro, não se atribui a ninguém superioridade sobre 

nós próprios (medo), ao mesmo tempo que se receia constantemente que outros o 

ambicionem, resultando daí a pouco e pouco o desejo injusto de o adquirir para si 

próprio sobre os outros. A partir daí, sobre a inveja e a rivalidade podem instalar-se os 

maiores vícios de hostilidades secretas e patentes, contra todos aqueles que nós 

consideramos como estranhos para nós. Estes sentimentos, na realidade, não provêm 

espontaneamente da natureza ou da sua raiz, surgem do temor que temos de que 

outros procurem adquirir sobre nós uma superioridade que nos é odiosa. 

 

 
 A importância atribuída à necessidade de provar aquilo que se vale, ao êxito 

material, à condição social, à realização mensurável é uma coisa que as crianças 

sentem com extrema acuidade. Para serem amadas, aceites e apreciadas têm 

de fazer aquilo que se espera delas. O reconhecimento do valor individual 

depende daquilo que se produz – não daquilo que se é. Quando as relações que 

estabelecemos com os outros são puramente utilitárias, é muito natural que 

nos sintamos apreensivos e temerosos com aquilo que temos para oferecer, pois 

para além de poder não ser suficientemente bom, podemos ainda ser rejeitados 

caso deixemos de ser necessários aos outros Tom Rusk & Randy Read (1989). 

 

 

Assim, à luz “das disposições para a humanidade” podem ser colocadas sob o 

título geral de amor de si físico mas que compara e a partir de então já não nos 
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consideramos felizes ou infelizes a não ser por comparação com outros. Deste amor 

de si provém a inclinação para conseguir um certo valor na opinião de outrem mesmo 

que seja apenas um simples valor de igualdade;  

 Como possuímos um baixo auto-conceito (Não nos valorizamos a nós próprios 

por inerência a um processo de adestramento “Pseudo-Educação” desvalorizadora) 

desde tenra idade, procuramos sempre a valorização através de realizações externas. 

Como os outros nunca o reconhecem, vivemos eternamente escravos e co-

dependentes desse sentimento, numa insatisfação contínua acabando por chegar a 

situações de stress enormes e ao esgotamento – “Burnout” e consequentemente a 

NEOFOBIA (síndrome de desistência do educador). Assim, derivado a um construto 

mental artificial auto-imposto ou se quisermos a uma crença, criamos todo um cenário 

de desequilíbrio psico-social, uma intoxicação psíquica com consequências nefastas 

que estão na génese de todos os problemas educativos. Muitas crianças chegam ao 

“Fim da Linha” não por falta de inteligência ou potencial intrínseco, mas porque o 

próprio sistema repressivo e pouco acolhedor, castra estas crianças ao ponto do 

desespero. Como diz Desmond Morris (1967), “(…) os animais selvagens são eles 

próprios, os adultos”.  

 Um dos motivos de grande inquietação, ressentimento e revolta por parte das 

crianças e jovens relaciona-se com a ansiedade, o receio e o medo de serem 

constantemente repreendidas devido aos erros. Os “erros” sejam eles ortográficos, de 

insuficiência de vocabulário, incapacidade de articular foneticamente alguns sons, ou 

mesmo gramaticais, problemas de comportamento, atitudes ou outros. Na verdade, 

estes sintomas reflectem uma realidade mais profunda que a simples incapacidade, 

desinteresse ou dificuldade de aprendizagem. Reflectem os desequilíbrios e 

descompensações psico-afectivas próprias de uma carência de afecto e de amor 

como nutriente fundamental. As constantes chamadas de atenção, repreensões entre 

outros mecanismos de condicionamento e coerção escolar, próprias de um ambiente 

demasiadamente correccionista, apenas reforçam o medo das crianças, e acentuam 

as probabilidades de novas falhas. Os professores temem o “erro”, a “falha” e o 

“pecado”. Estes são figuras altamente repudiadas no contexto escolar que prolongam 

aqui, o excessivo correccionismo dos pais sobre as crianças. Este mecanismo de 

controlo, reflecte o medo que os pais e educadores têm da “desonra”. A desonra pode 

advir quando os filhos e/ou alunos, não manifestam um comportamento aceite e 

aprovado pelo colectivo, ou agem contra regras e princípios instituídos. Caso não 

sejam bons, santos e perfeitos, podem manchar a reputação ou desonrar o bom nome 

ou do grupo ou instituição onde se inserem. Por isso nos tornamos tão coercivos sobre 

os demais. 

 Quanto mais se ostracisar o “erro”, quanto mais se combater o erro, quanto mais 

nos concentrarmos no pormenor em vez do todo, tanto mais este ocupará a nossa 

atenção e nos assombrará. A desdramatização do “erro” como algo temível, permitirá 

não só aos educadores como aos alunos, viverem mais livremente o processo 

educativo e poupar muita energia e tensão a gerir os medos, ou na ocultação dos 

mesmos perante os outros, temendo a desconsideração, a desvalorização, o repudio, 

a repreensão, que reforça o já tão baixo auto-conceito. Os professores tendem, em 

regra geral, e cada vez mais nos dias de hoje, face ao cenário de crescente insucesso 

escolar e desinteresse por parte dos alunos, a confundir e misturar o “erro substancial” 

ou “essencial” com o “erro acidental” ou ainda o “erro relativo e/ou condicionado”. O 

“erro” é frequentemente considerado um “vício no processo de formação da vontade, 
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uma forma de noção falsa ou imperfeita sobre alguma coisa ou alguma pessoa”. 

Tornamo-nos tão intransigentes com o “erro”, e obcecados com o perfeccionismo e a 

excelência que apenas vemos imperfeições em todo o lado. A nossa atenção apenas 

fica direccionada para a identificação da “falha” e do “erro”, como se fosse esse o 

objectivo último na vida do professor. O que nos interessa única e exclusivamente, 

perante o mundo, é expor, desmascarar o “faltoso”, por vezes a humilhação daquele 

que “erra” torna-se uma prioridade para que assim, o mundo saiba que afinal não sou 

só “eu” que sou “ignorante”, não sou só eu que não sou bom, santo e perfeito. 

Tornamo-nos “obsessores do erro”.  

 
 

Uma Educação demasiado exigente, correccionista, repressiva e directiva, obcecada 

com o erro e a incompetência (Honra), centrada no educador sobrevalorizando os 

valores cognitivos em detrimento dos afectos. 

   

FECHAMENTO: Neocórtex  

───────────────────────────────────────────────────── 

É o processo que nos permite fechar (defender) face às agressões (Reflexo de susto) 

externas (LCU) de forma a se ganhar tempo para as gerir (Agressão à forma). O 

fechamento acontece a nível do sistema cortical é o cérebro da psicologia, da 

psicoterapia da psiquiatria; 

 

RECALCAMENTO: Paleocórtex (Sistema Límbico) 

───────────────────────────────────────────────────── 

Acontece ao nível do cérebro paleomamífero e é um processo que funciona através 

da libertação dos 50 neurmediadores que vão agir a nível do cérebro reptiliano (é um 

processo neurofisiológico e acontece a nível da sobrevivência). 

 

DOENÇA: Arqueocórtex (Cérebro reptiliano) 

───────────────────────────────────────────────────── 

Quando existem dificuldades na vida (LCU – Unidades de mudança de vida) a nível 

de relacionamentos, a nível físico ou psíquico, a procura de segurança acontece com 

uma descida ao nível reptiliano sendo aqui  que aparecem os problemas de 

hipertensão, desregulação da frequência respiratória e de todos os parâmetros 

fisiológicos com paralelo ao tema psico-emocional (COEX-System, GROF, Stanislav; 

1993) e dá-se uma descida do nível cortical para o nível reptiliano. 

 

 
 Marisa  Moura (2006), “É preciso não ter vergonha de falhar” refere que, se 

“quer inovar? Comece a ganhar coragem para falhar às expectativas dos outros”. 

Esta é uma das reveladoras conclusões desta entrevista ao publicitário Pedro 

Bidarra.  

 “É verdade que, na valorização da conduta de uma pessoa, a sua posição 

social é tomada em consideração. (…) Excelência nestas qualidades (da honra) 

faz parte da imagem do homem ideal, falta delas abre caminho ao ostracismo 

social. O homem ideal e o homem respeitado estão a níveis diferentes da mesma 

escala de valores. (…) A fragmentação da sociedade ocidental contemporânea, a 

multiplicidade de modelos susceptíveis de serem imitados, a falta de uma clara 

ordem hierárquica de preferências entre esses modelos, é perturbador para a 

juventude moderna”, J. G. Peristiany (1965). 

 

Os pais temem que os seus filhos errem porque aos olhos dos outros significa 

preconceituosamente que eles estão em falta. 

Os professores temem o insucesso porque aos olhos dos outros significa 

preconceituosamente que eles são incompetentes. 
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 Existem três tipos de ameaça e de resposta possíveis, com as consequentes 

interacções. Nesta perspectiva, estabeleceram a existência de um conjunto de medos 

ligados à nossa existência prévia como espécie, nomeadamente: 

 

Um sistema de dominância-submissão, do qual resultaram os medos sociais, cuja 

função se insere na promoção da ordem social, no estabelecimento de 

hierarquias, nas preocupações com o desempenho ou comparação social; 

Um sistema de defesa de predadores, responsável pelo medo dos animais, que 

promove a detecção e fuga de potenciais predadores; 

Um sistema de defesa ambiental, que engloba os medos de tempestades naturais, 

espaços fechados, locais elevados ou sem protecção e situações em que a 

mobilidade seja difícil ou esteja limitada por obstáculos; 

 
O aumento das exigências escolares tanto em intensidade como na densidade de conteúdos (escola a tempo 

inteiro); a erosão do núcleo familiar; as tensões sociais e económicas; o processo de desenvolvimento das 

crianças e jovens pautado pela instabilidade, a crise generalizada de afecto, etc… criam tensões acrescidas as 

crianças e jovens (LCU – Life Change Units) que estão na base da Agressão à Forma – Reflexo de Susto, 

Stanley Keleman “Anatomia Emocional”. 

Agressão à Forma promove o bloqueio e inicia um processo de fechamento que pode culminar em “Neofobia”, 

o medo do novo e retrai a vontade de aprendizagem ou de explorar pelo medo de errar ou comprometer a 

pseudo-segurança construída como forma de auto-preservação. A criança prefere o conforto no desconforto 

do conhecido em detrimento de explorar o novo.  

 ────────────────────────────────── 
 │ 

  Neofilia  ▼ 
  ▲  ↓  
  Abertura    Fechamento 
      
  ↑     ↓ 
      
  Evolução    Recalcamento 
      emocional 
  ↑     ↓ 
  Cura    Doença 
  Fractalidade    (Simbólico) 
  ▲    ▼ 

  NEG-ENTROPIA    Neofobia 
  ▲    ▼ 
  Inteligência Emocional    ENTROPIA 
  (Presença de Amor)    (Medo – Falta de Amor) 
 
 └────────── CURA◄────────┬───────◄────◄────────┘ 
  catharsis SOMBRA 
  ┌───────────┴───────────┐ 

  Luta Fuga Dissociação 
  ▪ ▪ ▪ 
  Agressividade Depressão “Teatralidade” 
  ▪ Esgotamento 
  Passividade Desistência 
  Agressiva Abandono escolar  
  └───────────┬───────────┘ 

Dificuldades de Aprendizagem; Perturbações da aprendizagem; Perturbações do 
Comportamento Eventualmente podem chegar ao “Fim da linha” não por 
incapacidade ou falta de potencial, mas por desajuste a um sistema frio, 
indiferente, pragmático, racional e demasiado correccional. 

 
Legenda: BFA

1
 : Benefício Factual;  BE

2
 : Benefício Emocional;  BS

3
 : Benefício Simbólico 

 
 

 A jurisdição destes medos é do complexo-R, é ele que supervisiona e garante a 

defesa da integridade do indivíduo ou do colectivo. Se analisarmos podemos constatar 

que toda a nossa sociedade se estrutura em função destes medos. 
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Dominância-Submissão: O sistema de certificação e acreditação escolar 

(acreditação / honra), os rankings, a estratificação social, a aprovação ou 

reprovação, a inclusão e exclusão, a hierarquia organizacional, a preocupação 

com o desempenho escolar e profissional, a comparação da proficiência com os 

parceiros europeus, o estatuto do aluno e a garantia da disciplina e obediência à 

regra e à hierarquia, etc, representam mecanismos de defesa que obedecem ao 

critério do medo da jurisdição do Complexo-R; 

 

Defesa de predadores: No caso da escola, o gradeamento das escolas para 

proteger as crianças da “droga”, dos raptos, do assédio, dos vícios, da 

degradação social – aqui os predadores assumem ou personificam os “Lobos 

Maus”, todos os problemas a “combater” – combater o insucesso escolar, 

combater a falta de profissionalismo, combater o absentismo, combater o desvio à 

norma, ou seja defendemos os homens dos próprios homens que são tidos como 

maus e perversos. Tornamo-nos numa sociedade onde assumimos um duplo 

papel, o de vítimas e de predadores; 

 

Defesa ambiental: O plano de segurança escolar, as saídas de emergência, a 

protecção civil, as inundações, os ventos, os fogos, os sismos. Tudo constitui 

potenciais perigos de morte. Tornou-se imperativo realizar esforços dantescos no 

domínio da tecnologia com o intuito de controlar as “Forças da Natureza” que 

desconhecemos. Criamos modelos matemáticos complexos a nível da sismologia, 

climatologia, paleontoclimatologia, metereologia, hidrografia com o intuito de poder 

prever o comportamento da natureza. Esterilizamos tudo, cimentamos e 

alcatroamos para eliminar poeiras e agentes contaminantes, contudo e 

paradoxalmente, as próprias soluções tornam-se problemas irremediáveis. O 

medo da escassez e da fome fez-nos manipular geneticamente os alimentos sem 

nos apercebermos do beco sem saída em que nos metemos. 

 
 
  CARACTERÍSTICAS DOS COMPORTAMENTOS DITADOS 
  PELAS ESTRUTURAS DO CÉREBRO REPTILIANO. 
  ┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
  “Isopráxic” “Preservative” “reenactment” “tropistic” “deceptive”  
  Isopraxismo ou  Rotinização Reforçar  dissimulador 
  imitação padrões de comportamento 
  ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
  Comportamento Conservador Restabelecimento Tropismo Enganador 
  no qual dois ou mais Rotinas de uma lei, Comportamento  
  indivíduos se envolvem Repetitivo promulgação inato 
  no mesmo tipo de Rituais 
  actividade  (Imitação) 
  └──────────────────────────────────────────────────┘ 
  a nível das actividades humanas eles encontram expressão nos comportamentos do tipo: 
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐  
  Comportamento rituais CONFORMISMO promulgação OBEDIÊNCIA resposta a todo o tipo de 
  Obsessivo pessoais esclavagista de cerimoniais aos representações engano e/ou 
  Compulsivo diários e inerente a  predecessores  parciais quer fraude 
   Actos formas rotineiras  tal como nos  vivas ou 
   Supersticiosos e antigas de  assuntos legais  inanimadas 
    fazer as coisas  religiosos, 
    CONSERVADORISMO  culturais 
 └───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
  NORMOPATIA (Burocracia; Hierarquia; Poder; Avaliação; Certificação) 

 
 

 A reacção exagerada (escalada á violência) face a tudo o que consideram uma 

ofensa ou injustiça tornou-se comum. Esta falha perceptiva, filtro ou padrão (medo) 

faz com que as crianças vejam desconsiderações onde elas não existem, 

imaginando os colegas (outros) como mais hostis do que na realidade são. Isto 
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conduz a interpretar actos neutros como ameaças efectivas. Um encontrão 

inocente é visto como uma vingança, e retaliar como um ataque. (…) Vêem-se a si 

mesmas como vítimas e são capazes de recitar uma lista de ocasiões em que, por 

exemplo, os professores as acusaram de qualquer coisa de que estavam 

inocentes. Outra característica dessas crianças é que, uma vez dominadas pela 

raiva só conseguem pensar numa maneira de reagir batendo, Daniel Goleman 

(2003). (Juízos precipitados; parcialidade perceptiva; acção com base em 

suposições de hostilidade ou ameaça; dão pouca atenção ao que realmente 

acontece – piloto automático/auto-hipnose/modo defensivo – a partir do momento 

que imaginam uma ameaça, entram imediatamente em acção – conjectura de 

malevolência – Teoria da mediocridade das massas; crianças emocionalmente 

vulneráveis manifestando baixo limiar de exaltação; irritam-se com frequência e o 

pensamento deixa de ser claro – domínio do sistema límbico; interpretam actos 

benignos como hostis recorrendo de imediato á ofensa verbal ou física). 

 
  CÉREBRO REPTILIANO: outras características do cérebro reptiliano 

  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 



  Dá origem  Organiza  Organiza-se  Rituais e  Governos 

  à capacidade  vias de  por hábitos  religiões  hierarquias 

  de imitar e  circulação  e padrões     

  repetir  comunicação       

           

   acumular e  organiza  arte  Burocracias  Instituições 

   construir  rotinas  (Imagens 

  visuais) 

 
 OS SERVIÇOS EDUCATIVOS À luz do actual paradigma. 

 “mercado de bens simbólicos” 

 ┌───────────────┴────────────────┐ 

 Exige a conformidade e  Exige a uniformização 

 Subserviência do   de valores, atitudes, comportamentos 

 “consumidor/aluno/cliente”  e percursos curriculares. 

 ↓  ↓ 

A “teoria da reprodução cultural” é um modelo de sociabilização que coloca especial ênfase na 

descoberta dos mecanismos mediante os quais é levada a cabo a “reprodução”. Aqui tudo gira em 

torno da cultura que se define como legítima e do tipo de habitus que se pretende que os diferente 

alunos construam durante a sua permanência nas instituições de ensino. Constata-se que existe uma 

cultura burguesa que legitima relações sociais de produção capitalista e que se transmite e reproduz 

sem problemas. Simultaneamente nega-se e oculta-se a cultura que possuem os vários grupos sociais 

que procuram evoluir à luz de um paradigma holístico. 

 ┌────────────────┴────────────────┐ 

Existem estudantes cuja passagem pela escola é dominada 

pela teatralidade. Aparentemente interessa-lhes os 

conteúdos que a escola básica ou secundária lhes oferece, 

procuram comportar-se com respeito pelas normas cuja 

transgressão é objecto de sanção, mas não acreditam em 

nada do que ali se lhes diz; desejam apenas passar pelo 

sistema educativo sem arranjar problemas. É claro que 

nesta comunidade estudantil o habitus não chegará a criar-

se, uma vez que esse corpo de alunos não aceita a cultura 

que lhe é oferecida e, por consequente, também não são 

desenvolvidos os processos de interiorização convenientes, 

nem se chega a manifestar neles, na forma de hábitos, o 

conjunto de necessidade, competências, formas de pensar, 

etc, que o sistema de ensino pretendia. 

 

 

 

Também existem nas salas de aula 

estudantes capazes de se oporem 

explicitamente aos conteúdos e 

valores que a instituição 

defende. Estudantes politizados 

numa linha antagónica àquela que 

o sistema educativo oficial vende e 

que não se incomodam com as 

sanções com que pretendem 

atemorizá-los  

↓ 

Rebeldia, falta de lealdade,  

fuga de talentos, desobediência 

explícita. 

 

 

 A instituição educativa é uma organização que funciona segundo o modelo 

reptiliano. Assume-se como uma estrutura “burocrática” onde as emoções 
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predominantes são o medo promovido pelo poder, pela hierarquia, pelos instrumentos 

de controlo como a “avaliação”, a inclusão/exclusão (preconceito de honra), a 

retenção, a depreciação. A Instituição educativa vive e alimenta-se das emoções 

“negativas” ou incoerentes. A Inteligência Emocional é uma linguagem que resgata o 

“amor”. Esta linguagem pressupõe a predominância de estilos de ensino além da 

barreira da descoberta, Musska Mosston e Sara Ashworth, (1985), centrados no aluno 

que criam autonomia e espaço para a criatividade relativamente aos alunos. Ou seja, 

os alunos assumem a responsabilidade das decisões de pré-imacto, impacto e pós 

impacto com a facilitação do educador. 

 O ponto crucial do assunto que prende a educação refere-se ao facto de apenas 

existirem dois tipos de aprendizagem na opinião de Joseph C. Pearce (1998). 

 

 

 
 Só existem dois tipos de educação, Joseph C. Pearce (1999). 

 “Nurturing Heart-Brain Development Starting With Infants”, Journal of Family Life, Volume 5, n.º1 

 ┌───────────────────┴───────────────────┐ 

 O CONDICIONAMENTO - ADESTRAMENTO  A VERDADEIRA EDUCAÇÃO: AUTO-EDUCAÇÃO 

 O condicionamento é um resposta  Se queremos verdadeira aprendizagem 

 Baseada no medo promovido pelo  que envolva os lóbulos frontais, o 

 Sistema mais velho, o cérebro  cérebro intelectual e criativo então,  

 Reptiliano. É o cérebro de sobrevivência,  mais uma vez, o ambiente emocional 

 Reflexivo e de manutenção que responde  deve de ser positivo e de suporte.  

 Como se fosse ameaçado.   Ao primeiro sinal de ansiedade, o  

 ▪  cérebro muda as suas funções 

 Neste processo não acontece a   do neocórtex para o complexo-R 

 Aprendizagem, mas a aprendizagem  (Sistema Límbico + Reptiliano) 

 Condicionada e está intimamente 

 Associada com os estados emocionais  

 De hostilidade, raiva e ansiedade. 

 ▪  ▪ 

 Actual Anomalia do   Verdadeira inovação Educativa 

 Sistema Educativo Lusitano.  Educação para a qualidade. 

  

 

 

INDEPENDÊNCIA E LIBERDADE - DESINTOXICAÇÃO DA CONTENÇÃO: 

 

 

 Segundo Vítor da Fonseca (1981), “a motricidade humana, grande arquitecta da 

Civilização, tem as suas raízes filogenéticas a partir da Antropologia, da Genética e da 

embriologia. Por outro lado, a motricidade humana, para além de ser a consciência 

precoce, reúne em si duas componentes ontogenéticas fundamentais: a diferenciação 

estrutural do sistema nervoso central; a aquisição progressiva de padrões 

comportamentais (Skills), justificadores da hierarquia da experiência humana que vai 

da sensação à conceitualização, passando pela percepção, pela retenção e pela 

simbolização. É pela importância que a motricidade assume na estruturação, 

organização e regulação da linguagem humana” (seja escrita, falada, corporal ou 

emocional), “que ela nos permite compreender a razão de ser da evolução decorrente, 

do gesto à palavra, do acto ao pensamento” e à emoção, “do acto reflexo à actividade 

de reflexão”. A praxia que é uma função específica da nossa espécie, tem a ver com a 

capacidade de programar o movimento como produto final, tendo atrás de si imensos 

processos internos de elaboração. A praxia envolve, portanto um plano e uma 
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execução. O plano é uma função psicológica, a execução é uma função motora, ou 

seja, a expressão da riqueza dessa organização. 

 

 

  PRAXIA  
  ┌───────────────┴───────────────┐ 

 Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento  

  Intelectual emocional Motor 

   Afectividade 

 
   Corpo  

   (Centro Geométrico e Espacial) 

   permite a relação do ser com o envolvimento 

   ANATOMIA EMOCIONAL. 

  ┌───────────────┴───────────────┐ 

 Órgão De Terreno Do Receptáculo do  

 Expressão Metabolismo Sofrimento e do Prazer 

 ▪ emocional  Somatização.   

 ▪  ▪ 

 Instrumento operatório  Interface EMOCIONAL  

   

 
 A interacção dos aspectos afectivos com os motores, traduz a arquitectura de 

toda a personalidade do indivíduo e a organização das suas funções cognitivas. O 

corpo é o teatro da acção e o movimento o palco da inteligência, é por meio dele 

que se estabelece a eclosão do “espírito” com a realidade exterior. A 

complexidade dos problemas psicomotores é inumerável, a eles se encontram 

ligados fenómenos de comportamento tais como: Instabilidade; Debilidade; 

Emotividade; Imaturidade; Inibição; Agressividade. O corpo não é um tratado de 

anatomia nem um atlas de ossos e articulações, é para alguns o ponto de 

referência central das preocupações da neuropsiquiatria infantil, porque é o 

primeiro instrumento da vida emocional e relacional. Assim, uma deficiente 

integração psicológica derivada de uma motricidade não satisfeita acarretará 

situações de angústia que promoverão estados de desequilíbrio fisiológico, Vítor 

da Fonseca (1981). 

 

 

  É importante permitir à criança evoluir na sua fisicalidade, seguindo o seu ritmo 

e a sua necessidade desde as fases mais elementares de conquista do espaço, até ás 

fases mais elaboradas de domínio físico. O movimento e o seu fim são uma unidade, e 

desde a motricidade fetal até à maturidade plena, passando pelo momento do parto e 

pelas sucessivas evoluções, o movimento é sempre projectado face à satisfação de 

uma necessidade relacional.  

 

 Inúmeros trabalhos de investigação sugerem que as futuras faculdades de 

aprendizagem decorrem das primeiras aquisições motoras, a integração sensorial 

transcende-se numa integração psicomotora, base da organização intrínseca do 

cérebro, que se transforma e se substitui em várias motricidades para materializar os 

seus processos organizativos. A macromotricidade, para as diversas posturas e 

praxias globais; a micromotricidade, para as diversas preensões e praxias finas e a 

oromotricidade para a produção da fala. 
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 A motricidade é o meio através do qual a inteligência humana se desenvolveu e 

se materializou, se constrói e edifica. 

 

 A motricidade humana, grande arquitecta da Civilização, tem as suas raízes 

filogenéticas a partir da Antropologia, da Genética e da embriologia. Por outro lado, a 

motricidade humana, para além de ser a consciência precoce, reúne em si duas 

componentes ontogenéticas fundamentais:  

 

A diferenciação estrutural do sistema nervoso central; 

 

A aquisição progressiva de padrões comportamentais (Skills), justificadores da 

hierarquia da experiência humana que vai da sensação à conceitualização, 

passando pela percepção, pela retenção e pela simbolização. 

 

 

 A exploração do corpo é uma verdadeira propedêutica das aprendizagens 

escolares, e constitui um aspecto preventivo a considerar. Muitos dos 

mecanismos de defesa da criança, como compensações, camuflagens, refúgios, 

manifestações caracteriais, são expressão de uma motricidade que não foi 

satisfeita, reprimida por um envolvimento extremamente exigente e correccionista 

para com a criança. O adulto insiste em exigir mais à criança, do que exige a si 

próprio, Vítor da Fonseca (1981). 

 

A actividade de expressão pessoal não pode ser ensinada. A imposição de um 

padrão exterior quer seja técnico quer formal, provoca de imediato inibições e 

frustra totalmente o objectivo, (Read (1958) citado por Isabel Lima (1995). 

 

 

  O processo educativo através do movimento, deve centrar-se num “corpo 

subjectivo” que possui a sua maneira própria de estar no mundo. Torna-se 

necessário desmistificar o problema do comando, das atitudes rígidas, da execução 

perfeita, da disciplina técnica e espectacular, para nos projectarmos no 

desenvolvimento da interioridade humana, facilitando-lhe todos os meios de expressão 

e de simbolização, bem como todas as formas pessoais de pensamento e 

conhecimento. 

 

 As dificuldades de ordem perceptiva, a sua lenta elaboração, a sua 

inferioridade sensitiva, a incapacidade de se manter equilibrado, a fixação da atenção, 

a continuidade da acção, a dificuldade simbólica, a desorientação espacio-temporal, o 

encadeamento lógico, a descoordenação óculo-manual, a inadaptação grupal, a 

inibição de movimentos, a perda da iniciativa motora, a insuficiente determinação da 

lateralidade, os problemas de esquema corporal, a coordenação alterada esquerda-

direita, a afasia, a resistência ao real e, tantos outros problemas comportamentais 

instrumentais do indivíduo, são originados frequentemente por uma insuficiente 

estruturação da imagem corporal, Vítor da Fonseca (1985). 

 

 É também promover pelo movimento, o sentimento íntimo da criatividade 

pessoal, sempre numa relação significativa entre o indivíduo e o meio envolvente, e 

promover as vastas e profundas possibilidades de movimento, tendo em vista o 
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desenvolvimento da adaptação e da habilitação da pessoa humana. Precisamos 

assumir uma acção educativa e reabilitativa humana e autêntica. 

 A criança e o adolescente têm direito a praticar a sua expressão pessoal, 

deixando assim emergir a singularidade do seu sentir, da sua interioridade, para o seu 

equilíbrio emocional, ou como diz Berge (1970) citado por Isabel Lima (1995), para a 

“desintoxicação da contenção”. 

 

 Em tempos passados, brincar era algo natural para a criança. Brincavam e 

ninguém se preocupava com isso.  

 

Não se falava ou escrevia das suas actividades. Na nossa civilização 

predominantemente técnica, a criança está a perder cada vez mais a sua capacidade 

original de brincar. É certo que as crianças desejam brincar, como o fazem em todos 

os lugares do mundo e como sempre o fizeram, pois brincar é algo inerente ao “ser” da 

criança.  

 

 

 “O Brincar da criança é a manifestação mais profunda do impulso que conduz 

ao fazer, sendo que neste fazer, o homem tem a sua verdadeira essência humana. 

Não seria possível imaginar uma criança que não desejasse ser activa, como o é 

quando brinca, pois o brincar representa a libertação de uma actividade que 

deseja libertar-se do cerne do ser humano”. (Rudolf Steiner).  

 

 

 

OS ADULTOS NÃO FALAM A LINGUAGEM DAS CRIANÇAS. 

 

 

 

 O nosso Sistema Educativo exige das crianças que abdiquem de todo o seu 

tempo e se entreguem à “escola a tempo inteiro”, hipotencando a sua infância e a sua 

linguagem. A “Escola a tempo inteiro” é um prenúncio do fim da infância e o início de 

uma morte anunciada, a morte da “vida”.  

 Dr. Pellegrini (1995), afirma que apesar da desconsideração pelo intervalo, que 

envolve a maioria dos que estudam as ciências sociais ou mesmo para os que 

promovem as políticas educativas, o recreio é importante para um número de outros 

indivíduos, especialmente para as crianças. O período de recreio representa um 

momento único no dia de escola. Isto significa, que é um dos poucos momentos em 

que as crianças podem interagir com os seus pares, segundo as suas regras e com 

um mínimo de intervenção dos adultos.  
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 DEBATE ACESO SOBRE O RECREIO 

 Pais e Professores têm colocado em causa o papel do recreio no dia de  

 Escola “New York Times, 8, January 1989); Anthony Pellegrini (1995) 

 ┌───────────────────────────────────────┐ 

 Pró-recreio  Anti-recreio 

 Argumentos de apoio ao recreio.  Argumentos de oposição ao recreio 

 Sutton & Smith (1990)  Blatchford (1988) 

 ▪  ▪ 

 1º - Quando as crianças estão sentadas e quietas  1º - O recreio subtrai o tempo de instrução 

 por períodos prolongados de tempo elas acumulam  necessário numa já superlotado e longo 

 um excesso de energia e assim, a actividade  dia  de escola. Por isso, os períodos de recreio 

 física no recreio é necessária para descarregar  colocados de forma arbitrária no horário 

 este tipo de energia de forma a que as crianças  escolar, perturbam as crianças de um padrão 

 depois se consigam concentrar nas tarefas mais  de trabalho sustentável; 

 sedentárias na sala de aula; Esta teoria é  2º - O intervalo encoraja o comportamento  

 questionável do ponto de vista científico  anti-social e a agressão no recreio; 

   ▪ 

   Persistem argumentos que defendem que a perda 

   De tempo instrucional está relacionada com  

   algumas dimensões do comportamento no 

   recreio – a actividade física das crianças – 

   para estes, o recreio fornece a estas crianças 

   a oportunidade para descarregar o 

   “excesso de energia” excitando as 

   crianças a um nível que as torna depois 

   desatentas tornando o trabalho nas aulas difícil. 

   

   

    

 Normalmente quando se procura compreender o impacto e importância do 

recreio a nível cognitivo e social, tem que se considerar que a sua forma e conteúdo 

se processa de maneira diferente entre os meninos e as meninas, bem como a sua 

idade e as características dos espaços de recreio. Relativamente aos resultados 

cognitivos do recreio, são consideradas duas categorias ou teorias por parte dos 

investigadores: 

 
A teoria do despertar – sugere que a actividade física exibida durante o recreio 

possui consequências cognitivas importantes; por exemplo, nos adultos provou-se 

que a actividade física está correlacionada com um imediato aumento na atenção 

segundo Tomporowski & Ellis (1986) cit. Pellegrini (1995); Contudo, os estudos 

com crianças em idade escolar não são consistentes com os resultados dos 

adultos; 

 

A teoria da novidade (Berlyne, 1966) – as tarefas escolares constituem-se como 

estímulos diversificados e de opção livre. Aqui as crianças não só podem escolher 

os seus pares livremente com quem se desejam relacionar bem como os termos 

em que essa interacção se processa. O comportamento das crianças durante uma 

actividade é determinado inicialmente pelo grau de novidade inerente a essa 

actividade. À medida que a novidade diminui as crianças habituadas a ela, ou se 

aborrecem com essa actividade em particular e a sua concentração nessa 

actividade diminui a não ser que se tomem medidas preventivas, os alunos irão 

procurar essa novidade mudando para outra actividade. Normalmente as crianças 

procuram essa novidade num qualquer jogo formal ou informal de tipo motor de 

forma a manter o seu sistema nervoso central em nível óptimo de excitação, 

Baldwin & Baldwin (1978) cit. Pellegrini (1995).  
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 Para alguns, o período de recreio é um momento no qual as crianças ao 

jogarem, se preparam para a vida adulta simulando e adoptando os papéis sociais que 

procuram experimentar. Também nestes momentos as crianças desenvolvem a 

capacidade de resolução de problemas relacionais (sociais) ou de reflectir sobre os 

juízos de valor que os seus professores fazem relativamente às suas supostas 

personalidades anti-sociais. 

 Independentemente das variáveis estudadas e dos seus resultados sobre os 

aspectos cognitivos e sociais do recreio, este possui implicações educativas. Quer nos 

estudos correlacionais e longitudinais, o comportamento das crianças no recreio está 

relacionado, de formas predicativas e hipotéticas com os resultados quer sociais quer 

cognitivos.  

 Vários estudos têm examinado os efeitos do confinamento dos alunos na aula 

precedente ao período de recreio, ou a privação de exercício das crianças no jogo 

exterior. Os investigadores colocam várias hipóteses de trabalho nomeadamente quais 

as relações entre o recreio e o comportamento na sala de aulas? Mais uma vez a 

teoria da novidade fornece uma resposta. Estarão as crianças menos atentas e menos 

tempo sentadas e concentradas no seu trabalho, quanto maior o tempo em que 

estejam confinadas à sala de aula? E qual é a relação entre o que se passa no recreio 

e o comportamento na aula a seguir ao recreio? 

 

 Nos estudos referidos por Pellegrini (1995), referem que os efeitos do tempo de 

confinamento antes do recreio indicam que as crianças, e em especial os rapazes, 

mostravam-se mais irrequietos (desassossegados), enquanto faziam o seu trabalho 

escolar sentados, como uma função do tempo. Á medida que o tempo de 

confinamento aumentava, também aumentava o seu nervosismo. A concentração no 

trabalho escolar diminui em função do passar do tempo. 

 Os resultados indicam que as crianças que se envolvem no jogo que exige 

actividade física, seja de carácter social ou não social, ficavam menos atentos quando 

regressavam à aula. As crianças que se envolviam em actividades sociais, mas menos 

vigorosas do ponto de vista físico, estavam mais atentas na aula quando regressavam. 

Estes resultados mostram que o recreio tem efeitos diferentes para diferentes 

crianças. Para algumas crianças, especialmente os rapazes, o recreio proporciona 

uma oportunidade para o jogo tipicamente social e não-social que envolva actividade 

física; para as raparigas, permite-lhes uma interacção social menos activa em termos 

físicos. 

 

 Na actividade lúdica, é a função de simulação, representando o nível mais 

elevado da função cognitiva, que é colocada em jogo. Pela imaginação e a actividade 

criadora de experiência subjectiva, o homem pode evadir-se do real e do presente; a 

função imaginativa, ou de simulação, não está voltada para o controle do objecto, mas 

implica, ao contrário, a volta do indivíduo sobre ele mesmo, experimentando o prazer 

da sua actividade e criando um mundo fictício onde tudo ocorre em conformidade com 

os seus desejos e tendo ao seu serviço todas as forças da vida afectiva. O jogo, como 

a actividade adaptativa, é uma conduta pela qual tende a realizar-se um certo 

equilíbrio entre o mundo interior e o mundo exterior; mas a actividade utilitária está 

subordinada a um objectivo, ao passo que na actividade lúdica a realização tende 

unicamente para a realização de si mesmo. Portanto, não é surpreendente que o jogo 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         181 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

se manifeste como protótipo de uma actividade desalienada verdadeiramente criadora 

onde o homem realiza a sua própria essência. Assim, o jogo revela-se essencialmente 

como um modo de expressão. Para Melanie Klein, que resume bem o ponto de vista 

psicanalítico, “o jogo permite a satisfação simbólica do desejo, a destruição ou a 

atenuação provisória da angústia. Ele é revelador dos temores, das frustrações, das 

obsessões da criança. Uma das suas principais funções é fornecer aos fantasmas 

uma via de descarga”.  

 

 É o perigo de “julgar” o jogo da criança com critérios adultos. Para favorecer o 

desenvolvimento da criança, é preciso, pois, ver na sua actividade lúdica o protótipo 

da actividade criadora necessária à expressão da sua personalidade. Fazer com que 

as crianças brinquem e facilitar as suas experiências individuais e colectivas é assim 

uma tarefa essencial do educador, como já salientara Claparède. Incentivando os 

grupos de jogo na criança, o adulto deve evitar um tropeço: o de exercer pressão 

sobre a criança para que o jogo adquira demasiado cedo caracteres adultos, 

convertendo-o num antídoto ou numa compensação para o trabalho. Garantindo à 

criança uma certa gratuidade e liberdade durante o jogo, os educadores facilitam o seu 

desenvolvimento social pelo exercício da autonomia. Indispensável à sua experiência 

do corpo e à emergência das suas funções mentais, o jogo desempenha um papel 

determinante no desenvolvimento social da criança. É principalmente entre 6 e 12 

anos que, sem se substituir inteiramente os jogos individuais, os jogos colectivos vêem 

aumentar a sua posição na vida da criança. Esses jogos colectivos, na maior parte 

com dominância motora, são favoráveis à compreensão e à aceitação das regras que 

progressivamente matizarão a liberdade concedida à criança no plano lúdico. A regra 

do jogo, mutuamente consentida pelos diferentes membros do grupo, desempenha, 

segundo Piaget, um papel essencial no desenvolvimento social da criança, desde que 

não seja vivida como obrigação imposta pelo adulto. 

 Nesta perspectiva de plena utilização da actividade lúdica, seria útil lembrar que 

o grupo de crianças não é uma simples miniatura do grupo de adultos mas uma 

realidade colectiva peculiar com as suas próprias características. Particularmente, o 

jogo das crianças, à diferença daquele dos outros, tem um carácter mágico, isto é, o 

jogo é em grande parte vivido pelas crianças como uma realidade autêntica, Jean 

Leboulch (1987);  

 

 O jogo e o riso são efusivos, formas subjectivas de comportamento que 

permeiam a comunicação humana. O jogo comunicativo, que combina elementos de 

jogo e alegria, pontua e facilita o pensamento e a comunicação não o impedindo. 

Segundo Robert R. Provine, professor de Neurologia e Psicologia da Universidade de 

Maryland, o riso permite a oportunidade de avançar e recuar entre o circuito neuronal 

e o acto social. O jogo e o riso parecem ser dois ramos de comportamento diferentes 

que desaguaram numa fonte comum, ambos são um fenómeno privado e social que é 

espontâneo, contagiante e indiciador de princípios neurológicos profundos.  

 O jogo é um património mamífero que conduz à família, vida e educação. O jogo 

tem sido identificado como um factor crítico na socialização e no desenvolvimento da 

criança. É também um solo mental fértil sobre o qual grandes inventores e cientistas 

estruturam o seu trabalho. 
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 No campo das neurociências e do estudo do comportamento, o jogo tem, sido 

ignorado. Paul D. MacLean, investigador chefe no departamento de 

Neurofisiologia do Instituto Nacional de Saúde escreve: “Em conformidade com a 

proeminência do jogo entre os mamíferos e da sua influência civilizacional na 

evolução humana, é curioso que tenha recebido tão pouca atenção na 

investigação do neuro-comportamento. Num livro de psicologia experimental, este 

assunto do jogo é tratado em menos de uma página e numa colecção de três 

volumes de neurofisiologia nem sequer existe uma referência ao jogo”. 

 

 

 Na revista “Young Children” de Novembro, uma publicação do National 

Assotiation for the Education of Young Children, a investigadora editorial, Laura E. 

Berk (1994), revela uma falha educacional extraordinária: “Uma pesquisa da literatura 

revela que não existe nenhum estudo sobre a participação dos professores no jogo 

das crianças”. Segundo a mesma investigadora, na educação típica em fases 

precoces os parâmetros da educação não reconhecem o jogo como base primária na 

comunicação entre adultos e crianças sendo utilizado ocasionalmente dependendo 

muitos dos indivíduos envolvidos. Segundo revela o estudo de Berk (1994), 

depreende-se que o comportamento entre professores e crianças não é encarado 

como um assunto importante para investigar. E à medida que nos deslocamos na 

escada educativa para níveis superiores, o comportamento do jogo é quase extinto, 

exceptuando nas aulas de Educação Física quando alguns professores se envolvem 

com os seus alunos. 

   

A LINGUAGEM DAS MARIONETAS. 

 

 

 A dinâmica dos fantoches é única ao comportamento evolucionário do jogo 

humano que atrai, aproveita e espelha as forças da consciência inerentes aos 

processos cerebrais. Neste tão simples acessório que se apoia na mão fora do nosso 

self, o trabalho da mente torna-se manifesto numa linguagem simbólica que as 

crianças experimentam como algo muito maior que a vida, uma linguagem que falam 

instintivamente. 

 A arquetípica mão fantoche é uma forma física de um estado mental interior. 

Induz o jogo humano, a comunicação áudio-vocal e psicossocial. Simboliza o 

pensamento simbólico através da visualização, emoção, humor e nutrimento.  

 A mão suporta em si as representações de nuvens, planetas, sementes, gotas 

de chuva, ouvidos, flores, etc, são apenas algumas formas de vida simbólicas, parte 

de uma forma de comunicação simbólica e infinita. Podem ser descritos como campos 

mórficos de informação capazes de amparar as alterações evolucionárias no 

comportamento educativo, e parece conter a forma física de um autómato que confia 

nos mecanismos utilizados pelo cérebro real. Tal como as flores que desabrocham e 

se espalham ao longo de uma terra, estas formas dão sustento a uma paisagem  

multidimensional, integrada na aprendizagem e descoberta – a forma como o cérebro 

deseja. 

 É bastante conhecido e reconhecido o benefício da influência dos fantoches na 

aprendizagem e no desenvolvimento social. Exercem uma poderosa influência nas 

crianças de todas as idades. A linguagem dos fantoches e das marionetas é única na 
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sua capacidade para ajudar os professores e as crianças a aprenderem umas com as 

outras, crescerem, relacionarem-se abertamente, a serem auto-confiantes e auto-

expressivas. Falando esta linguagem, um professor pode transformar e ultrapassar as 

barreiras comuns da aprendizagem tais como o comportamento de oposição, 

disposição negativa, atitudes defensivas no sentido de aprendizagens benéficas e 

surpreendentes. As crianças tornam-se mais motivadas e receptivas. Os professores 

dão por si a divertir-se e na expectativa do próximo dia. Os professores que 

habitualmente se resguardam, e às suas emoções, criando uma certa distancia formal 

na classe, são surpreendidos pelo impacto da resposta das crianças ao impacto das 

marionetas e/ou fantoches. 

 Tal como o riso, comportamento do fantoche pode ser entendido, quase 

literalmente, como uma ferramenta que fornece um conhecimento profundo sobre o 

comportamento de aprendizagem. Os fantoches são uma janela ao observador 

científico permitindo-lhe obter um sentido objectivo sobre os nossos eus subjectivos. O 

estudo dos fantoches pelas ciências neuronais apresentados em alguns artigos 

científicos tem mostrado a sua validade no campo do estudo e da compreensão dos 

comportamentos de aprendizagem. Num artigo com o título, “Why Children Talk to 

Themselves”, por Laura E. Berk (1994) publicado na revista Scientific American de 

Novembro, explora o fenómeno do discurso privado das crianças. A Teoria de Vigotsky 

interpretada por Berk (1994), “A importância do jogo do faz de conta”, estabelece um 

elo importante em entre o brincar e o aprender em comunicação entre os adultos e as 

crianças o que tem sido completamente negligenciado pelos investigadores 

educacionais. Não só pela investigação educacional, como pelos próprios educadores 

os quais, demasiado ocupados com as suas tarefas administrativas, os seus critérios, 

as suas tabelas, grelhas, objectivos mínimos, adaptações curriculares e uma enorme 

parafernália de “coisas”, não só não têm tempo para o essencial na educação, como 

se esqueceram de ser crianças e olhar para elas, bem como, a pouco e pouco, têm 

vindo a criar uma barreira cada vez maior entre o Professor e o aluno. O que importa 

são as avaliações (as médias independentemente da forma como são obtidas se por 

“marranço” ou por “copianço”), e os conteúdos e não as crianças. Estas são 

“empecilhos” quando impedem o professor de “despejar a matéria” de ser um 

professor eficaz. 

 Um artigo intitulado “Why dogs bark”, publicado em 1993 no encontro da 

American Association for the Advancement of Science, debate uma questão levantada 

“Why children talk to puppets”, que oferece uma base razoável para investigação e um 

interesse alargado, dada a necessidade de uma reforma educativa com a aplicação 

dos conhecimentos actuais sobre neurociências. O conceito do cérebro triuno 

introduzido pelo Dr. Paul MacLean (1990), um investigador do Departamento de 

neurofisiologia no Instituto Nacional de Bethesda em Maryland, estabelece a relação 

biológica e social entre o jogo e a aprendizagem no seu livro “The Triune Brain in 

Evolution”. O seu estudo sobre a evolução do cérebro explica como emergiu o 

comportamento não verbal, bem como os processos emocionais e racionais. MacLean 

vê o jogo como um produto da evolução nos mamíferos com o seu papel prioritário e 

importante na aprendizagem e na socialização humana. 

 A ideia de que o comportamento dos fantoches pode oferecer um conjunto 

prático de aspectos das ciências do cérebro, foi primeiramente apresentada por 

Greater Richmond (1995), Concelho Científico de Educadores da Virgínia. Ele 

estabeleceu as bases científicas para a “dinâmica dos fantoches” como um facto 
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evolucionário do comportamento humano. Os conhecimentos das neurociencias 

tornam-se importantes para a compreensão e evolução da prestação dos educadores 

no ensino na medida em que a exploração da arquitectura profunda e as expressões 

da formação e função do cérebro, lançam uma nova luz na forma como as crianças 

são programadas para aprender. Segundo esta linha de pensamento, as ciências do 

cérebro levarão os educadores a um “último” e mais elevado nível de competência na 

educação: para se dominar o jogo, os adultos devem de se envolver em formas 

apropriadas de comunicação e de jogo conceptual. 

 Estamos tão preocupados em compreender como é que as crianças aprendem 

que nos esquecemos do mais importante, estar com elas e com elas brincar, partilhar 

a sua alegria e espontaneidade, a sua simplicidade. Em vez disso distanciamo-nos 

para observar, estudar, etiquetar, rotular e modelar, esquecendo-nos delas e das suas 

necessidades afectivas e emocionais. 

 A nossa criança interior está tão magoada que, quando queremos repreender 

alguém, por algum comportamento que achamos desadequado, lhe chamamos 

“criança”. “És mesmo criança!”, como se quiséssemos dizer, “és mesmo 

irresponsável”, “És mesmo burro!”, “És mesmo ignorante!”, “És mesmo estúpido!” ou 

mesmo “imaturo!”, “não és ninguém!”. É isso que, no fundo, achamos das crianças. 

Fazemos tudo para parecer adultos, seguros, confiantes, sabedores, racionais e 

sobretudo produtivos e activos. Activos sim, porque não fazer nada, não ser produtivo 

é algo de criança que brinca, porque “eu sou uma pessoa séria!”, “Eu levo a vida a 

sério!”, “Eu trabalho de sol a sol!”, “Eu sacrifico-me pelos meus filhos!”, “Eu sacrifico-

me pela escola!”, “Eu sacrifico-me por vocês!”, “Eu não tenho tempo para essas 

brincadeiras!”; “Isso já não é para a minha idade!”; “Pensas que eu ando para aqui a 

brincar! Hum!...”. “Então, não se faz nada?”; “Pensas que brincas comigo? “Quem tu 

pensas que eu sou? Eu trabalho duro, ouviste!”. Como se a negação da infância e o 

sacrifício pessoal se constituíssem como condição necessária e suficiente para o 

reconhecimento e honra! Além do mais, a Escola e a aprendizagem são coisas sérias, 

existem critérios, regras, normas, objectivos, programas, metas, avaliações. A 

“Educação não é uma brincadeira! é um trabalho sério, tem a ver com o prestígio 

nacional, com equidade, coesão social, prosperidade e riqueza”. Esta é a escola do 

sofrimento, do sacrifício, da infelicidade, a escola que perdeu a sua alma. 

 O conceito de “trabalho” (“Torturar com o tripālĭu – este de tripālis, derivado de 

três + palus, pois aquele instrumento de tortura era formado por 3 paus, José P. 

Machado (1995), é um instrumento de tortura. Nós sentimos orgulho, honra em 

trabalhar duro, porque é assim que mostramos perante a sociedade o quanto 

empenhados e honrados estamos em contribuir para a riqueza do país. Temos orgulho 

em sermos escravos e tudo fazemos para escravizar os outros às nossas crenças. O 

nosso sistema de ensino tudo faz para que as crianças se tornem em excelentes 

ferramentas certificadas e acreditadas para assim ratificar a qualidade da educação 

dos pais e do sistema de ensino. Um pai sente-se realizado quando um filho consegue 

singrar na vida e “ser alguém”, ter um bom emprego, um bom carro e uma boa casa. O 

sucesso dos filhos é o nosso sucesso.  

 

 Não conseguimos equilibrar os pratos da balança entre a necessidade de 

repouso, as necessidades de brincar, rir e de partilhar essa alegria com os filhos. 

Estamos tão cansados do trabalho que não temos paciência para os filhos. Estamos 

tão cansados de preparar aulas, planear, gerir as faltas, preencher formulários e tantas 
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outras inutilidades administrativas que não temos paciência para as crianças. Quantos 

professores dedicam o seu tempo de intervalo para brincar com os seus alunos? 

Quantos se sentem motivados para a partilha com eles? Quase nenhum! O intervalo é 

utilizado para fumar um cigarro, para contar aos colegas o último episódio caricato da 

aula ou o comportamento “ridículo”, ou para preencher algum papel ou verificar a 

correspondência ou actualizar o programa de alunos com faltas, ou ainda criticar os 

colegas ou a Ministra da Educação. 

 Estimular o desenvolvimento do cérebro não significa transformar a casa de uma 

criança numa réplica da sala de aula da escola convencional. Na verdade, é a sala de 

aula convencional que precisa ser reestruturada. "Julgávamos que brincadeiras e 

educação eram coisas incompatíveis" declararam Jean Marzollo e Janice Lloyd no 

seu excelente livro “Learning Through Play”. "Agora, conhecemos melhor o assunto. 

Os peritos em educação e os especialistas de primeira infância descobriram que 

brincar é uma das maneiras mais eficientes de aprender." O segredo é transformar a 

brincadeira em experiência de aprendizagem - e assegurar-se de que toda a 

aprendizagem seja divertida. 

 

 A importância de “ninar”: na verdade, aquilo que os pais bem-intencionados não 

valorizam, constitui-se muitas vezes, no melhor para a aprendizagem inicial. Não 

estamos a falar de estudos académicos. Os cientistas provaram, por exemplo, que 

embalar regularmente um bebé pode ser de inestimável importância para o 

crescimento do cérebro. Esse movimento estimula o que eles denominam de sistema 

vestibular. Trata-se de um sistema nervoso localizado no centro da base cerebral e 

muito estreitamente ligado ao mecanismo do ouvido interno do bebé, que também 

desempenha um papel vital no desenvolvimento do equilíbrio e da coordenação. De 

acordo com os cientistas, esta é uma das primeiras partes do cérebro que começa a 

funcionar quando o bebé ainda está no útero materno, cerca de dezasseis semanas 

após a concepção. 

 "É esta maturidade precoce que torna o sistema vestibular tão importante no 

desenvolvimento inicial do cérebro", afirma o médico Richard M. Restak, autor dos 

livros “The Brain: The Last Frontier” e “The Infant Mind”. "Flutuando no líquido 

amniótico, o feto registra as suas primeiras percepções por meio da actividade do seu 

sistema vestibular. Nos últimos anos, reuniram-se provas de que o sistema vestibular 

é fundamental para o desenvolvimento normal do cérebro. Os bebés que recebem 

estimulação vestibular periódica sendo embalados, ganham peso mais rapidamente e 

desenvolvem a visão e a audição mais cedo, além de apresentarem ciclos distintos de 

sono com menos idade". 

 A Dra. Ruth Rice, do Texas, demonstrou em testes controlados que se um bebé 

prematuro for acarinhado, massajado, envolvido e afagado por apenas quinze 

minutos, quatro vezes ao dia, a sua capacidade de coordenação de movimentos e de 

aprendizado será aumentada.  
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OS MEUS ADOLESCENTES NÃO PRECISAM DE ABRAÇOS: 

 

 

 Os abraços podem surgir de muitas formas estranhas. Os pais de jovens dos 

níveis escolares unificados e secundários, muitas vezes mostram-se chocados quando 

partilho com eles lembrando-os de que as suas crianças e jovens ainda precisam do 

toque da sua mãe e pai. E enquanto a ideia “quente e nebulada” de estar em contacto 

fisicamente possui algum atractivo no seu próprio direito e contexto, a ciência por 

detrás de um toque físico carinhoso constrói uma jaula blindada para se manter como 

um procedimento operativo padronizado. 

 O toque físico carinhoso (que inclui o toque em tom de brincadeira), trata-se de 

uma questão de se manter a criança conectada a nós através de um “local” no seu 

cérebro contra o qual a criança se encontra biologicamente incapaz de resistir – 

contudo podemos não acreditar que isso acontece durante 6 anos durante o período 

do seu desenvolvimento. 

 Este estado de incapacidade em resistir está relacionada com um a ligação que 

assenta nas estruturas profundas do nosso cérebro e que as ajuda inconscientemente 

a desencadear os processos que a mantêm ligada aos seus pais, mesmo antes de 

terem nascido. Estes “gatilhos” enquanto processo subtis (aparentemente 

inoperacionais durante muitos dias durante esta etapa do seu desenvolvimento), 

mantêm vias de ligação com as necessidades mais profundas, não tão conhecidas 

pelos pais de jovens crianças e dos educadores, nas fases mais precoces, contudo 

trata-se de uma necessidade tão descurada por muitos pais dos adolescentes e por 

outros adultos que lidam com jovens. 

 
Started by Juan Mann (http://www.freehugs.org/) 

 

 

A TERAPIA DO TOQUE: 

 

 

 O que é que isto tudo tem a ver com o abraçar? Até se compreender estes três 

estágios de desenvolvimento de um cérebro saudável, os pais e os educadores não 

podem apreciar em toda a sua beleza e profundidade a importância de um abraço, ou 

mais precisamente do toque humano. O toque corresponde a um dos cinco sentidos. 

Quando abraçamos e tocamos, despoletamos uma parte do cérebro que interpreta 

como segurança, conforto e ser alimentado. Garantidamente que, quando um jovem 

de 15 anos nos está a gritar, ele ou ela pode não parecer aberto ou receptivo aos 

nossos braços abertos, ou que o seu cérebro pensador conheça o nossa intenção e 

significado, “Vem à mãe e dá-me um abraço”.  

 Os pais de crianças pequenas ou mais crescidas devem de, com frequência, ser 

criativas acerca do “abraçar” os seus filhos. Por exemplo, descobri acidentalmente 

quando me dei conta de tocar espontaneamente um jovem. Inadvertidamente, (há!), 

tocá-lo à medida que me aproximei do seu ombro para alcançar algo que estava no 

centro da mesa permitiu criar a situação do toque. “Lutar” (brincadeira) no chão, ou em 

tom de brincadeira compor a roupa num já tão esquecido ritual de compor a roupa (em 
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vez de o meu filho se sentar no meu colo, ocasionalmente eu sentar-me-ia no dele por 

breves instantes e provocara sua reacção). Todos os momentos em que pode haver 

contacto afectivo sincero e carinhoso ajuda-nos a tomar consciência da necessidade 

do toque para o desenvolvimento e equilíbrio afectivo que se alicerça nas estruturas 

cerebrais mencionadas. Na adolescência, quando os jovens passam por períodos de 

transformação intensa e onde a instabilidade afectiva, emocional, física, relacional, 

escolar, social se instalam, o abraço amoroso, acolhedor, compreensivo constitui um 

porto seguro onde por momentos, quase se solta uma lágrima, cujo significado nos 

lembra o quão sós e incompreendidos são os jovens e o quanto lhes falta uma mão, 

um ombro, um colo para que se estabeleçam laços de compreensão, empatia e 

partilha até então esquecidos.  

 Vitor da Fonseca (1995), descreve a proxémia como o uso que o ser humano faz 

do espaço na comunicação interpessoal, enquanto produto cultural específico. As 

distâncias espaciais, as posições, os territórios, etc., já tinham sido estudadas em 

animais por Lorenz (1968) e Tinbergen (1951), mas em seres humanos, eles 

constituem outro importante paradigma da comunicação não verbal (CNV). O uso do 

espaço, a possessão do espaço, as regras territoriais na comunicação humana é em 

termos práticos, uma verdadeira aprendizagem social. 

 

 Hall define em termos praxémicos quatro zonas importantes na interacção adulta: 

 

Zona íntima (0 - 15 cm; é a distância do acto sexual, da luta, no bebé define a 

distância do conforto e da protecção e da aprendizagem da linguagem, no fundo o 

espaço que define o seu desenvolvimento até aos 3 anos);  

 

Zona pessoal: 45 - 75 cm, distância da proximidade do espaço próprio e ao 

alcance do tamanho do braço, no bebé é a distância das funções de higiene, 

nutrição, base da segurança, universo da manipulação dos objectos e brinquedos, 

do contacto olho-olho peculiar da sua relação preferencial com a mãe e dos 

familiares mais próximos, estranhos que invadem este espaço podem 

desencadear reacções emocionais imprevisíveis, zona onde as crianças operam 

entre os 3 e os 8 anos; 

 

Zona social: 1,20 - 2,10 m, é a distância fronteira entre pessoal e social, o limite 

do poder sobre outrem, no bebé, define o território de vigilância e de interacção 

mímica e lúdica com os outros; 

 

Zona pública: mais de 3 m que situa o exterior do círculo imediato de referência 

do indivíduo, no bebé compreende um espaço imperceptível em termos de CNV.  

 

 A aprendizagem social das posições, dos espaços reservados e das situações 

interactivas é um processo lento, que define a dimensão oculta e profundamente 

cultural da comunicação, daí a sua importância na génese da CNV. 

 Aproximar ou atingir pessoas e objectos, tocá-los, abraçá-los, explorá-los, 

retratam outras manifestações proxémicas não verbais importantes que vão sendo 

integradas na criança à medida que o espaço das suas relações interpessoais se 

complexifica. 
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A EDUCAÇÃO E A “CIÊNCIA DA FELICIDADE”.  

 

 

 Porque razão as aulas se tornaram num local de desprazer para as crianças? 

Porque razão se sentem tão desmotivadas e sobretudo, como reconstruir uma escola 

que as motive, satisfaça e lhes traga prazer na aprendizagem e sobretudo felicidade 

no processo e no produto?  

 Sigmund Freud assumiu uma visão fortemente hedónica sobre como a felicidade 

se relaciona com o prazer. Em resposta à sua pergunta sobre o que as pessoas 

queriam ou procuravam na vida e desejavam alcançar, Freud afirmou que a resposta a 

esta questão dificilmente causaria dúvida. Elas perseguem arduamente a felicidade; 

elas querem tornar-se felizes e permanecer assim. Este empreendimento possui dois 

lados, um positivo e um negativo. Por um lado visa a ausência de dor e desprazer e, 

por outro lado, experimentar sentimentos fortes de prazer, Freud & Riviere (1930) cit. 

Kent C. Berridge & Morten L. Kringelbach (2007), “Affective neuroscience of pleasure: 

reward in humans and animals”. 

 
  Jurisdição do Complexo-R e Sistema Límbico 
  ┌─────────────┴─────────────┐ 
  Evitamos a todo o custo! O que nós desejamos! 
  ▪ ▪ 
  Circuito cerebral da punição. Circuito cerebral da recompensa. 
  ▪ ▪ 
  (luta ou fuga) (ciclo do desejo-acção 
   -satisfação) 
  ↓ ↓  
 
  NÃO   SIM   
  Desprazer  Prazer   
  Pessimismo   Optimismo   
  Desmotivação   Motivação   
  Infelicidade   Felicidade   
  Insatisfação   Satisfação   
  Pesar   Êxtase   
  Desamor   Amor   
  Perda   Ganho    
  Insatisfação   Satisfação   
    
  ↓ ↓ 
  O que prevalece!… O que nos escapa!?  
 
   
  O Sistema de Inibição do Comportamento (SIC) é activado quando 
  A luta ou fuga parecem impossíveis, restando a submissão  
  passiva como a única opção comportamental 

 
 
 A resposta de Freud, equaciona o prazer enquanto felicidade. Segundo esta 

perspectiva, quanto mais prazer obtemos (enquanto se evita o desprazer), tanto mais 

felizes seremos. Até certo ponto, uma tal resposta hedónica está correcta, na medida 

em que os mecanismos do prazer podem ser virtualmente idênticos aos mecanismos 

cerebrais da felicidade. Por outro lado, outros contestaram afirmando que em vez 

disso, a felicidade humana envolve muito mais do que a mera obtenção de prazer, e 

requer concretizações adicionais no domínio cognitivo, estético, moral entre outros. 

Porém, o nível de empenho e envolvimento escolar, dependem muito do prazer ou 

desprazer que se obtém nas várias dimensões de recompensa e realização pessoal e 
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social, no contexto educativo, por parte dos vários actores da família educativa. No 

entanto, somos muito mais dominados pelos nossos receios, aos quais devotamos 

toda a nossa atenção na sua evicção, em detrimento de uma atitude construtiva e 

volitiva na obtenção do que desejamos como prazeiroso. 

 

 Segundo Kent C. Berridge & Morten L. Kringelbach (2007), os maiores 

componentes da recompensa e as suas subdivisões incluem: 

 

Preferência (liking): o componente actual do prazer ou impacto hedónico da 

recompensa. O prazer compreende dois níveis: 

 

Reacções de preferência central ou nuclear (Core Liking reactions), que não 

necessitam de ser conscientes; 

Experiências conscientes de prazer, no sentido comum da palavra, a qual pode 

ser elaborado fora da reacção de preferência central pelos mecanismos do 

cérebro cognitivo; 

 

Querer: motivação para a recompensa, a qual inclui tanto: 

Sobressai o processo de querer que não é necessariamente conscientes e; 

Desejos conscientes para incentivos ou objectivos cognitivos; 

 

Aprendizagem: associações, representações e predições sobre futuras recompensas 

baseadas em experiências passadas. Predições aprendidas incluem tanto: 

Predições explícitas e cognitivas e; 

Conhecimento implícito bem como condicionamento associativo tal como as associações 

instrumentais e Pavlovianas. 

 

 Investigações extensivas demonstraram que estes diferentes componentes 

psicológicos, são mediados por diferentes substratos cerebrais, parcialmente 

dissociados. Dentro de cada componente de recompensa, existem mais subdivisões e 

níveis, incluindo os processos conscientes e não conscientes. A existência de 

múltiplos tipos de componentes dentro da recompensa, fornece um desafio e uma 

oportunidade aos neurocientistas. 

 A capacidade cognitiva humana transforma e elabora as nossas representações 

mentais de eventos prazeirosos, adicionando riqueza e a capacidade para os 

saborear, ao alterar a atenção e a forma como pensamos acerca desses prazeres. A 

cognição também expande enormemente o leque de eventos que podem desencadear 

prazer nos seres humanos, incluindo as fontes culturais e cognitivas (arte, musica, 

gastronomia, bem como outras recompensas sociais, intelectuais e estéticas), e 

fornece formas de regulação top-down de forma a amplificar ou diminuir um prazer ou 

desprazer. 

 Os neurocientistas preocupam-se em compreender quais são os locais em que a 

ocorrência de prazer é codificada pela actividade neuronal. No entanto questionam-se 

sobre se as estruturas cerebrais que codificam o prazer, também ajudam a promovê-

lo? Ou seja, fazem a distinção entre codificar e causar o prazer. (…) O cérebro pode 

assim operar segundo o princípio de “mais códigos que causas” para o prazer, 

resultando em parte da tendência dos sinais se distribuírem para lá das suas fontes, e 

da necessidade de alguns sistemas cerebrais traduzirem os sinais de recompensa 
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para outras funções psicológicas tais como a aprendizagem e memória, 

representações cognitivas, decisões, acção, consciência e assim por diante.  

 Será que as crianças não obtêm das fontes culturais e cognitivas, tal como estão 

estruturadas no nosso modelo educativo, o seu motivo de prazer? Ou, doutra forma, 

que ingrediente falta para que as crianças consigam envolver-se e olhar para as fontes 

culturais e cognitivas (enculturação), como fontes de satisfação e prazer? Como 

podemos despoletar o seu sentido neofílico e a curiosidade intrínseca e inata para a 

aprendizagem espontânea? Será que estamos a enquadrar e orientar a educação 

para as crianças, descurando as necessidades de alguns níveis de processamento em 

detrimento de outros, os quais achamos mais nobres, eruditos e valorizadores? Onde 

é que estamos a falhar? Quais são as verdadeiras necessidades das crianças? Tanto 

se escreveu sobre o assunto mas, no entanto parece que algo se nos escapa. 

 O que é que faz o coração humano “cantar”, sobretudo o de uma criança em 

idade escolar? Os investigadores estão a olhar de perto, e o que eles têm descoberto 

pode surpreender-nos, afirma Cláudia Wallis (2004), “The New Science of Happiness”. 

 É impossível envolver-nos em actividades reflexivas, sem primeiro satisfazer o 

diálogo visceral – comportamental. A passividade imposta pelo processo tradicional de 

ensino mata este diálogo e por isso compromete os processos cognitivos. A cognição 

é um diálogo tripartido, um entendimento entre estas três entidades que obtêm prazer 

no mesmo. 

 Os três níveis reflectem em parte o processo filogenético, iniciando-se com os 

organismos mais primitivos unicelulares até aos animais mais complexos, os 

vertebrados, os mamíferos e finalmente os primatas, dos quais afirmamos ser 

membros, dependendo do níveo de análise. Para os animais simples, a vida é um 

conjunto contínuo de ameaças e oportunidades, e um animal deve aprender como 

responder apropriadamente a cada oportunidade. A teoria do marketing analisa o 

ambiente competitivo e concorrencial como um conjunto de ameaças e oportunidades. 

Parece que estamos a preparar as crianças na escola para potenciar e sobrevalorizar 

as instâncias viscerais e comportamentais, utilizando uma pitada de reflectividade ou 

sofisticação no processo de dominância do território económico ou do tecido 

comercial. Os circuitos cerebrais básicos, são mecanismos de resposta, analisando a 

situação e respondendo através da acção muscular, quando nos reportamos ao 

contexto animal, ou aos músculos cognitivos quando falamos do “macaco nu”. Se algo 

é mau ou perigoso, os músculos aumentam a sua tensão em preparação para a 

corrida, o ataque, ou para ficar imóvel. Se algo é bom e desejável, o animal pode 

relaxar enquanto se aproxima e assume a vantagem sobre a situação. Apesar da 

evolução, os circuitos responsáveis pela análise e resposta, melhoraram e tornam-se 

mais sofisticados. Se colocar-mos uma cerca de arame entre o animal e a sua comida 

desejada o que acontece? Se for uma galinha fica ali presa para sempre, debatendo-

se com a cerca, sem nunca chegar à comida; um cão daria a volta à cerca para chegar 

à comida. Ironicamente, os seres humanos quando vivem em função de um 

determinado quadro de referências, programam-se para determinados 

comportamentos que limitam as suas respostas. Se do outro lado da cerca estão as 

soluções para os problemas da educação, e a cerca representar o limite, fronteira da 

ciência ou do seu paradigma, acabam por não resolver o seu problema, porque se 

auto limitam a uma mera resposta visceral a tudo que crie dissonância ou seja 

conotado como perigoso. Por isso não somos muito diferentes das galinhas, apesar do 

nosso sofisticado hardware. Os nossos medos criam “lobos maus” que bloqueiam o 
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nosso discernimento e nos paralisam submissamente. Só com o tempo nos 

predispomos a saltar a cerca e atingir os nossos objectivos, reflectir sobre as 

experiências e decidir remover a cerca. Temos a capacidade de partilhar a experiência 

e o problema com outros membros para que possam conhecer o problema mesmo 

antes de o enfrentarem. 

 

 Os lagartos operam primariamente no nível visceral. Este é o nível das rotinas 

fixas, no qual o cérebro analisa o mundo e responde. Creio que o nosso sistema 

educativo, ao impor rotinas sobre as crianças não se afasta muito deste nível de 

processamento. Os cães e outros mamíferos possuem níveis mais elevados de 

análise, o nível comportamental, com um cérebro complexo e poderoso que pode 

analisar uma situação e alterar o seu comportamento de acordo com o mesmo. O nível 

comportamental nos seres humanos é-lhe especialmente útil para o aprendizado e 

operações rotineiras. É neste nível que o executante habilidoso sobressai. Ao seu 

nível evolutivo de desenvolvimento, o cérebro humano consegue pensar sobre as suas 

próprias operações. Esta é a sede das reflexões, do pensamento consciente, da 

aprendizagem de novos conceitos e generalizações do mundo. O nível 

comportamental não é consciente, e é por esse motivo que conseguimos conduzir o 

automóvel, ao mesmo tempo que pensamos em algo mais ao nível reflectivo. Assim, 

pianistas exímios conseguem deixar os seus dedos tocar automaticamente enquanto 

reflectem numa estrutura da música de ordem superior.  

  

Ex: Estas actividades possuem um impacto diferente sobre nós: 

 

As pessoas pagam para se assustarem numa “montanha russa” - O primeiro é 

mais primitivo, a reacção visceral de cair, o excesso de velocidade e a vertigem 

das alturas; 

 

Acção de cortar alimentos preparando-os para cozinhar utilizando uma faca muito 

bem equilibrada e afiada, sobre uma prancha de culinária - O segundo, o prazer 

de utilizar uma boa ferramenta de forma eficaz que se reporta ao sentimento que 

acompanha a realização da habilidade e que deriva do nível comportamental. Este 

é o prazer que qualquer perito sente quando realiza algo bem feito, tal como 

conduzir num percurso difícil, tocar uma peça de música, ou recitar um poema ou 

divertir uma audiência com anedotas e piadas como comediante; 

 

Acção de contemplar uma obra literária ou de arte – O prazer facilitado pela leitura 

de uma obra de arte séria, cuja fruição deriva do nível reflectivo e requer estudo e 

interpretação, é diferente do prazer comportamental; 

 

 

 O mais interessante de todos, é quando um dos níveis compete com outro, tal 

como na “montanha russa”. Se a montanha russa é tão assustadora, porque razão é 

tão popular? Existem pelo menos duas razões. Primeiro, parece que algumas pessoas 

adoram o medo em si, gostam um elevado nível de exaltação e excitação e aumenta a 

descarga de adrenalina que acompanha o perigo. A segunda razão advém do 

sentimento que segue o percurso, o orgulho em ter conquistado o medo e de se ser 

capaz de se vangloriar perante outros. Em ambos os casos, a sensação visceral 

compete com o prazer reflectivo. Nem todos conseguem vencer o medo e aceitar o 
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desafio de entrar na “montanha russa”, por isso, fazê-lo dá-nos uma vantagem sobre 

os rivais. A necessidade de exaltação e excitação aumenta a descarga de adrenalina 

que acompanha o perigo, ou o desafio da autoridade do professor, a regra escolar, ou 

o limite da lei ou regulamento, associado ao orgulho de ter conquistado o medo e se 

ser capaz de vangloriar perante os colegas da turma, conquistando a posição alfa 

(“macho dominante” – “líder de opinião”), é muito comum entre os jovens que cada vez 

mais se insurgem irreverentemente contra a instituição educativa enquanto sistema de 

poder instituído, subjugação das liberdades e programação cultural. Estes alunos 

conseguem influenciar e destabilizar uma turma e “enfernizar” a vida aos professores. 

Presos aos imperativos hierárquicos, à obrigação profissional, bem como aos 

espartilhos administrativos e legais, os professores sentem-se impotentes perante este 

cenário.  

 

 O prazer tem sido definido como a experiência da recompensa, mas uma 

definição tão restrita é questionável ou útil. Uma definição mais abrangente pode ser 

mais útil para os neurocientistas quando lidam com o prazer. A maior parte da nossa 

actividade cerebral não está disponível à introspecção consciente, e as provas 

neurocientíficas obtidas dos estudos humanos e de outros animais tornaram-no claro, 

que a actividade cerebral não consciente, é essencial para o controlo do nosso 

comportamento. Alguma desta actividade cerebral não consciente, está relacionada 

com o processamento hedónico e pode conduzir a reacções hedónicas. (…) Tal como 

se verificou útil subdividir as emoções e sentimentos nos seus sub-componentes 

conscientes e não-conscientes, Kent C. Berridge e col. (2007) também pode ser útil e 

significativo, dividir o prazer nos seus sub-componentes de processamento avaliativo 

hedónico, não conscientes (Core Liking reactions), e conscientes (Subjective liking). 

Uma tal definição enfatiza o facto que, apesar de o prazer desempenhar um papel 

central nas emoções e sentimentos conscientes, não é em si um sentimento 

consciente. Kent C. Berridge e col. (2007) afirmam que se está a tornar possível 

integrar o prazer, motivação e emoções a nível das neurociências cognitivas e dos 

sistemas. Alguns neurocientistas e psicólogos tendem a ver a cognição como 

separada do prazer e da emoção e motivação. Por este motivo, estando as teorias da 

aprendizagem dependentes dos pareceres e conclusões das neurociências e da 

psicologia, as suas conclusões reflectem-se na educação, criando um fosso e 

incompatibilidade entre os processos cognitivos, as emoções e motivações. Ou seja, a 

educação organizou-se sobretudo em função da desvalorização da inteligência 

emocional. Os processos cognitivos têm que ser “sérios”, silenciosos, passivos e os 

receptores obedientes e atentos reduzem-se a sistemas de recepção e processamento 

de informação. Prevalece uma incompatibilidade entre o “brincar” (actividade 

considerada improdutiva e não séria) e o trabalho sério de treino cognitivo, planeado, 

organizado, metódico, objectivado e científico. 

 

 A cognição é essencialmente representativa de outros eventos ou relações, 

enquanto que o prazer não o é. A cognição é essencial a outros componentes do não-

prazer que compõem o processo de recompensa (Ex. perceber e conhecer à distância 

que os estímulos são positivos através de mecanismos associativos, aprender a 

antecipar no tempo, espaço e contexto, um estímulo positivo e outras funções de 

memória e de decisão e acção, mediadas pelos sistemas do cérebro para além 

daquelas geradas pelo prazer hedónico). Porém, mais fundamental, é difícil ver de que 
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forma a cognição se origina sem o processo hedónico na vida real. O prazer influencia 

claramente a cognição, e a cognição influencia o prazer. 

 

 A maior parte da sua história, a psicologia preocupou-se fundamentalmente com 

as aflições da mente humana, tal como acontece com a psicologia educativa e os 

problemas de aprendizagem e de comportamento: ansiedade, depressão, neurose, 

obsessão, paranóia e delírios. O objectivo dos terapeutas centrava-se prioritariamente 

em trazer os pacientes de volta dos seus estados negativos, estados de doença para 

estados normais neutrais ou, tal como afirma o psicólogo Martin Seligman da 

Universidade da Pensilvânia, “de um menos cinco para o zero”. Foi este psicólogo que 

partilhou uma nova visão enquanto presidente da APA (American Psycological 

Association), um novo objectivo para a psicologia. Sublinhou a necessidade de se 

compreender quais as condições que fazem os seres humanos florescer, como 

“passamos de um zero para um mais cinco”. 

 
 
 
 
  -5  0 + 5 

  ◄──────────────────────────────────────► 

  ↓  ↓ 
  Reino obscuro dos  Terra soalheira da 
  desequilíbrios Mentais  robustez mental e 
  dos problemas e desordens de  calorosa saúde 
  de aprendizagem, dos  ▪  
  desequilíbrios comportamentais.  Martin Seligman 
  insucesso escolar.  “Optimismo” 
    ▪ 
    Associado com boa  
    saúde física, 
    Menor depressão e  
    equilíbrio mental, 
    Longevidade e maior  
    felicidade. 

 
 
 

 

 Seligman estava a pensar em grande, ele pretendia persuadir um grande 

número de profissionais a explorar a região a norte do zero (0), para compreender o 

que fazia com que as pessoas se sentissem preenchidas e significativamente felizes e 

se envolvessem activamente nas suas actividades. Creio que esta é uma questão 

fundamental para a família educativa face aos crescentes problemas que a assolam e 

a colocam na região (-5). Edward Diener, o Sr. Felicidade examinou o que fazia as 

pessoas sentirem-se satisfeitas com a vida. O psicólogo Húngaro Muhaly 

Csikszentmihalyi estuda os estados da mente feliz aos quais designa de “fluir” (flow), o 

sentimento de completo envolvimento numa actividade criativa e divertida familiar aos 

atletas, músicos, entusiastas dos vídeo-jogos, e quase toda a gente que se “perca” 

numa perseguição e fruição de algo empolgante. Como estratégia para recrutar novos 

talentos para esta área de investigação, Seligman abordou a Fundação Templeton em 

Inglaterra a qual criou prémios lucrativos para a investigação na psicologia positiva. 

Como resultado, verificou-se uma explosão de investigação na felicidade, optimismo, 

emoções positivas e traços de carácter saudáveis. Contudo, parece que tarda em 

chegar ao campo da educação o resultado destes estudos e conclusões. A Educação 
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concentra-se tanto em combater os desvios que a única coisa que consegue é o 

aumento do seu volume, intensidade e complexidade. 

 

 Uma das maiores questões que move os investigadores da felicidade, é saber o 

quanto é que a nossa felicidade está sob o nosso controlo. O investigador da 

Universidade do Minesota, David Lykken publicou um artigo científico no qual 

procurava o papel dos genes na determinação do sentido individual da satisfação na 

vida. Concluiu que 50% da nossa satisfação com a vida advém da programação 

genética. Tal como veremos mais à frente, com base na “biologia da crença”, ao 

contrário deste determinismo genético, os nossos genes obedecem à nossa 

programação mental e, como tal podemos afirmar que a satisfação com a vida 

depende 50% das nossas crenças. Na verdade depende muito mais do que 50%. 

Lykken descobriu que factores circunstanciais tais como o salário, estatuto marital, 

religião e educação contribuem com cerca de 8% para o nosso bem-estar geral. 

Porém, também as nossas opções na vida são determinadas pelas nossas profundas 

crenças, logo estes 8% dependem também dos nossos construtos mentais artificiais 

auto-impostos.  

 

 O movimento da psicologia positiva mostra como nós podemos elevar os nossos 

níveis de felicidade. Tal envolve o trabalho em três componentes da felicidade: 1.º 

obter mais prazer da vida (saborear as experiências sensoriais, o ser e o estar, o 

brincar, o deleite, a fruição, “carpe diem”); 2.º tornar-se mais envolvido naquilo que 

sentimos ser mais significativo para nós; 3.º encontrar formas de tornar a vida mais 

significativa. Estes são três objectivos do modelo educativo “aprender a ser feliz”. 

Sonja Lyubomirsky, uma psicóloga da Universidade da Califórnia estuda diferentes 

intensificadores da felicidade. Ela concluiu que investir tempo para contar 

conscientemente as suas bênçãos uma vez por semana (atitude de gratidão), 

escrevendo-as num “diário da gratidão”, aumenta significativamente a satisfação geral 

para com a vida durante um período de seis semanas, enquanto o grupo de controlo 

que não obteve os mesmos ganhos. Os exercícios de gratidão podem fazer muito 

mais do que simplesmente elevar a moral ou a disposição. O psicólogo David Emmons 

da Universidade da Califórnia mostra que tal atitude promove uma melhoria da saúde 

física, eleva os níveis de energia e alivia a dor e a fadiga. Outro intensificador da 

felicidade é a prática de actos de altruísmo ou bondade. A realização de cinco acções 

por semana, especialmente se forem realizados no mesmo dia, mostram uma 

intensificação dos valores mensurados. Outro intensificador de felicidade é aquele em 

que o indivíduo, no final do dia anota três coisas que correram bem e a razão pelo qual 

assim foi, “três bênçãos”. As pessoas tornam-se menos deprimidas e melhoram o seu 

estado de três a seis meses depois. A maior recomendação de Seligman para uma 

felicidade duradoura. 
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 ──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 OITO PASSOS NO SENTIDO DE UMA VIDA MAIS SATISFATÓRIA: 

 Investigação de Sonja Lyubomirsky, baseada em investigações próprias e de outros: 

 ──────────────────────────────────────────────────────────────── 

1. Saborear as alegrias da vida e obter mais prazer e satisfação da mesma (fruir 

a vida, valorizar os aspectos positivos); Contar as bênçãos; 

2. Encontrar objectivos intrínsecos que façam sentir preenchido interiormente e 

praticar actos de bondade; Envolver-se em actividades nobres, que dêem mais 

significado à vida e intensifiquem a sensação geral de bem-estar; 

3. Saborear as alegrias da vida e os pequenos grandes momentos;  

4. Agradecer a um mentor: exprimir o apreço por alguém que nos tenha auxiliado 

num momento determinante da nossa vida; 

5. Aprender a perdoar; 

6. Investir tempo e energia com os amigos e a família; 

7. Cuidar do nosso corpo; 

8. Desenvolver estratégias para lidar com o stress 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 Os tentáculos da “normopatia” social têm validado a disfunção, atribuindo-lhe um 

cunho de validade pelo consenso social. Ou seja, apesar dos grandes investimentos 

políticos e das fatias do orçamento geral do estado nas lutas e combates aos desvios, 

tal atitude apenas reflecte a confusão mental e o paradoxo das crenças dominantes. A 

economia alimenta-se e vive das dependências e co-dependências, do individualismo 

e egoísmo competitivo. Os cidadãos, “contaminados pelo vírus VCMAAI
EGO”, deixam-se 

convencer de que os mestres são os detentores das respostas e da “razão”. É preciso 

muita coragem para se escutar a si próprio, num mundo que nunca fará muito sentido. 

Claro que as pessoas podem construir explicações, racionalizações em torno daquilo 

que se está a passar, mas as regras da existência parecem transcender todo e 

qualquer sistema lógico humano. É assim que as pessoas que não conseguem 

compreender o sentido do mundo tendem a virar-se para sistemas exteriores que as 

possam guiar, em lugar de assumirem a coragem de dependerem dos seus próprios 

juízos e de escutarem aquilo que deveras sentem. Tornamo-nos seguidores de 

sistemas desde tenra idade, sob a mão firme da acção (des)educativa, e deixamos 

que nos manipulem as nossa próprias ideias e sentimentos. Enterramo-nos 

literalmente nas nossas vidas desprovidas de humor, na bebida, nos comprimidos ou 

em quaisquer outras drogas, numa miríade de sintomas físicos e mentais. Acabamos 

por esconder o que sentimos, de forma tão profunda que a nossa humanidade se 

desvanece, e transformamo-nos em autênticos robots de eficiência (ou de confusão). 

Desistimos da liberdade a partir do momento que começamos a seguir os “mestres 

exteriores”. As pessoas mágicas sabem tudo! Chefes, Gurus, Terapeutas, 

Professores, Santos e menos santos, Políticos. Não queremos afirmar que os líderes 

sejam forçosamente corruptos ou maus. O problema está nos seus seguidores, que 

abdicam da individualidade, da liberdade, do juízo, em troca do doce alívio 

proporcionado pela presença de alguém que resolva todos os problemas e tome todas 

as decisões (…), quando arranjamos um mestre, nós também arranjamos alguém a 

quem podemos culpar se as coisas correm mal, “aquele charlatão aldrabou-me!”, Tom 

Rusk & Randy Read (1989), “Como Conquistar a Felicidade”. 
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 Conclui-se portanto que, é fundamental que a educação facilite os ingredientes 

necessários para que as crianças sejam reflexivas, auto-conscientes, convictas e 

soberanas das suas vidas e sobretudo que se amem. A felicidade depende de factores 

completamente secundarizados pelas actuais prioridades da formação escolar. A 

literacia, ou seja o domínio da expressão oral e escrita e do cálculo, bem como no 

domínio das tecnologias de informação e comunicação, são as prioridades da 

educação. A realidade é que cada vez mais procuramos o prazer naquilo que nos 

destrói, cada vez estamos mais dependentes de substâncias ou artifícios que não são 

mais do que substitutos do amor que não sentimos por nós próprios. Na verdade o 

comportamento dos consumidores e a procura de bem-estar e prazer apoia-se numa 

felicidade ilusória a qual é a base do sucesso da economia. Apesar disso, Howard J. 

Shaffer e col. (2004), “Toward a Syndrome Model of Addiction”, sublinham que “a sua 

análise da vasta literatura revela que os objectos específicos de dependência 

desempenham um papel menos central no desenvolvimento das dependências do que 

previamente se pensava”. Existem na verdade provas de antecedentes, manifestações 

e consequências biopsicosociais múltiplas no modelo da síndrome da dependência o 

qual possui expressões múltiplas e oportunisticas. A síndrome de dependência que a 

maioria de nós manifesta só tem um factor de risco, a “crise de identidade” e “falta de 

amor-próprio”. Os antecedentes da síndrome da dependência incluem níveis de 

vulnerabilidade individual, exposição e interacção com o objecto da mesma. As 

pessoas encontram e acumulam combinações específicas de elementos 

neurobiológicos, psicossociais e espirituais que influenciam o seu comportamento. 

Alguns elementos aumentam e outros diminuem a probabilidade de se manifestar a 

síndrome da dependência. As estratégias de fora para dentro que visam combater 

todas as fontes de perigo para as crianças, a esterilização do ambiente, as normas de 

segurança, a legislação rígida, a fiscalização, o controlo, a rusga, a apreensão e 

detenção dos semeadores de discórdia, são infrutíferas porque o problema reside no 

sofrimento da alma. Uma alma sofrida e mal amada, procura o aconchego e o conforto 

em qualquer objecto ou substância que active os sistemas neurobiológicos de 

recompensa, sobretudo o sistema ou “circuito de recompensa” da dopamina. 
 

 

 

A LINGUAGEM HUMANA E O NOSSO CÉREBRO REPTILIANO. 

 

 

 A evolução do homo sapiens alterou rapidamente a terra. Dois grandes atributos 

distinguem-nos de todos os outros organismos. Estes atributos permitiram aos 

humanos dominar a paisagem terrestre, contudo não sem um custo ecológico, o qual 

em grande parte ainda não foi registado no livro da história natural. Voltando ao 

contexto da relação entre as aquisições linguísticas e a importância das primeiras 

aprendizagens em contexto rico e afectivamente estável que permitam ao FLS 

(Functional Language System – Sistema Funcional da Linguagem - SFL), uma rápida 

integração da informação sensorial com o conhecimento armazenado – este sistema 

dinâmico adiciona recursos neuronais em resposta à dificuldade das tarefas, Philip 

Lieberman (2000). Para que a criança possa potenciar as suas capacidades nas 

regiões dos lobos frontais do neocórtex implicadas no raciocínio abstracto e no 

planeamento, estas áreas serão recrutadas à medida que a dificuldade da tarefa 
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aumenta. Contudo, a aprendizagem evolui das instâncias mais simples para as mais 

complexas, dependendo o desenvolvimento das últimas, das bases 

educativas/afectivas. Existe uma inter-relação profunda ontogenética e filogenética do 

movimento e da linguagem, dado que estes dois factores são essenciais à edificação 

dos fenómenos de comunicação, informação, percepção, reflexão e exteriorização dos 

estados de consciência, Vítor da Fonseca (1981). O processo de facilitação educativa 

de diálogo, cooperação activa na procura da verdade e em cumplicidade entre o 

formador (Pai ou Professor) e o formando (Educando ou aluno), deve acontecer na 

cumplicidade afectiva, no espaço e no tempo numa melodia de movimentos corporais 

fluidos (Partilha), em contraste com o actual contexto formal, rígido da sala de aula. Os 

comportamentos que a situação familiar e escolar exigem, devem colocar em 

destaque a inseparabilidade da motilidade, corporeidade e cinestesia, e das 

inteligências cognitiva, emocional e corporal cinestésica já que é pelo movimento que 

o pensamento se vai estruturando. 

 

 O SFL fornece acesso directo à informação codificada numa palavra, por 

exemplo, informação primária sonora, visual e motora. As operações mentais 

processadas no cérebro não são compartimentalizadas nos “módulos” propostos pela 

maioria dos linguistas e muitos cientistas cognitivos. As bases neuronais da linguagem 

estão interligadas com outros aspectos da cognição, controlo motor e emoções, Philip 

Lieberman (2000). Por isso não faz sentido uma educação linguística dissociada dos 

outros aspectos da cognição do controlo motor e emoções mas sim, uma educação 

triuna, multidimensional onde o jogo ou mesmo o brincar devem assumir um papel 

preponderante distanciando-a do actual contexto formal, rígido e esclerosante que 

está na base dos actuais sintomas da educação e que tantas preocupações e 

desalento causam. 

 O SFL humano é único e nenhuma outra espécie possui a capacidade neuronal 

para comandar a linguagem falada a qual serve como meio quer para a comunicação 

quer pensamento. A SFL parece, contudo, ter evoluído a partir das estruturas 

neuronais e sistemas que regulam o comportamento motor adaptativo em outros 

animais. À luz desta premissa, as estruturas dos gânglios basais subcorticais, 

usualmente associadas ao controlo motor que são elementos chave do SFL, reflectem 

a sua história evolutiva. A selecção natural operada a nível dos mecanismos neuronais 

produz respostas (cognitivas e motoras). Não existem razões para se acreditar que as 

operações básicas do cérebro humano sejam distintas e diferentes para o controlo 

motor e para a linguagem. A arquitectura neuronal que regula o controlo motor e a 

sintaxe fazem parte do nosso potencial inato. Nos estágios precoces da evolução dos 

circuitos neuronais cortico-estriados que regulam a linguagem e o pensamento 

humanos, estes podem ter sido moldados através da selecção natural de forma a 

convergir no sentido das exigências da locomoção bípede erecta, sendo a primeira 

característica que define a evolução hominídea. Segundo Philip Lieberman (2000), 

esta perspectiva evolutiva não é familiar a alguns cientistas cognitivos, linguistas e 

filósofos. Segundo afirmação de Dobzhansky cit. Philip Lieberman (2000), “Nada na 

biologia da linguagem faz sentido excepto à luz dos processos evolutivos”, ou 

filogenéticos. 
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  ATRIBUTOS QUE NOS DISTINGUEM DOS OUTROS ANIMAIS: 

  P. G. Falkowski and D. Tchernov; “Human Footprints in the Ecological Landscape” 

  Environmental Biophysics and Molecular Ecology Program Institute of Marine and Coastal Science: 

  Department of Geological Sciences 

  ┌────────────────────────────────────────┐ 

  Linguagem Complexa  Criação de ferramentas 

  ▪  Avançadas 

  ▪  ▪ 

  Permite a comunicação de pensamentos  Esta capacidade permitiu aos humanos 

  Abstractos através de meios orais,  fabricar instrumentos para adquirir comida 

  Visuais e escritos. Nos tempos modernos  e construir abrigos de forma mais eficiente. 

  As nossas capacidades comunicativas  Estes processos não possuem paralelos 

  São tão apuradas que nos permitem transferir  em mais nenhuma outra espécie. Ao alterar 

 Virtualmente e instantaneamente grandes quantidades  os materiais naturais para produzir substâncias 

 De conhecimento através fronteiras geográficas e  que de outra forma não seriam encontradas 

  Geracionais sem alterar um único gene nos  na natureza, mudou o rumo da sua 

   nossos gâmetas.  Evolução. 

  ▪  ▪ 

  A linguagem deu aos humanos uma capacidade  ▪ 

  Incrível para rapidamente acomodar e afectar  ▪ 

  O ambiente de formas que nenhum outro  ▪ 

  Organismo pode.  ▪ 

  └───────────────────────────────────────┘ 

  Uma propriedade fundamental emergente da evolução 

  da linguagem e da fabricação de ferramentas é a estrutura económica,  

  Um fenómeno único e exclusivo da sociedade humana. 

  A economia, nos moldes em que se estrutura actualmente 

  alimenta-se e alimenta o medo e a insegurança nas pessoas. 

 

 

 “É importante reter que os circuitos neuronais que ligam as estruturas dos 

gânglios basais e cerebelo às áreas corticais pré-frontais implicadas na cognição, 

também ligam às áreas corticais associadas com o controlo motor”. Isto significa 

que a aprendizagem cognitiva deve estar ligada ao movimento, ou seja, a 

aprendizagem deve ser dinâmica e não estática, efectiva e não virtual (lidando 

com modelos abstractos de realidade). As crianças devem de aprender livremente, 

com a possibilidade de interagir com o contexto de aprendizagem fora das salas 

de aulas sem o confinamento a uma cadeira (ergonomicamente desadequada), 

como fronteira limitadora. A aprendizagem deve acontecer com os objectos e 

contextos da realidade utilizando a estrutura multisensorial e cinestésica através 

da persecução de objectivos previamente definidos por ambas as partes, o 

facilitador e os alunos. Por outro lado, a privação afectiva, a ausência de 

movimento na sala de aula promove o insucesso educativo e fomenta os 

“comportamentos desviantes” porque não é aceite, criando inconformismo 

biocultural, porque a criança necessita do movimento como condição básica do 

seu desenvolvimento”. 

 

 

 O homem neste momento, não só precisa de compreender as bases evolutivas 

da linguagem para que se possa redescobrir espiritualmente, como precisa de evoluir 

para novos tipos e conceitos de linguagem como o “Alfabeto do coração” de Daniel 

Winter (1997). Um novo modelo educativo fala a linguagem do coração, educa para a 

vida (reconhecendo a impermanência da coisas), e para a integração das 4 nobres 

verdades. 

 Nos últimos 200 anos, todas as tentativas de compreender as bases neuronais e 

a evolução da linguagem humana, focaram a sua atenção no neocórtex. Nos últimos 
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40 anos, os linguistas aderiram às teorias de Noam Chomsky que equipararam a 

linguagem com a sintaxe, lançando a hipótese específica de uma “gramática universal” 

inata e geneticamente transmitida. Philip Lieberman (2000), no seu livro “Human 

Language and our reptilian brain”, centra-se no facto de a fala ser uma habilidade 

(skills) aprendida, baseando-se num “sistema funcional de linguagem”. Contudo, nem 

a anatomia nem a fisiologia da SFL podem actualmente, ser especificadas com um 

grau de certeza, apontando os dados comportamentais e neurobiológicos da 

linguagem como sendo regulados por uma rede distribuída que envolve as estruturas 

subcorticais, gânglios basais, frequentemente associados com o cérebro reptiliano que 

filogeneticamente deriva dos anfíbios. Tal como outros sistemas que regulam 

comportamentos complexos, a arquitectura do SFL consiste em circuitos que ligam 

populações segregadas de neurónios em estruturas distribuídas através do cérebro 

quer a nível cortical como subcortical, incluindo as tradicionais áreas (áreas de Broca e 

Wernicke) bem como outras áreas neocorticais. 

 

 Carl Sagan (1994), “O cérebro de broca” refere que, “é bem provável que o 

pensamento humano e a indústria tenham andado a par com o desenvolvimento 

do discurso articulado; a área de Broca pode, na realidade, ser uma das bases da 

nossa hominização, bem como um meio de determinar as relações que existem 

entre nós e os nossos antecessores, na sua caminhada em direcção a essa 

hominização”; “A área de Broca corresponde a uma pequena zona na terceira 

circunvalação do lóbulo frontal esquerdo o córtex cerebral e é responsável pelo 

discurso articulado”. Philip Lieberman (2000), “Human Language and our Reptilian 

Brain”, menciona que “os estádios iniciais da linguagem hominídea dependem em 

larga medida dos gestos manuais” relacionando os mesmos circuitos do “controlo 

manual e comportamento cognitivo”. 

 

 

 Uma educação que se alicerça na “Pedagogia do Medo” remete o aluno para um 

domínio dos processos reptilianos na regulação dos seus comportamentos. Como 

vimos, o medo está na base da “neofobia”. Esta falta de diálogo entre as três 

instâncias do cérebro triúno mantém a criança prisioneira de mecanismos que inibem 

a exploração do seu potencial multidimensional, nomeadamente os mecanismos 

linguísticos criando as tão conhecidas “dificuldades de aprendizagem” que são 

“combatidas” com os “planos de apoio educativo”, ou pela “maquilhagem pedagógica” 

(estratégias de remediação – uma designação adequada porque apenas remedeia e 

não resolve), que embeleza por fora disfarçando as rugas do modelo educativo e do 

seu quadro de referências. 

 

 

A TEORIA DO DEFICIT CEREBELAR (TDC): 

 

 

 “A aquisição da literacia tem-se tornado cada vez mais importante nesta era da 

informação. A incapacidade de se tornar literado no tempo apropriado na escola, pode 

ter consequências extremamente sérias para o desenvolvimento do indivíduo, 

felicidade e probabilidade de emprego. Não é de surpreender que a melhoria da 

literacia seja um dos principais e prioritários alvos do governo, tanto no que toca ás 

crianças como aos adultos. A literacia é uma habilidade complexa que requer uma 
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interacção fluente de um conjunto de sub-habilidades e tanto quanto parece não 

existem atalhos para a literacia, e a aquisição “normal” exige centenas de horas de 

prática. Apesar dos crescentes recursos que estão a ser canalizados para a literacia 

em muitos dos países ocidentais, 10-20% das crianças atrasar-se-ão na aquisição da 

literacia até ao ponto de se ter que investir no apoio de especialistas de forma a 

ajudar estas crianças a recuperarem e atingirem o nível de proficiência dos seus 

pares.”, David Reynolds; Rodericck I. Nicolson & Helen Hambly (2003), “Evaluation of 

a Exercise-based Treatment for Children with reading Difficulties”. “Os mesmos 

investigadores afirmam que existem muitas causas potenciais que estão na base da 

baixa literacia, mas indiscutivelmente a mais prevalente é o desenvolvimento de 

dislexia. Continua a haver um aceso debate sobre os métodos de diagnóstico, no 

entanto a World Federation of Neurology (1968) forneceu o critério padrão: uma 

desordem na criança que apesar da experiência normal na classe, não consegue 

atingir as capacidades de linguagem ou de leitura, escrita e de soletrar, comensurada 

com as suas capacidades intelectuais”. “ Tem havido um corpo extensivo de 

investigação sobre a forma de reduzir as dificuldades na leitura através do esquema 

de recuperação de Marie Clay na Nova Zelândia que representa uma das análises e 

abordagens mais sistemáticas (Clay, 1993), com o trabalho de Slavin (1996), sendo 

talvez a melhor intervenção educativa nesta área”. Alguns investigadores como Gayan 

& Olson (1999), Pennington (1999) cit. David Reynolds et tal. (2003), afirmam que 

existe “(…) uma forte componente genética na dislexia, e por isso, em princípio, 

deveria ser possível diagnosticá-la antes da criança começar a aprender a ler”. (…) 

“Uma das maiores descobertas na investigação da dislexia refere que as crianças 

diagnosticadas como disléxicas apresentam uma consciência fonológica menos bem 

desenvolvida aos cinco anos, e estas dificuldades fonológicas tendem a permanecer 

arraigadas, excepto se forem tomadas medidas educativas explícitas”. “(…) 

Infelizmente, a intervenção fonológica só por si apresenta-se insuficiente para 

ultrapassar as dificuldades de leitura, sendo também importante e necessário o 

suporte de fluência”. 

 

 Ronald D. Davis, fundador da Davis Dyslexia Association International e da 

Reading Research Council, conjuntamente com Eldon M. Braun, escreveu dois livros, 

o primeiro “The Gift of Dislexia – Why Some of the Smartest People Can’t Read… and 

How They Can learn” e o Segundo, “The Gift of Learning – proven new methods for 

correcting ADD, Math & Handwriting Problems”. Ele explica como ultrapassou estas 

dificuldades através de métodos que ele próprio concebeu, baseados na sua 

habilidade para pensar em imagens em vez de palavras. Estas técnicas 

revolucionárias são ensinadas internacionalmente a profissionais que, com elas já 

ajudaram milhares de jovens com problemas similares. Tal como outros dislexicos. 

Ronald D. Davis fora dotado com um talento especial, criatividade e imaginação, 

porém, questionava-se porque razão não conseguia funcionar correctamente na 

escola, onde os professores o rotulavam de “atrasado”. Depois de várias falhas e 

contratempos, conseguiu formar-se em engenharia, negócios e como escultor.  

 

 Um dislexico possui alguns talentos ou dons que o distinguem das outras 

pessoas, interpretados como problemas pelo sistema educativo incapaz de se adaptar 

a esta forma de aprender: 
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 Não conseguem utilizar a capacidade do cérebro para alterar e criar 

percepções (a principal capacidade); 

 São altamente conscientes do ambiente; 

 São muito mais curiosos que a maioria; 

 Pensam principalmente em imagens em vez de palavras; 

 São altamente intuitivos e perspicazes; 

 Pensam e percebem multi-dimensionalmente (utilizando todos os sentidos – 

sinestésicos); 

 Experimentam o pensamento como realidade; 

 Possuem uma imaginação vívida e fértil. 

 

 

 Sendo o ensino tradicional fundamentalmente tridimensional, vocacionado 

para a ausência de criatividade, imaginação, sobrevalorizando a  automatização 

de habilidades, os rituais, as hierarquias, a avaliação formal, a performance, torna-

se evidente que o problema ou dificuldade é do sistema e não das crianças. 

 

 

 “Nicolson & Fawcett (1990) cit. David Reynolds e col. (2003), procuraram a 

causa subjacente para alguns tipos de disfunção da aprendizagem. Inicialmente 

argumentavam que as crianças disléxicas apresentavam dificuldades profundas no 

processo de automatizar as habilidades (…). Esta hipótese é vista como uma hipótese 

de nível cognitivo (…). Seguindo um programa de investigação extensivo, afirmaram 

que os défices de automatização eram atribuídos a uma função anormal do cerebelo, 

um antigo sistema evolutivo conhecido por estar envolvido na execução das 

habilidades motoras segundo Eccles, Ito & Szentagothai (1997) cit. David Reynolds et 

tal. (2003), e mais recentemente identificado como tendo um papel central na 

automatização das habilidades de base linguística segundo David Reynolds e col. 

(2003). Continua a persistir uma controvérsia sobre o papel do cerebelo nas 

habilidades cognitivas que não envolvem a fala ou a “inner speech”, David Reynolds e 

col. (2003), mas existem actualmente um esmagador conjunto de provas sobre a 

importância do cerebelo na linguagem, incluindo uma recente demonstração de um 

envolvimento específico do cerebelo na leitura, Fulbright et al. (1999), David Reynolds 

e col. (2003).  

 

 Vítor da Fonseca (1986), “Temas de psicomotricidade – a criança dispráxica”, 

refere que é o cerebelo que tem como função manter o corpo na sua função de 

equilíbrio, sejam quais forem as forças que nele se exerçam, é aquilo a que se chama 

a função tónica do músculo. Toda a dinâmica de estabilização do corpo depende do 

cerebelo o qual permite a fluidez e equilíbrio dinâmico do corpo. (…) A destreza 

progressiva da criança estaria ligada à maturação gradual das conexões que de nível 

a nível subordinam os centros nervosos entre si.  

 

 Ronald D. Davis (1994), sublinha e enfatiza os efeitos da desorientação como 

um “companheiro mental constante”, a distorção do “relógio do tempo mental” e a 

“distorção sensorial” a nível do movimento e do equilíbrio nestas crianças. 

 

 “O nosso corpo é a nossa mente subconsciente”, como afirma Candace Pert  

(1999), “Molecules of Emotion”, e como tal, o desequilíbrio na dinâmica de 
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estabilização que permite a fluidez das nossa funções motoras e cognitivas, significa 

um desequilíbrio ou instabilidade psicoemocional da crianças na sua relação consigo 

e com o mundo. Os adultos “tentam reprimir a exploração, (o instinto neofílico), e 

esforçam-se por impingir a comodidade do conservantismo sub-humano” 

(normopatia)” acentuam o desequilíbrio e desorientação das crianças. 

 

 

 Vítor da Fonseca coloca os problemas psicomotores na origem das 

desordens da palavra, dos problemas de aprendizagem da leitura, dos problemas 

da escrita, da disortografia. As tensões ansiosas comportam quadros de 

hiperactividade crónica, hipertensão muscular e estupor hipotónico. (…) A 

coordenação interna dos esquemas não é mais do que o produto de assimilações 

cumulativas em vários estádios que desaguam nas relações entre as praxias 

sensório-motoras e a inteligência. (…) Esta inteligência não é senão a própria 

coordenação das acções. (…) É a partir das praxias sensório-motoras que se 

esboçam as substruturas dos conhecimentos ulteriores. Os problemas de 

aprendizagem acontecem a nível da primeira unidade funcional, no tónus que tem 

a ver com uma integridade da substância reticulada e das funções dos sistemas 

subtalâmicos, bem como o cerebelo, que constitui o centro superior das 

estratégias motoras. As crianças com dificuldades de aprendizagem têm um 

diálogo tónico, sinergias onerosas e uma concentração de rigidez tónica em muitos 

pontos do seu corpo e nas articulações distais. Estas crianças não viveram um 

diálogo tónico (afectos, carinho, amor dos pais), comprometendo a sua 

aprendizagem. Por isso têm tremores, alguns movimentos impulsivos, muitos 

movimentos não reflexivos, daí a sua tendência em entornar, a rasgar coisas, 

desinibir movimentos, apresentar uma escrita trémula e muito hesitante, etc., 

podendo, evidentemente, traduzir alguns problemas na área tónica, e daí ser 

recomendável para essas crianças, trabalhar em relaxação, mesmo na sala de 

aula.  

 

 

 Podemos ver a incompatibilidade entre as exigências do actual modelo, 

demasiado correccional e denso nos conteúdos teóricos, relativamente às verdadeiras 

necessidades interiores da criança e respectivos imperativos biológicos. 

 

 Vítor da Fonseca (1986), refere que através de um factor psicomotor, o papel 

da organização da primeira unidade funcional, que é a unidade, de facto, da 

substância reticulada por onde passam todas as informações que vão da periferia 

ao cérebro, logo, a integração dessa substância é fundamental porque tem a ver 

com as aquisições mais necessárias e mais vitais da evolução da humanidade.  

 Formação reticular: é a rede de circuitos principal, interruptor do cérebro onde 

todas as ondas são originadas. Esta unidade funcional assume outra função muito 

importante que é o equilíbrio e a postura. (…) Muitos dos sinais e problemas de 

atenção, de hiperactividade e de desorganização da informação, têm a ver com 

este sistema, realmente vital, uma vez que é o sistema vestibular que integra as 

informações da gravidade e que está em permanente actividade para organizar a 

postura adequada e disponível. (…) As crianças que apresentam uma má 

integração vestibular, poderão ter problemas de atenção e problemas de 

hiperactividade. 
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 Vítor da Fonseca (1986), alerta também para o problema crescente da nossa 

sociedade que “está a roubar o espaço da criança, em casa (questões sócio-

económicas) e na rua. Os parques não existem em quantidade suficiente, os 

recreios das escolas perdem expressão ou são sintéticos e/ou asfaltados (sem 

árvores). Impera uma crescente redução da experiência motora essencial, e a 

privação das condições normais de desenvolvimento da motricidade, que são o 

alicerce da psicolinguística”. 

 

  “A palavra vive uma dimensão corporal, depois espacial e posteriormente 

temporal que, conjuntamente, traduzem o equilíbrio harmonioso da comunicação”, 

afirma Vitor da Fonseca (1981). Sem dúvida que “a carência afectiva está na base 

das actividades instrumentais da criança e é a prática mais assinalável da escola 

actual. Pelo facto de se considerar a criança uma coisa e pela insuficiente 

preparação dos professores, os problemas da aprendizagens escolares básicas 

ainda não deram conveniente importância a uma educação psicomotora 

considerada nos seus múltiplos aspectos epistemológicos”, Vítor da Fonseca 

(1981). Antes de pegar num lápis, a criança já deve ter em termos históricos, uma 

grande utilização da sua mão em contacto com inúmeros objectos. É mais 

aceitável que a criança melhore o conhecimento que tem do seu corpo, que se 

saiba orientar no espaço e que saiba reconhecer as relações dos objectos que 

manipula, antes de aprender a reconhecer um d de um b, em que existem 

relações nocionais verticais e horizontais, esquerdas e direitas. 

 
 
 
 

  d b 

   

   

  q p 

 
 

Vítor da Fonseca (1981); “Contributo para o estudo da 
génese da psicomotricidade”; 3.º Edição; Editorial Notícias 

 
 
 As aprendizagens escolares exigem uma vivência do corpo nos seus três 

aspectos fundamentais:  

 

Corpo vivido; 

Corpo percebido e; 

Corpo representado.  

 

 Vítor da Fonseca (1981) afirma que “a exploração do corpo é uma verdadeira 

propedêutica das aprendizagens escolares, e constitui um aspecto preventivo a 

considerar. A leitura, o ditado, a redacção, a cópia, as contas, a música, o 

movimento são sempre pontos de expressão acompanhadas pelo corpo. Provocar 

solidariedade profunda entre o movimento e o pensamento, isto é, o movimento 

abre-se em pensamento e o pensamento traduz-se em movimento, segundo as 

necessidades e as exigências da acção, sem a qual é possível estabelecer o 

ponto de passagem de um para o outro. A motilidade que precede, na espécie e 

no indivíduo, o aparecimento da inteligência, reveste-se das mesmas 

características que comportam os processos intelectuais: a memória, a 

imaginação, a iniciativa, as associações complexas e as adaptações precisas. 

Muitos dos mecanismos de defesa da criança, como compensações, camuflagens, 
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refúgios, manifestações caracteriais, são expressão de uma motricidade que não 

foi satisfeita, reprimida por um envolvimento extremamente correccionista para 

com a criança. A motilidade é indissociável do tónus e das manifestações 

emotivas, como sejam a timidez, a inibição, a agressividade, a instabilidade, os 

tiques, a gaguez, a hiperactividade, etc., com origem central na maturação do 

sistema nervoso central, condicionada pelas desordens da lateralidade. A 

motilidade, também se encontra implicada com as manifestações caracteriais: a 

passividade, a inatenção, a fabulação excessiva, o refúgio no sonho, o interesse 

exclusivo por certos jogos, a falta de habilidade, a rigidez, etc. Nenhuma teoria 

terá sucesso se apenas se basear nas estratégias de remediação, nos reforços de 

aprendizagem cognitivos (mais do mesmo), porque a dimensão do problema 

acontece na desarticulação da mente com o corpo. Encontramo-nos num mundo, 

onde impera o diploma, factor gerador de prestígio social, ao qual a família 

deposita grande importância. A família, a sociedade e o estado vivem o falhanço 

escolar como um registo de culpabilidade e ansiedade, que em nada é favorável 

ao desenvolvimento da criança. A escola, a família, a sociedade e o sistema 

educativo dramatizam o erro escolar de uma forma humilhante para a criança e 

para os professores. A leitura é a primeira barragem segregacionista oficial”. 

 Estamos perante, não de uma doença do século, mas perante uma 

adulteração de valores e perspectivas sócio-culturais e sócio-escolares que 

promovem e acentuam as dificuldades de aprendizagem. As crianças adoram que 

nos tornemos autênticos e, as camadas fibrosas dos tendões culturais inflamados 

que nos envolvem, perderam a sua elasticidade e cristalizaram, bloqueando os 

nossos movimentos e a nossa liberdade. 

 

´ 

 
  SOBREVALORIZAÇÃO DE UM MODELO DE ENSINO 

  ALICERÇADO SOBRE O HEMISFÉRIO ESQUERDO DO CÉREBRO 

 “A triune concept of The Brain and Behaviour”, Paul D. MAcLean (1973) 

 ┌───────────────────────┐ 

 Reptiliano Límbico Córtex 

 └───────────────────────┘ 

  Hemisfério Direito negligenciado na família e Escola 

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 “Erosão do  “Escola a  Crianças Redução do tempo Mães cada vez Partos provocados 

 núcleo familiar” tempo inteiro” despejadas de recreio, do mais ansiosas a horas definidas, 

 por necessidades ∙ no jardim de jogo livre e na gravidez  aumento de  

 profissionais “Fim da infância e espontâneo descarregando a cesarianas 

 e aumento da infância” escola em ∙ ansiedade e e da utilização 

 instabilidade Neil Postman idades cada vez ∙ tensão sobre de anestésicos 

 sócio-económica (1993) mais precoces ∙ os seus fetos  ∙ 

 ∙ ∙ afastadas das  ∙ ∙  ∙ 

 ∙ ∙ famílias ∙ Matrizes perinatais ∙ 

 └─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

As crianças desde cedo ficam bloqueadas no domínio reptiliano e límbico comprometendo as 

futuras aquisições do hemisfério Esquerdo por défice e bloqueio nas estruturas base: 

“Human Language and our reptilian brain” - The subcortical bases of Speech Syntax and 

Thought – LIEBERMAN, Philip (2000); Motricidade infantil comprometida - Desintegração 

práxica -Dispraxia 
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  QUANDO INGRESSA NA ESCOLA A  

  CRIANÇA ESTÁ BLOQUEADA 

 ┌───────────┴────────────────────┐   

  A escola sobrevaloriza o  A escola Negligencia o  

  Hemisfério Esquerdo –  Hemisfério Direito- 

  Psico-línguística Psico-motricidade  

  ▪ (Anatomia Emocional) 

 ┌──────────────────────┐ ▪ 

 Linguagem Linguagem  Linguagem  

 Escrita e falada Matemática Emocional 

 ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ 

 Significado Significante Significado Significante Significado Significante 

 └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ 

 PLANO PARA DESENVOLVER PLANO DE ACÇÃO PARA PLANO DE ACÇÃO PARA 

 HÁBITOS DE LEITURA PROMOVER O SUCESSO PROMOVER A LITERACIA 

 NOS ALUNOS NA MATEMÁTICA EMOCIONAL 

 ∙ ∙ ∙ 

 “O boletim dos Professores 03” “O boletim dos Professores 03” João Jorge 

 

 

 Durante muitos anos, os profissionais da psicomotricidade entre outros 

terapeutas do movimento humano têm alegado sobre o facto de que a intervenção 

a nível das habilidades motoras pode ajudar as crianças com dificuldades de 

aprendizagem. Os estudos sobre os défices motores mostram que o treino motor 

produz melhorias directas a nível das tarefas motoras segundo Knight & Rizzuto 

(1993); Cammisa (1994) cit. David Reynolds e col. (2003). Contudo, investigações 

científicas rigorosas no campo do treino das habilidades motoras tem sido limitada, 

com relatórios, na sua maioria anedóticos ou baseados em estudos de caso, 

assumem poucas provas sobre a transferência de habilidades para o domínio 

académico e social. Além disso, estudos adequadamente controlados mostram 

que as melhorias se encontram também nos grupos de controlo segundo 

Bluechardt & Shepard (1995) cit. David Reynolds e col. (2003), sugerindo que as 

melhorias se atribuem largamente ao efeito “Hawthorne”. Consequentemente, o 

treino das habilidades motoras não tem sido bem aceite em termos gerais, dentro 

do campo da investigação educativa. Se a Hipótese do Tratamento Cerebelar 

(HTC) se mostre na verdade mesmo que de forma parcial, um método válido, 

então poderia revolucionar o tratamento da literacia na dislexia segundo a opinião 

de David Reynolds e col. (2003). 

 O aumento das exigências escolares tanto em intensidade como na densidade 

de conteúdos (escola a tempo inteiro); a erosão do núcleo familiar; as tensões 

sociais e económicas; o processo de desenvolvimento das crianças e jovens 

pautado pela instabilidade, etc… criam tensões acrescidas as crianças e jovens 

(LCU – Life Change Units). 

 

 

 David Reynolds e col. (2003), apresenta a Hipótese do Tratamento Cerebelar 

(HTC). Esta hipótese reforça a anterior posição daqueles que advogam o trabalho 

psicomotor na escola para facilitar a integração das crianças e resolver os seus 

problemas de aprendizagem. Enquanto Nicolson & Fawcett se limitaram ás 

implicações do cerebelo enquanto causa e sintoma, Dore & Rutherford (2001) levaram 

a hipótese à sua conclusão lógica. Propuseram que, dado que o cerebelo permanece 

plástico ao longo da infância, deveria ser possível reconverter um cerebelo disléxico 

de forma que se torne “mais normal”, alicerçando a aprendizagem de uma forma 

muito mais eficiente. Esta hipótese requeria algo como um salto de fé, naquilo que se 
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acredita geralmente que o cerebelo compreende um número muito grande microzonas 

cérebro-corticais independentes, e por isso não se torna claro a razão pela qual o 

treino de um tipo de tarefa se generalize para tarefas não relacionadas. 

 

 David Reynolds e col. (2003) faz a apresentação dos resultados da aplicação do 

regime de exercícios DDAT num ambiente escolar. O estudo foi desenhado para 

investigar os efeitos do regime de exercícios do DDAT. A abordagem DDAT baseia a 

sua intervenção na administração repetida de um conjunto de testes de habilidade 

cerebelar, vestibular e de literacia, permitindo assim um vasto leque de análises das 

melhorias resultantes da intervenção. A terapia DDAT foi desenvolvida com o intuito 

de estimular os mecanismos do sistema nervoso central que se pensa estarem 

imaturos nas crianças com dificuldades de aprendizagem, verificadas através da 

avaliação electroneurofisiológica. Os investigadores da DDAT referem-se a esta 

condição como um atraso no desenvolvimento cerebelar, argumentando que parece 

haver uma melhoria gradual nos sintomas da desordem à medida que a idade 

aumenta, e a condição parece melhorar rapidamente com as estratégias de 

remediação apropriadas. Ao combinar grupos de exercícios de uma forma que evita a 

habituação, a sobre-estimulação e automatização, a terapia de exercícios DDAT tem 

como objectivo promover melhorias neurológicas significativas. O DDAT é um 

programa complexo de estimulação sensorial integrada que incorpora a terapia 

vestibular e visuomotora a qual foi estruturada exclusivamente com base nas 

combinações e proporções dos inputs sensoriais. Os elementos chave incluem o uso 

da tábua de equilíbrio, o arremesso e o apanhar de sacos de feijões (incluindo atirar 

de uma mão para a outra com cuidado e seguir o movimento com os olhos), a prática 

de tarefas duais e um conjunto de exercícios de alongamentos e de coordenação. 

 Os resultados do estudo mostram que houve melhorias significativas a nível do 

grupo de intervenção na estabilidade postural, dextralidade, habilidades fonológicas e 

fluência semântica. A fluência na leitura mostrou ma melhoria muito significativa para 

o grupo de intervenção comparativamente ao grupo de controlo. Melhorias 

significativas para o grupo de intervenção comparativamente ao grupo de controlo 

ocorreram a nível da destreza, leitura, fluência verbal e semântica. Melhorias 

significativas e substanciais aconteceram para o grupo de exercício a nível do teste de 

leitura estandardizado, escrita e compreensão. Conclui-se então que, adicionando aos 

seus efeitos directos no equilíbrio, a destreza e o controle do movimentos dos olhos, o 

benefício do tratamento com os exercícios DDAT transferiram  significativamente para 

as habilidades cognitivas de literacia subjacentes, para o processo de leitura e nos 

testes nacionais estandardizados. 

 Investigações como a desenvolvida por Pope D. Whiteley H. (2003), 

“Developmental dyslexia, cerebelar/vestibular brain function and possíble links to 

exercise-based inerventions: a review”, publicada no European Journal of Special 

Needs Education mencionam que as hipóteses de défices de processamento 

fonológico (DPF) continuam a ser a teoria mais influente para explicar a razão pela 

qual algumas crianças não conseguem adquirir as habilidades de leitura apropriadas. 

Contudo, investigações recentes sugerem que podem existir e manifestar-se outros 

défices, e que o défice de processamento fonológico pode apenas ser uma 

manifestação de um síndrome anatómico subjacente mais profundo que tem a sua 

origem a nível das áreas cerebelares ou vestibulares do cérebro. Argumentos 

relativos aos programas de exercício, ou programas de estimulação vestibular pode 
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fornecer uma “cura” para a dislexia desenvolvimental (dificuldades específicas de 

leitura), provocam o cepticismo entre a comunidade científica e levanta preocupações 

sobre a exploração da vulnerabilidade dos pais. O artigo científico fornece uma 

revisão da investigação sobre as causas das dificuldades específicas de leitura num 

nível de explicação comportamental, cognitivo e biológico, e considera o facto de 

existir ou não uma base teórica para a utilização dos programas de intervenção 

baseados no exercício. Seguindo as considerações das mais recentes investigações 

oriundas de um vasto leque de disciplinas científicas, conclui-se que tais métodos de 

intervenção “não convencionais” podem delinear algum suporte teórico da literatura da 

especialidade, pese embora o facto de os investigadores serem prudentes e 

cautelosos. Também se conclui que são necessárias mais avaliações rigorosas e 

independentes sobre o sucesso das intervenções baseadas no exercício. 

 Jeremy D. S. (Departamento de neurologia), Jeffrey B. Weilburg (Departamento 

de Psiquiatria, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston); 

Janet C. Scherman (Departamento de Neurologia) (2007), “The Neuropsychiatry of the 

cerebellum – insights from the clinic”. Este é uma entre várias investigações sobre a 

cognição, emoções, dismetria, imagem e anatomia de base dos processos 

cerebelares-vestibulares das dificuldades de aprendizagem das crianças. 

 Sem aprofundar muito, podemos fazer uma pequena caracterização do 

“programa Dore”. Este programa é construído com base na teoria que defende que 

muitas das dificuldades de aprendizagem podem ser relacionadas ao atraso do 

desenvolvimento cerebelar, e que este atraso pode ser reestruturado com base em 

exercícios específicos. Baseado em investigação científica, compreende-se 

actualmente que o cerebelo influencia o comportamento e a aprendizagem. A teoria 

por detrás do programa Dore usa exercícios cuidadosamente calibrados para 

“reciclar” essa parte do cérebro e endereçar um conjunto de dificuldades de 

aprendizagem associadas com a desordem por deficit de atenção (DDA), Desordem 

por deficit de atenção e hiperactividade (DDAH), dislexia, dispraxia e o síndrome de 

Aspergers. Alguns dos sintomas comuns deste conjunto de condições relacionadas 

incluem as dificuldades de leitura e escrita, fraca concentração, frustração, 

coordenação pobre, habilidades de comunicação deficitária e baixo nível de auto-

confiança e auto-estima. O programa Dore emprega uma série de exercícios físicos 

estruturados durante um período de tempo de 14 meses os quais se pensa 

estimularem o cerebelo, uma porção situada na parte posterior do cérebro que 

controla as habilidades motoras, importante no desenvolvimento da linguagem e das 

habilidades de aprendizagem. O programa de exercícios Dore é estruturado 

individualmente em função das necessidades de cada paciente. O programa Dore 

evolui em função da hipótese do défice cerebelar proposta por Nicolson & Fawcett. A 

teoria cerebelar da dislexia tem mais de 10 anos bem como os regimes de exercícios 

têm estado disponíveis muito antes do programa de Dore. A capacidade que o 

cérebro tem de passar por alterações fisiológicas é conhecida pelo princípio médico 

da neuroplasticidade. A teoria do programa Dore está estruturada para estimular o 

cerebelo de forma a criar novas “vias” (redes neuronais) e sinapses, que aceleram o 

processo de processamento de informação, e ao fazê-lo, ajudam na atenção, 

aprendizagem, linguagem, emoções e habilidades motoras. Uma vez que a função do 

cerebelo foi melhorada, a investigação sugere que permanece dessa forma. Este 

programa tem suscitado bastantes conflitos de interesses e o criticismo tem sido duro. 
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 Investigação sobre o cerebelo e a dislexia do Professor David Reynolds (School 

of Education, University Exeter), Rod Nicolson (Department of Psychology, University 

of Sheffield), Helen Hambley (School of Education, University Exeter). Uma avaliação 

com base na abordagem baseada no exercício para remediar as desordens 

relacionadas com a dislexia. Neste estudo, as primeiras 106 crianças (idade média 

11.05 anos, intervalo entre 6-16 anos), participaram num tratamento no centro para a 

dislexia, dispraxia e défice de atenção onde foram avaliadas em termos cerebelares. 

Também foram monitorizados noutros testes que incluem 11 subtestes do “Dyslexia 

Screening Test”. Foram posteriormente sujeitos a novos testes e acompanhados 

durante 6 meses de intervenção do programa de tratamento de exercícios de 

remediação e equilíbrio DDAT. Verificou-se uma incidência inicial elevada de sinais 

reflexos primitivos e atencionais de natureza cerebelar na amostra. Os sinais 

cerebelares e vestibulares foram substancialmente aliviados no decurso da aplicação 

do tratamento DDAT. Verificaram-se também elevadas melhorias significativas nas 

habilidades cognitivas fundamentais incluindo a memória de trabalho, habilidades 

fonológicas e fluência semântica. Em contraste, as melhorias na literacia foram mais 

modestas. 

 A carência de afecto inerente a uma erosão do núcleo familiar está a 

comprometer as bases da aprendizagem na medida que, segundo Vitor da Fonseca 

(1981), a aprendizagem se processa no sentido da psicomotricidade (Relação 

emocional e motora – anatomia emocional, Stanley Keleman, 1992) para a 

psicolinguística.  

 Mary L. Bolles (1996), “Light Years Ahead” é especialista em “Terapia ocular com 

luz a nível das perturbações de aprendizagem”, especialista no treino de 

“aprendizagem acelerada de todo o cérebro”, “integração sensorial”, “melhoria natural 

da visão” e “treino auditório integrado”. “Verificou de forma mais consistente nos 

clientes de todas as idades depois do tratamento de luz som e movimento, uma 

diminuição do medo. O medo pode ser na verdade o problema de aprendizagem. O 

medo provoca uma quebra nas ligações entre os vários centros nervosos. Assim, a 

maior alteração que testemunhou na maioria das pessoas, depois da terapia de 

tratamento de luz, foi uma diminuição do medo e um aumento da sensação de paz na 

pessoa”, afirma Mary L. Bolles. 

 

 A dislexia é um termo abrangente que inclui um conjunto de desordens que 

afectam a capacidade das pessoas na leitura e deve-se a uma desorganização das 

respostas dentro do sistema nervoso central. O maior problema de aprendizagem das 

crianças situa-se na área da percepção. A percepção é a principal chave para a 

leitura. A percepção visual nada tem a ver com a acuidade visual. A percepção visual 

inclui 5 áreas: Percepção da posição no espaço, das relações e sequências espaciais 

constantes tais como o tamanho, brilho e cor, coordenação visuomotora (óculo-manual 

e óculo-pedal, etc), percepção das relações figura/terreno. 

 

 O sistema visual é constituído por duas principais vias: 

 

Sistema magno-celular: evoluiu nos animais para os auxiliar a ver a deslocação 

dos predadores na escuridão. É constituído por células grandes que transportam 

os processos visuais rápidos; 
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Sistema parvo-celular: possivelmente evoluiu para ajudar os primatas a ver frutas 

coloridas enquanto se balanceavam nas árvores à luz do dia. É constituído por 

células mais pequenas que transportam os processos visuais mais lentos; 

 

 

 Para que uma pessoa consiga ler, a informação do sistema magno-celular deve 

preceder a informação do sistema parvo-celular na sequência temporal exacta. Mary 

Williams da Universidade de New Orleans descobriu que quando as crianças lêem 

através de filtros plásticos de gel azul, o timming das células entre o sistema magno e 

parvo fica mais sincronizado. Quando se filtra (retira) parte do comprimento de onda 

que corresponde ao vermelho daquilo que os dislexicos vêem, facilita-se um normal 

funcionamento destas células.  

 

 Albert Galaburda, director do Dyslexia Neuroanatomical Laboratory at Beth Israel 

Hospital em Bóston, afirma que “os cientistas descobriram que os animais podem 

formar anticorpos que destroem as proteínas encontradas apenas no sistema magno-

celular. Isto sugere que a dislexia pode ser uma condição auto-imune, ou uma 

condição ou predisposição adquirida antes, ou logo após o nascimento. Informação 

visual e/ou auditiva anormalmente processada podem dar início a uma sinaptogénese 

diferente desde o início. 

 

 Joseph Chilton Pearce menciona várias condições na vida moderna que podem 

impedir seriamente o desenvolvimento da inteligência da criança. Quando se dá uma 

separação da mãe e da criança imediatamente depois do nascimento, acontece um 

choque psíquico. Enquanto a criança permanece no útero estabelece-se uma ligação 

entre os dois corações. Esta ligação deve ser restabelecida depois do nascimento. 

Logo após o nascimento cada um dos corações envia um sinal, e o cérebro altera o 

seu funcionamento em consonância. Este laço acontece no novo ambiente, criando o 

estado de união dentro da nova diversidade entre a mãe e a criança. Se essa ligação 

não acontece de imediato logo após o nascimento, a libertação de esteroides adrenais 

os quais, depois de 45 minutos, fazem com que a criança perca a consciência devido 

à sobrecarga emocional e entre em choque. Normalmente são necessários 3 meses 

para a natureza compensar este dano. 

 

 Outro aspecto importante não mencionado, relaciona-se com as matrizes peri-

natais que Stanislav Groof (1990), “The Holotropic Mind”, menciona nos seus estudos, 

e o tipo de experiência vivida pela criança durante estas fases. As Matrizes Peri-Natais 

(MPN) influenciam e moldam a consciência humana durante a fase peri-natal e através 

do nascimento. O fenómeno peri-natal acontece em 4 padrões de experiências 

distintas que se caracterizam por emoções e sentimentos físicos associados a 

imagens simbólicas. Estes estádios representam impressões digitais psicoespirituais 

individualizadas que orientam a forma como experimentamos a nossa vida. Cada fase 

possui os seus aspectos biológicos, psicológicos, arquetípicos e espirituais. Podem-se 

reflectir a nível da psicopatologia individual e social ou na religião, arte, filosofia, 

política e noutras áreas da vida. Nós podemos aceder a estas impressões digitais 

psicoespirituais através de estados alterados de consciência (hipercognição), que nos 

permitem ver e guiar as forças das nossa vidas de forma mais consciente e clara. 
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MPN I O todo e o universo amniótico: 

- Positivo: 

Nesta fase prevalece uma simbiose entre a mãe e a criança. A imagem da vida no útero pode 

assemelhar-se a um ambiente maravilhoso e acolhedor de uma mãe tranquila e amorosa que 

deseja o seu filho. Um bom útero pode proporcionar à criança um profundo sentimento de 

união cósmica e de êxtase, intimamente associadas com experiências de paz, tranquilidade, 

serenidade, alegria e beatitude. 

- Negativo: 

Um ambiente desconfortável, como consequência do sofrimento da mãe que padece de 

alguma infecção, doença endócrina ou metabólica, toxicidade severa, emoções tóxicas tais 

como ansiedade intensa, tensão, ou manifestações violentas de raiva. As condições sócio-

económicas e o “mal estar difuso” crescente na nossa sociedade agrava as condições de 

acolhimento amniótico das crianças nesta fase. Uma vez que a maioria dos “assaltos” intra-

uterinos se baseiam em alterações químicas, isso implica que os principais temas estão 

poluídos por uma natureza perigosa, envenenados por influências negativas e insidiosas 

(substâncias informacionais – petpídeos). As perturbações intra-uterinas são normalmente 

associadas em conjunção com “demónios”. 

 

MPN II Expulsão do paraíso: 

Inicio das contracções uterinas que provocam compressão, a resultante ansiedade e um 

enorme desconforto físico: Uma pessoa que experimenta esta matriz sente-se enjaulada, 

aprisionado num mundo claustrofóbico e de pesadelos. Sob a influência desta matriz, nós 

sintonizamo-nos com os piores e inúteis aspectos da existência humana. O mundo parece-

nos apocalíptico, cheio de terror, sofrimento, guerra, epidemias, acidentes e desastres 

naturais. Desacredita-se dos aspectos positivos da vida humana tais como amor, amizade, 

beleza natural. A vitimização, opressão, securização, proteccionismo, normopatia. Podemos 

experimentar uma tríade de medos: da morte, de nunca regressar ou de enlouquecer. Estes 

medos estão armazenados na memória celular do nascimento e podem emergir ao longo da 

vida. Num nível mais subtil pode envolver memórias de frustração psicológica como 

abandono, rejeição, provação e situações ameaçadoras e opressivas. 

 

MPN III Luta de vida-morte: 

Passagem através do canal de nascimento no qual se sente uma pressão esmagadora na 

cabeça e em todo o corpo. Sente-se uma mistura de sentimentos tais como sufoco, 

apreensão (assustado), indefeso, confuso. Este tema possui uma conotação metafórica com 

os “problemas da humanidade que não se devem à existência de ditadores viciosos, mas ao 

assassino escondido que possuímos dentro das nossa psiques”. Durante a passagem pelo 

canal de nascimento, a criança contacta com produtos biológicos, incluindo muco, sangue e 

possivelmente urina e fezes. Esta ligação combinada com outros eventos pode formar a base 

natural de desenvolvimento de uma gama de desordens e disfunções sexuais e de desvios 

durante a vida. Um dos aspectos mais marcantes é a luta titânica de proporções catastróficas 

que envolvem enormes conflitos e energias. Esta energia pode criar “curto-

circuitos”desencadeando enormes tensões em diferentes partes do corpo. A memória desta 

fase pode promover uma sensação de confinamento físico e emocional e uma incapacidade 

para fruir ou gostar a vida. Muitas vezes assume a forma de um crítico e juiz interior cruel 

exigente e punidor, uma parte selvagem do superego que pode levar uma pessoa a extremos 

de autodestruição. A 3.ª matriz representa uma enorme gama de emoções problemáticas e 

sensações difíceis que podem, em combinação com eventos posteriores na infância, 

contribuir para o desenvolvimento de uma variedade de desordens, tais como depressões e 

condições que envolvem agressão e comportamentos violentos auto-destrutivos, problemas 

sexuais, fobias entre outros. 

 

MPN IV Experiência de morte e renascimento: 

Culmina a luta do canal de nascimento, o momento do nascimento em si e a situação que 

segue o parto. Esta fase culmina com a morte do ego, uma experiência de total aniquilação 

em todos os níveis, físico, emocional, intelectual e espiritual. Segundo a psicologia Freudiana, 

o ego corresponde àquela parte de nós que nos permite perceber correctamente a realidade 

externa e funcionar bem na vida diária. Pessoas que possuem este conceito do ego 

frequentemente olham para a morte do ego como um evento tremendamente assustador e 
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negativo, e a perda de capacidade para operar neste mundo, daí todos os mecanismo 

defensivos do ego e do seu território mental. Contudo, o que verdadeiramente morre neste 

processo é a parte de nós que contém a visão paranóica básica de nós próprios e do mundo à 

nossa volta. Este “ego encapsulado na pele” constitui-se de todas as percepções internas das 

nossas vidas que aprendemos durante a luta no canal de nascimento e durante os vários 

encontros dolorosos depois do nascimento. Nestas situações precoces, o mundo parece-nos 

hostil fechando-se à nossa volta, expelindo-nos da vida, causando-nos dor física e emocional. 

Estas experiências forjam em nós um “falso ego” (eu residual) que continua a perceber o 

mundo como perigoso. O ego que morre na 4.ª matriz peri-natal identifica-se com a 

compulsão de estar sempre em controlo e que está sempre preparado para todos os perigos 

possíveis, mesmo aqueles que não conseguimos prever e aqueles que são puramente 

imaginários. A eliminação deste falso ego ajuda-nos a desenvolver uma imagem mais realista 

do mundo e a construir estratégias de abordagem que são mais adequadas e 

recompensadoras. 

 

 

 Jörg Blech (2006), “Os inventores de doenças” escreve o seguinte, “vir ao mundo 

sem dor”. Os partos programados e “o parto por cesariana transformou-se hoje em dia 

numa alternativa de tratamento séria ao nascimento vaginal”. “O objectivo da 

obstetrícia moderna deve ser possibilitar que cada mulher tenha, se possível, o parto 

que deseja ter”. Por outro lado temos as epidurais administradas para evitar a dor, 

independentemente se existem ou não complicações. Vende-se um artificialismo 

crescente e ignoram-se as consequências psicoemocionais e espirituais destas 

manipulações dos processos naturais. Que implicação tem para o bebé, a nível das 

MPNs, o facto de uma mãe não sentir o parto ou este nascer de cesariana? 

 

 As matrizes perinatais e o conteúdo das experiências possuem ramificações 

sobre a forma como as três instâncias do cérebro comunicam entre si, facilitando ou 

inibindo posteriormente os factores e processos de aprendizagem. A teoria de Paul 

McClean descreve as funções dos nossos três cérebros e constatou que eles nos 

facilitam três perspectivas evolutivas distintas e três mentalidades diferentes, duas das 

quais não comunicam com palavras mas com movimentos ou emoções.  

 Uma escola centrada na função linguística centra-se apenas “num cérebro” 

descurando os “outros dois cérebros” e as suas formas de expressão, as moções e o 

movimento. Este é o perfil da nossa escola, uma escola incompleta que fomenta seres 

humanos incompletos. 

 

 Quando as ligações entre estes três cérebros não se estabelecem 

adequadamente, o pensamento fica em curto-circuito, e o Complexo-R (Sistema 

Reptiliano e Límbico) assume o comando. Estes, não sendo linguísticos na sua 

natureza, embora forneçam as bases subcorticais, dificultam ás crianças nestas 

condições, a aquisição da linguagem e o acesso à Gramática Universal e respectivos 

Sistemas Funcionais da Linguagem (SFL). 

 

 Durante os 9 meses no útero, a criança sente a gravidade, sente os movimentos 

da mãe, e este movimento torna-se a linguagem do cérebro. Quando a criança nasce 

fica sujeita a um terceiro input sensorial, a luz. Porém, nesta altura a criança já pode 

possuir muito medo e trauma. Mary L. Bolles (1996) afirma que o sistema visual e 

vestibular estão intimamente ligados às dificuldades de aprendizagem e o problema 

reside mais na auto-imagem que a nível das dificuldades académicas. Como terapeuta 
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educacional, trabalhou na sala escura, ajudando estas crianças a atravessar os seus 

medos e as suas dúvidas pessoais. Os sentimentos são sempre os mesmos, primeiro 

é a negação e a raiva (doença – reptiliano/visceral), depois a tristeza e depressão 

(recalcamento – límbico/comportamental), e finalmente a alegria e a paz de espírito 

que reside profundamente (abertura – neocórtex/reflexivo). O que Mary L. Bolles 

trabalha é a glândula mestre, a pineal. Para lá das nossas identidades e desejos, 

existe um núcleo comum, o “centro tranquilo” de John C. Lilly (2003), onde reside a 

inteligência do coração. Parece que a luz nos abre ao amor e aos sentimentos de 

segurança, que podem ter sido obscurecidos pelo trauma no útero ou no nascimento 

ou por traumas emocionais ou físicos passados ou recentes. Quando estes medos são 

substituídos por sentimentos de segurança, não podemos impedir uma criança de 

aprender. 

 

 O crescente número de crianças com dificuldades e desordens de 

aprendizagem, revelam claramente o crescente número de problemas e traumas que 

as crianças estão a ser sujeitas, derivados de um modelo civilizacional adverso ao 

amor e à luz. 

 

 O som também afecta as crianças a todos os níveis, tal como a luz. É um input 

sensorial poderoso, e as crianças passam a ouvir o mesmo som de forma diferente 

depois do tratamento. Depois do tratamento, as crianças vão gradualmente drenando 

o medo e a tensão do corpo e relacionam-se de uma forma completamente diferente.  

 A aprendizagem ocorre a nível da mente inconsciente. A aprendizagem acontece 

a todo o momento, e é algo natural no qual não temos que colocar nenhum esforço. 

Deveria ser aquele, tudo está bem emocional e socialmente com a criança, de forma 

que ela aprenda a todo o tempo, Mary L. Bolles (1996). 

 

 Mary L. Bolles começa normalmente o seu tratamento na região vermelha do 

espectro, porque essa cor representa a zona inferior do tronco cerebral, e também 

estimula a actividade na parte inferior do sistema de chakras. É a área do tronco 

cerebral onde os pensamentos e os traumas são retidos durante mais tempo. 

Vermelho é abertura, e a magenta corresponde mais ao equilíbrio. Magenta é uma 

mistura de violeta e vermelho. O que Mary L. Bolles procura é promover nestas 

crianças alguma organização na sua percepção e capacidade de flexibilidade dentro 

do seu sistema. Trata-se de um sistema de tratamento que envolve a luz, o som e o 

movimento. 

  

 

O CÉREBRO REPTILIANO E A PROGRAMAÇÃO DE COMPORTAMENTOS: 

 

 

 Não devemos ignorar a componente reptiliana da nossa natureza humana, 

particularmente os nossos comportamentos hierárquicos e ritualistas. Outras áreas do 

cérebro humano equilibram os extremos das características do cérebro reptiliano na 

maioria das pessoas, contudo estes traços podem ser vistos naqueles que vivem as 

suas vidas como um ritual diário (ir ao supermercado à mesma hora todas as semanas 

e tomarem as mesmas refeições nos mesmos dias). 
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 Assim, agindo através de uma educação condicionadora, restritiva e incoerente 

do ponto de vista emocional, sobrevalorizando a racionalidade, a competição, o 

pragmatismo, a mente, bloqueiam-se e reprimem-se as funções do hemisfério direito 

(emocionais, intuitivas e simbólicas). O ser humano condicionado ao hemisfério 

esquerdo, pode ser facilmente manipulado através do “bombardear” de imagens de 

violência e agressividade entre outros condicionalismo impregnados nas instituições, 

inclusive educativa. 

 
 CÉREBRO REPTILIANO  
 ASPECTOS NEGATIVOS: Territorialidade; Obsessão com estruturas  

 hierárquicas de regras e controlo; Intolerância; Desequilíbrio sexuais. 

 ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

 Comportamento Rituais Resignação às Restabelecimento Obediência a  

 Obsessivo pessoais formas tradicionais cerimonial crenças ou  

 Compulsivo diários e de fazer as coisas  ideologias 

  actos NEOFOBIA  sejam as 

  supersticiosos ●  leis religiosas 

  preconceituosos Cristalização  preconceitos 

   de hábitos  culturais 

   e inflexibilidade  ● 

   à mudança  Todas as 

   “Entre a agressividade e a resignação!”  formas de engano 

 └───────────────────────────────────────────────────┘ 

  PRECONCEITOS DO ENSINO TRADICIONAL próprios do nosso modelo educativo: 

Este modelo assenta em parte nos princípios inspirados nos métodos utilizados para se 

aumentar a produtividade nas oficinas ou nas fábricas. A divisão do trabalho é aqui substituída 

pela divisão do saber. Vêem-se assim, aparecer os limites  do ensino tradicional, da sua 

abordagem, dos seus meios e dos seus métodos. Este ensino apoia-se, esquematicamente, em 

7 princípios: 

  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 

  bases matérias programa a duração a igualdade as hierarquias exame 

     dos cursos 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

BASES Conhecimentos que é preciso dominar antes de se saber para que é  

 que vão servir  

MATÉRIAS Aquilo que é preciso que cada um de nós assimile em pequena  

 quantidade para adquirir o seu “saber mínimo” 

PROGRAMA Organização das matérias no tempo a fim de aumentar a eficácia do  

 processo de aquisição dos conhecimentos (o que não está no  

 “programa” não possui, evidentemente, nenhum valor educativo; 

DURAÇÃO DOS CURSOS Duração mínima teórica que permita assimilar uma dada quantidade de  

 informação; 

IGUALDADE Princípio segundo o qual cada um deve receber a mesma quantidade de  

 informação num dado tempo (tanto pior para os mais lentos como para  

 os mais rápidos); 

HIERARQUIAS Processo de “destilação fraccionada” em que cada fase representa um  

 ano escolar e graças ao qual um indivíduo se especializa para a vida  

 inteira; 

EXAME Rito iniciático inventado pelos adultos durante o qual o aluno restitui  

 (para logo esquecer) o que decorou temporariamente, com o objectivo  

 de obter em troca um passaporte de entrada na vida activa a que se dá o  

 nome de diploma. 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 As crianças estão em maior risco uma vez que estão a ser bombardeadas com 

imagens de “fantasia” com este propósito. Nas etapas mais precoces da infância os 

estados mentais são controlados pelo cérebro reptiliano. Normalmente nesta altura as 

crianças desenvolvem bastantes apegos aos objectos estando vulneráveis às 

influências comerciais da TV que exploram esta situação com anúncios de brinquedos, 
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jogos etc, criando a necessidade de possuir (exacerbam o “MEU”). A escola fomenta o 

“desejo” de realização académica que lhe permite o acesso ao mundo profissional e 

assim integrar uma sociedade de consumo onde poderá sublimar os seus deficits 

afectivos e emocionais através da aquisição de bens materiais. É nesta altura que é 

muito importante uma boa relação psicomotora e uma boa integração da imagem-

corporal através de uma educação afectiva rica, algo descurado no ensino das 

crianças. 

 

 
 O cérebro humano possui 2 hemisférios 

 ┌────────────────────────────┐ 

 HEMISFÉRIO DIREITO  HEMISFÉRIO ESQUERDO 

 ●  ● 

 Imaginação  Racional 

 Intuição  Lógico 

 Instintos  Intelectual 

 Estados de sonho  Trabalha com os 

 Subconsciente  5 sentidos 

 ●  ● 

 Corresponde à  Comunica através 

 Inspiração dos  da linguagem 

 Artistas, músicos  Escrita e falada 

 - inspiração criativa – 

 ● 

 Comunica através de símbolos 

 ● 

 Está intimamente relacionado 

 Com a parte reptiliana do cérebro 

 ┌─────────────────────────┐ 

 aspectos construtivos  aspectos “negativos” 

 na integração  na integração 

 do cérebro  do cérebro 

 reptiliano  reptiliano 

 ┌─────────────┐  ┌───────────────┐ 

 Jogos Filmes Televisão Jogos Filmes Televisão 

 De Construtivos Educativa de Violentos violenta 

 Biofeedback   Guerra e agressivos (Telejornal) 

 └────────────────────────────────────┘ 

Tanto os jogos de vídeo, como a televisão ou o cinema enquadram-se na 

dimensão “do sonho”, não apenas nas suas características de padrões de 

ondas cerebrais que são as mesmas quando estamos a sonhar. Assim, as 

imagens não são apenas processados a nível do cérebro reptiliano (envolvem 

outras regiões), contudo a sua linguagem apoia-se na imagem. Assim, as 

imagens podem ser utilizadas para condicionar a população, começando 

pelos jovens. 

 

 
 

  

 Em circunstâncias normais, o cérebro reptiliano recebe imagens através dos 
olhos e o cérebro esquerdo descodifica essas imagens em pensamentos e 
conclusões. 
 Usando simbolismo torna-se possível plantar imagens no cérebro direito 
(estado de sonho, não consciente) utilizando simbolismo, imagens subliminais e 
fotos, enquanto que frequentemente se diz ao cérebro esquerdo como devem ser 
interpretadas essas imagens. Isto é feito através da “educação”, “ciência” e pelos 
média. Um clássico de manipulação da opinião pública é o noticiário. São 
mostradas imagens ao cérebro direito e o jornalista comenta dando instruções ao 
cérebro esquerdo sobre qual a interpretação, qual o seu significado. 
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Num Artigo escrito por G. Clotaire Rapaille "Living Ever Larger; How Wretched 

Excess Became a Way of Life in Southern California". um antropologista francês 

escreve “O desejo pelo excesso advém do cérebro reptiliano, a estrutura mais 

antiga e primitiva da nossa evolução mental. O reptiliano quer arrebatar tanta 

comida quanto possível, para se tornar tão grande e poderoso quanto possível 

porque está centrado, focalizado na sobrevivência. Quando se trata de 

estabelecer uma escolha entre o intelecto e o reptiliano, o reptiliano vence 

sempre”. 

 

 

 O video “Story of Stuf” com Annie Leonard, patrocinado por “Tides Foundation 

& Founders Workgroup for Sustainable Production and Consumption” 

(http://www.storyofstuff.com/), conduz-nos a uma viagem provocatória sobre a nossa 

cultura orientada pelo consumo, desde a extracção de matéria prima até à 

incineração de um “i-pod”. A “História das coisas” expõe as ligações entre um 

grande número de questões sociais e ambientais, e apela para que criemos um 

mundo mais sustentável e justo. Sobretudo alerta-nos para a hipocrisia e cinismo 

da sociedade de consumo em que vivemos, e que estamos a “impingir” às nossa 

crianças e jovens através do sistema educativo.  

 “A nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a 

nossa forma de vida, que convertamos a compra e utilização de bens em rituais 

(cérebro reptiliano), que procuremos a nossa satisfação espiritual, a nossa 

satisfação do ego, no consumo… na crença de que nós precisamos de coisas 

consumidas, ardidas, substituídas e descartadas a uma taxa cada vez mais 

acelerada”. “Os cuidados de saúde, a educação, o sistema de transportes, a 

sustentabilidade, a justiça, transformaram-se em bens de consumo”. 

 

 

  Annie Leonard reforça a mensagem de forma muito objectiva e cativante 

sobre o facto de que cada um de nós pode promover a sustentabilidade e a justiça 

em múltiplos níveis: como indivíduo, como professor, como pai ou membro da 

comunidade, cidadão nacional ou global. Não existe uma coisa simples e exclusiva 

a fazer porque o conjunto dos problemas que temos em mão, não é assim tão 

simples. Contudo, cada um de nós pode fazer a diferença e o sistema educativo 

assume uma função e importância crucial. Para tal torna-se importante que os 

actores da família educativa tomem consciência desta “conspiração” por parte 

daqueles que assumem as lideranças políticas na medida em que falam em 

sustentabilidade mas advogam um modelo sócio-político e económico que não é 

compatível com uma estratégia que promova o respeito pela geosfera, biosfera e 

noosfera e inverta o actual percurso de auto-destruição.  
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  Educação = Bem de consumo ao serviço da Economia Produtiva 

  Os actores da família educativa perpetuam inconscientemente este ciclo. 

  ┌────────────────────────┴────────────────────────┐ 

  Pais Professores Auxiliares da  Alunos 

    Acção educativa 

  ↓ ↓ ↓ ↓ 

  Para  Responsabilidade Facilitar as condições Massa humana a 

  desempenharem social de preparar institucionais para o moldar aos interesses 

  a sua função  as crianças e bom desenrolar do ideologias e crenças 

  produtiva jovens para a sua processo (des)educativo sócio-económicas. 

  colocam os função profissional  ▪ 

  filhos em instituições produtiva.  Inoculação do VírusCMAAI
EGO 

  (des)educativas. ↓  (Construtos mentais artificiais  

   Experiência de   auto-impostos) 

   Stanley Milgram  ┌──────┴──────┐ 

   ▪  Enculturação Doutrinação 

   Obediência á autoridade  └──────┬──────┘ 

   Político-Educativa.  Qual o benefício biológico,  

   ┌───────┴───────┐  factual e simbólico. 

  Necessidades Necessidades  ┌──────┴──────┐ 

  Informativas Normativas  Toxicidade Toxicidade 

  └───────┬───────┘  mental emocional 

 ┌────────────────┴────────────────┐  └──────┬──────┘ 

 Vitimização Securização Proteccionismo Normopatia Poluição Noosférica 

  

 

 

 

 Toda a sociedade está vocacionada para nos transformar em máquinas 

consumidoras e a escola não é excepção. O desejo, a luxúria, o apego, a ambição, a 

moda, a distinção, a marca, o ídolo, as claques, entre outros pseudo-valores estão 

patentes em todos os níveis da nossa sociedade de informação e no contexto da 

comunicação. As crianças são um meio para se atingir um fim, a suposta prosperidade 

económica e com isso a felicidade. Porque razão estamos cada vez mais doentes? O 

contexto económico é uma “guerra” de interesses e um campo de batalha e, como tal, 

não importa se há mortos e feridos, o que interessa é ganhar, ser vitorioso, ser 

prospero e produtivo e arrecadar cada vez mais lucros. O marketing está muito atento 

e começa a agir desde cedo junto das crianças procurando identificar os seus hábitos. 

Este foi o motivo do estudo realizado em Portugal junto de 1200 crianças com idades 

entre os 6 e 12 anos. Para tal pretendeu-se conhecer quais os ambientes e contextos 

onde esta geração se move e reparte o seu tempo (Fórum da criança 2006 por Georg 

Dutschke). Esta é a noção de marketing de contexto de Schultz, Tannenbaum e 

Lauterborn (1993), procuraram contactar com o consumidor nas diferentes ocasiões 

utilizando diferentes meios. O conhecimento da psicologia do comportamento é 

largamente explorado pelas empresas ou departamentos de marketing com o intuito 

de, desde cedo, influenciar as crianças. As crianças são cada vez mais um alvo 

desejável da comunicação comercial. Hoje, estão mais informadas e mais despertas 

para as marcas e a sua comunicação, Susana B. Dias (2006). Por seu lado, as marcas 

e as empresas já o perceberam à muito. Os menores são actualmente potenciais 

consumidores, porque já possuem poder de compra, mas mais do que consumidores 

funcionam como veículos de comunicação entre as marcas e os pais. Constituem um 

factor de peso no momento de decisão de compra, influenciando-os. Além de 

crescerem juntamente com as marcas, são elas o mercado potencial do futuro e isto é 

algo que um governo materialista numa sociedade materialista deseja, porque faz 
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circular a moeda e sustenta a economia. As crianças são um “target” a atingir, a 

influenciar, a manipular e o cérebro reptiliano é a estrutura por excelência sensível a 

estas pressões. 

 

 Porque razão, numa sociedade de abundância se vive em função do medo da 

escassez? Porque será que, apesar de já termos os celeiros cheios continuamos a 

assoberbar o dos vizinhos, a querer mais e mais? Que vírus é este e qual a sua 

origem? 

 

 O Excesso tornou-se um motivo igualitário, um motivo que transgiversa 

classes e estruturas culturais. Ele chama-lhe a cultura “Big Gulp Culture” porque 

manifesta-se em si não apenas na opulência mas também no tamanho exagerado. 

Tudo à sua volta, tudo – o carro, a sua casa, os seus utilitários, a comida que 

come, os divertimentos que goza – tudo é desmesuradamente exagerado, sobre-

realizado, sobre-elaborado e muitas vezes impressionante. Quando é que temos o 

suficiente na América? Nunca! Afirma o Antropologista G. Clotaire Rapaille que 

passou mais de duas décadas no seu país a analisar o consumidor americano. “É 

uma cultura de excessos (ruído), uma mentalidade permanente de novo rico. Nós 

queremos o maior, o mais extremo de tudo”. Esta cultura tem-se generalizado em 

todo o mundo. No caso de Portugal tem conduzido ao que anteriormente se 

designou por “Anomalia Lusitana” porque seguimos a mesma linha de acção só 

que, com consequências nefastas porque não temos estrutura sócio-económica 

que acompanhe o tamanho do EGO e da carteira dos americanos e, por isso, 

passamos uma vida escravizados em obrigações, com sacrifícios atrás de 

sacrifícios, acarretando consequências terríveis para nós e para os nossos filhos. 

Este panorama tem os seus reflexos claros nos sintomas apresentados pelas 

crianças as quais foram pura e simplesmente esquecidas do ponto de vista 

afectivo, por causa da ganância do cérebro reptiliano. 

  

 

 Um inquérito publicado mostrava que mesmo depois do choque do 11 de 

Setembro derivado do ataque terrorista, 60% dos hábitos dos consumidores 

permaneceram inalterados (nalguns casos, a ansiedade estimulou uma urgência para 

se adquirir veículos citadinos todo o terreno (SUV). Ao mesmo tempo, torna-se difícil 

não nos preocuparmos com as consequências de vivermos à grande – doenças 

relacionadas com a obesidade, acidentes causados pelo enorme rio de veículos que 

circulam, montanhas de dívidas contraídas com cartões de crédito e a destruição 

completa do ambiente. Finalmente teremos que nos perguntar até que ponto teremos 

que ir para finalmente nos sentirmos satisfeitos? 
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  EDUCAÇÃO 
 ┌────────────────┴────────────────┐ 
 Realismo Materialista   Idealismo Monista 
 ┌───────────┴──────────┐  ▪ 
 Antes Agora Depois 
 ▪ ▪ ▪ 
 Forjar o carácter Forjar o carácter e Facilitar a eclosão  
 E personalidade personalidade pela  da individualidade 
 Pela auto-dsciplina farmacologia (Atalho médico) pela educação. 
 ▪ ▪ ▪ 
 Autoritarismo Subversão clínica Pedagogia do Amor 
 Educativo Perversão Educativa Pedagogia da Consciência 
 ↓ ↓ ↓ 
 Submissão do aluno Submissão do aluno Auto-consciência do aluno 
 Controlo do comportamento Controlo dos sintomas Facilita a expressão do 
 Desadequado de instabilidade, hiperactividade Mestre interior de Verdade 
 ▪ ▪ ▪ 
 MEDO MEDO AMOR 
 └───────────┬──────────┘ ↓ 
 “Cultura da submissão e conformismo” “Cultura da liberdade e soberania individual” 

 
 

“Big Gulp Culture” 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 
 A organização europeia das associações de consumidores (Euroconsumers), 

da qual a DECO faz parte, deu o seu contributo nesta batalha contra a obesidade. 

Elegendo a obesidade como tema de destaque para 2005. Mais de um 1 bilião da 

população mundial adulta tem excesso de peso, metade da qual sendo mesmo 

obesa. Portugal não foge à regra: estima-se que 40% da população adulta e um 

terço das crianças tenham excesso de peso ou obesidade. As autoridades de 

saúde do Mundo inteiro estão preocupadas. Para a concretização de medidas de 

“combate” à obesidade, é necessário que os Ministérios da Saúde e da Educação, 

a Agência para a Qualidade e Segurança Alimentar, os profissionais de saúde, os 

professores, os autarcas, a indústria alimentar, etc., reconheçam a necessidade de 

reunir esforços e adoptem as medidas necessárias para combater a obesidade. 

Mas, na verdade, a que nível devem eles intervir? Da mente consciente ou 

subconsciente? Também, a Conferência Internacional de Obesidade Infantil que 

decorreu nos dias 25 e 26 de Novembro de 2005, no Campus do Conhecimento e 

da Cidadania da Fundação Bissaya Barreto denotam o crescente interesse e 

preocupação com esta realidade. “11% das crianças portuguesas são obesas”, 

150 milhões de crianças em idade escolar têm excesso de peso, das quais 45 

milhões são obesas. Esta epidemia é um fenómeno crescente e atinge todos os 

países desenvolvidos, em vias de desenvolvimento e “países desenvolvidos que 

não deveriam ser desenvolvidos” como Portugal segundo a Fundação Richard 

Zwentzerg”. Na verdade os países do Sul da Europa (Espanha, Itália, Grécia e 

Portugal), estão na liderança da prevalência de obesidade afirma a Drª Ana Rito, 

onde Portugal se inclui em lugar cimeiro com 31,5% de crianças dos 7-9 anos com 

excesso de peso das quais 11,3% são obesas. O mais alarmante é que esta 

prevalência começa na idade pré-escolar, como conclui o único estudo português 

que aborda o estado nutricional das crianças, dos 3 aos 6 anos, da autoria da 

Prof. Drª Ana Rito, Nutricionista na Cidade de Coimbra. Das 2400 crianças dos 3 

aos 6 anos avaliadas, uma em cada dez é obesa. 

 A obesidade infantil traz sérias implicações para a saúde uma vez que a 

criança ao desenvolver-se com sobrepeso tem maior risco de vir a desenvolver 

precocemente doenças crónicas e degenerativas (como as doenças 

cardiovasculares, a diabetes e o cancro), que na verdade são elas as 

responsáveis por 60% das mortes em Portugal, reduzindo também em cerca de 10 

anos a esperança de vida. 
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 Para além disso, a obesidade infantil é uma epidemia que afecta crianças que 

irão crescer obesas, que por sua vez irão juntar-se a adolescentes obesos e 

“caminhar” para a maior geração de adultos obesos na história de Portugal, se 

nada se fizer. Se hoje a obesidade já custa ao país cerca de 297 milhões de Euros 

por ano, daqui a 20 anos provavelmente teremos metade do país a sofrer desta 

doença e o país a gastar muito mais do que já gasta (cada pessoa activa custa ao 

país 61 Euros e uma pessoa obesa 334 Euros). Pergunto, como se sentirão os 

obesos, além de falta de amor, tristeza e angústia ainda são um fardo para a 

sociedade. 

  “Várias são as iniciativas que tem vindo a ser organizadas principalmente na 

área da Saúde e na da Educação, mas ainda são insuficientes e pouco eficazes”. 

 

No plano sintomático: 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 Obesidade significa preenchimento (abundância) exterior em vez de um 

preenchimento interior (realização); pôr-se em pé de guerra com o princípio do 

gozo; lutar como seu próprio peso (importância); busca de dedicação, amor e 

protecção; a necessidade não vivenciada de amor e gozo é posta na comida; 

satisfação na substituição; a conhecida “obesidade do carente”; compensação 

pela comida; comer como substituição ao sentimento de unidade e a um coração 

transbordante; camada protectora contra o meio exterior sem amor; isolar-se no 

seu próprio castelo (de protecção) (no corpo nada isola melhor do que a gordura; 

quase não se perde calor, mas também não entra nenhum); desejo de ser deixado 

em paz no seu castelo de gordura; ficar escondido por detrás do muro; esquivar-se 

da realidade; fugir da sua irradiação sexual; não querer viver o seu papel sexual: 

problemas com a polaridade: afundar à própria sexualidade na “fofura” semelhante 

a um bebé (regressão); pesar-se diariamente e odiar-se pelo resultado; fazer-se 

gordo; trazer consigo a carga não vivida em outros planos; sensação de 

importância, autoridade e força, Rüdiger Dahlke (1996). 

 
 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

Problema Causa provável Novo padrão de pensamento 

──────────────────────────────────────────────────────────────── 

Obesidade Medo, necessidade de protecção Estou em paz com os meus sentimentos 

 Fugir dos sentimentos. Insegurança Estou em segurança onde me encontro. 

 E rejeição de si próprio. Busca de  Eu crio a minha própria segurança. 

 Realização. Eu amo e aprovo a mim mesmo 

 

Gordura Sensibilidade excessiva. Representa O Amor Divino protege-me. Estou sempre 

 Frequentemente o medo e uma em segurança e a salvo. Estou disposto a 

 Necessidade de protecção. O medo crescer e a assumir a responsabilidade

 pode encobrir uma raiva que se procura pela minha vida. Perdoo os outros, e crio 

 ocultar e resistência a perdoar. Agora a minha vida da maneira que quero 

  Estou em segurança. 

──────────────────────────────────────────────────────────────── 

Louise L. Hay (1984), “Pode Curar a Sua Vida” 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────► 
 Concepção Nascimento 6-7 anos  18 anos 23 anos 
 
  └───┬───┘ └──────┬───────┘ └───────┬───────┘ └───┬───┘ 
 
  Matrizes  Primeiros 7 anos de vida  Idade escolar  Fase da  
  Perinatais  corresponde à fase na  Enculturação  Programação 

    qual acumulamos    Universitária 
    um reservatório de   É imperativo integrar 
    informação subconsciente.  A Literacia Emocional 
    (Modo hipnogógico)  de forma a compensar 

      esta realidade incoerente 
    As crenças dos pais  onde prevalece uma 
    tornam-se nos alicerces  profunda crise dos afectos. 
    da percepção do mundo e 
    de nós próprios. 
 

     
    Ex: OBESIDADE e ASMA 
 
Os sintomas manifestados mostram crianças com cada vez maiores medos, inseguras, baixa auto-estima, 
revoltadas, magoadas consigo próprias e com os pais, emocionalmente deprimidas, com medo de aceitar a vida e 
de não se sentirem dignas de viver. Crianças com medo de dar, contraídas e voltadas sobre si em aperto, 
repudiando-se, aos outros e ao mundo. 

 
 

 Segundo a Direcção geral de Saúde, a asma constitui um importante problema 

de saúde pública, uma vez tratar-se de uma das doenças mais frequentes na criança e 

no jovem. Com tendência de crescimento da sua incidência e prevalência, a Asma é 

uma importante causa de internamento hospitalar e, também, de sofrimento a vários 

níveis, por vezes diário e repetido, extensivo às famílias e grupos de pertença do 

doente, inserindo condicionamentos à sua actividade normal e, portanto, à sua 

qualidade de vida. O Programa Nacional de Controlo da Asma que agora se 

apresenta, baseado no Programa Mundial Para a Asma – Global Initiative for Asthma 

(GINA), resultado do esforço conjunto do National Heart, Lung and Blood Institute e da 

Organização Mundial de Saúde, foi criado com o objectivo de reduzir, em Portugal, a 

prevalência, morbilidade e mortalidade por Asma e melhorar a qualidade de vida e o 

bem-estar do doente asmático. Torna-se, assim, fundamental melhorar a eficácia e a 

eficiência da prestação de cuidados de saúde ao doente asmático, de forma a melhor 

o habilitar e capacitar a autocontrolar a sua doença. É neste contexto que surge o 

Programa Nacional de Controlo da Asma, elaborado no âmbito da Comissão de 

Coordenação do Programa da Asma, criada pelo Despacho Ministerial Nº. 6 536/99, 

de 1 de Abril, e que traduz a validação científica e o consenso entre o Movimento 

GINA, a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, a Sociedade 

Portuguesa de Pneumologia e a Associação Portuguesa de Asmáticos no que se 

refere aos novos conceitos de diagnóstico e tratamento da Asma, assim como ao 

desenvolvimento de competências e capacidades no doente e família para controlar a 

sua doença. Evidentemente que esta preocupação e estratégia não contempla os 

conhecimentos e abordagem da medicina psicossomática tal como refere André 

Haynal, Willy Pasini e Marc Archinard (1998); Thorwald Dethlefsen & Rüdiger Dahlke 

(1993) entre muitos outros. A falta de conhecimento da “doença como caminho” 

alimenta toda uma máquina económica a qual não consegue resolver o problema, 

apenas camuflá-lo ou desinflamá-lo. 
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───────────────────────────────────────────────────────────────── 

PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL NOVO PADRÃO DE PENSAMENTO 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Problemas Medo ou recusa de viver  Viver plenamente e em liberdade  

respiratórios: plenamente. é um pleno direito inato. Eu mereço ser  

 Sentir que não tem o direito de  amado. Escolho viver plenamente 

  ocupar espaço ou de existir. 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Asma: Asfixia do amor. Incapacidade É seguro que eu tome conta da minha 

 De respirar por si próprio. Sentir-se própria vida. Escolho ser livre. 

 Sufocado. Choro reprimido 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Pulmão: Capacidade para acolher a vida Aceito a vida com perfeito equilíbrio 

 Depressão. Magia. Medo de aceitar Tenho a capacidade de aceitar a 

 A vida. Não se sentir digno de viver plenitude da vida. Com amor, vivo 

  Plenamente. Plenamente.  

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

HAY, Louise L. (1984); “Pode Curar a sua Vida”;Pergaminho 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

ÓRGÃO SIGNIFICADO SIMBÓLICO TAREFA/TEMA 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Pulmão: Ligação da árvore pulmonar interna Estabelecer e manter contacto com o 

 Com as árvores externas, com as quais mundo exterior, troca de gases; ligação 

 Nos ligamos à circulação da respiração; do eu com o não-eu, relação; vindo  

 Contacto, comunicação, troca logo depois da pele, é o segundo órgão 

 (linguagem: modulação da corrente de contacto; o respirar como cordão 

 expiratória); liberdade, poder respirar umbilical para a vida; ligação com todos 

 (profunda e) livremente; agilidade: os os seres vivos: respiramos todos o  

 pulmões fazem de nós seres alados. mesmo Ar. 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

DAHLKE, Rüdiger (1996); “A doença como símbolo – pequena enciclopédia de psicossomática”; Cultrix 

 

 
 
O PROCESSO CATARSE 
 
 
 
 É importante fazer aqui uma pausa no sentido de correlacionar as consequências 
de uma educação onde o medo que os pais têm que a sua criança se magoe ou não 
“honre o bom nome” da família, conduz a um sistema repressivo de forma a doutrinar 
a criança a ser “boa, santa e perfeita”. Evidentemente que este preconceito apenas 
será o causador de tensões e bloqueios que mais tarde se reflectirão em dificuldades 
de aproveitamento escolar, desordens variadas e eventualmente o abandono escolar 
quando as exigências conflituam com o medo de falhar ou a falta de identificação com 
o sistema pouco afectivo e muito competitivo. 
 
 Voltando à estrutura hierárquica do cérebro, iremos agora utilizar o modelo do 
Dr. Christian Simonin, psiquiatra e psicoterapeuta, inerente à técnica Catharsis©. Este 
modelo de terapia fundamenta-se na música com o intuito de promover um diálogo ou 
circulação e comunicação normal entre os três cérebros, o reptiliano, o límbico ou 
paleomamífero e o neocórtex.  
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Técnica – Imagética - Simbólica            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BFA

1
: Benefício Factual:  

 
1. Fechamento: acontece no plano factual (construtos mentais artificiais auto-impostos ou 

crenças/padrões – incoerência mental); 
 
BE

2
: Benefício Emocional: 

 
2. Recalcamento: acontece no plano emocional (incoerência emocional); 
 
BS

3
: Benefício Simbólico: 

 
3. Doença: acontece no plano simbólico (incoerência fisiológica – dinâmica psicossomática), “a forma 

do corpo representa a incapacidade do homem em amar e ser amado”. Esta é uma das razões 
pela qual, o projecto “aprender a ser feliz” se apoia bastante nas ferramentas simbólicas da 
imagem, do desenho, da representação psicodramática, do jogo, do imaginário, dos fantoches e 
marionetas, de forma a facilitar o processo de “catharsis” dos medos/padrões simbólicos do 
Sistema Reptiliano. 

 

 
 
 A técnica catharsis© utiliza a música e o desenho de forma a que aquilo que se 
passa a nível do cérebro reptiliano seja integrado pelo nível límbico e deste pelo 
cortical. Esta técnica ao agir sobre o cérebro reptiliano permite-lhe uma abertura 
hierárquica no sentido ascendente. Se falarmos de fenómenos de cura também 
falamos dos processos inversos que são o fechamento, recalcamento e a doença. 

 
 

FECHAMENTO: é o processo que nos permite fechar (defender) face às agressões  
(Reflexo de susto) externas (LCU – Life Change Units, Holems e Rahe 1967) de 
forma a ganhar tempo para as gerir (Agressão à forma). CORTICAL: É o cérebro 
da psicologia, da psicoterapia da psiquiatria; 
 
RECALCAMENTO: é um processo que funciona através da libertação dos 50 
neurmediadores que vão agir a nível do cérebro reptiliano e de todo o corpo (é um 
processo neurofisiológico e acontece a nível de sobrevivência). 
 
DOENÇA: Quando existem dificuldades na vida (LCU) a nível de relacionamentos, 
a nível físico ou psíquico, a procura de segurança acontece com uma descida ao 
nível reptiliano e aí aparecem os problemas de hipertensão, desregulação da 
frequência respiratória e de todos os parâmetros fisiológicos com paralelo ao 
tema psico-emocional – psico-somáticos (COEX-System). Neste processo dá-se 
uma descida do nível cortical para o nível reptiliano. 
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  Crenças e ideologias. 
  Construtos Mentais Artificiais Auto-Impostos 
  

  Inconformismo Biocultural 
  

  PROMOÇÃO DA DOENÇA: 
   ┌─────────┴─────────┐ 
  Fechamento  CÓRTEX 

    

  Recalcamento  LÍMBICO 

    

  Doença  REPTILIANO 

  └─────────┬─────────┘ 
  Neofobia 
  

  SOMBRA 
  

  “Anomalia Lusitana” 
  Poluição Noosférica  
  (infecção mental e emocional) 
  RUIDO 
  ↓ 
  PROMOÇÃO DA SAÚDE: A Promoção da Saúde, para ser 
  verdadeiramente eficaz, deve de acontecer através do processo de cura.  
  ↓ 
  Downie, Fyfe, and Tannahil (1990),  são os esforços compreensíveis para  
  alcançar uma saúde positiva e prevenir a doença através da sobreposição das esferas,  
  ┌──────────────────┴───────────────────┐ 
  Educação da Saúde  Prevenção  Protecção da Saúde. 
  └─────────┬─────────┘ 
  ┌─────────┴─────────┐ 
  Cura  REPTILIANO 

    

  Evolução  LÍMBICO 

    

  Abertura  CÓRTEX 

  └─────────┬─────────┘ 
  Neofilia 
  

  ASCENSÃO 
 
 
 

 O medo cria resistência à mudança. A mudança acontece pela cura ou 
integração da nossa sombra, o perdão. Esta resistência cria “anticorpos psíco-
emocionais” muito fortes relativamente àqueles que são portadores “de luz” ou de 
ideias inovadoras, criativas e construtivas, mas diferentes. Segundo Aronson (1996), 
quando as pessoas são confrontadas com crenças opostas ou outras incompatíveis 
com as suas, procuram ignorar ou negar essas crenças. Normalmente tal acontece 
com o intuito de se convencerem de que não se têm comportado de forma tola pelo 
facto de se comprometerem com uma falsa crença. Com o intuito de se assegurarem 
de que têm sido sensatas em suportar a sua posição, na maioria das vezes 
convencem-se de que aqueles que se lhes opõem são tolos e/ou verdadeiros objectos 
de desprezo e zombaria. Aronson (1996) também afirma que a maioria das pessoas, 
quando são confrontadas com informação que mostra que elas se têm comportado de 
forma cruel relativamente a outras, quer por palavras ou acções, procuram reduzir os 
subsequentes sentimentos de dissonância relativamente ao facto de se verem como 
antipáticos ou maldosos. Normalmente fazem-no criando a crença fundamentada, 
argumentando que a sua crueldade relativamente à sua vítima se justificava.  
 Através da limpeza dos nossos bloqueios emocionais, integrando os nossos 
medos que são a base desses bloqueios, transmutar a raiva, ódio, culpa e vergonha 
inerente a esses bloqueios podemos evoluir no sentido da compaixão. Em cada um 
desses bloqueios emocionais existe o julgamento das emoções negativas. Á medida 
que aprendemos a aceitar, valorizar e utilizar essas emoções de uma forma 
equilibrada, integramos o lado negro (sombra) de nós próprios. Por outro lado, à 
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medida que valorizamos e apreciamos aqueles que exprimem essas emoções 
negativas nos papéis que assumem como nossos professores (aqueles que 
desempenham papeis negativos possuem contratos espirituais connosco para que 
facilitem o nosso crescimento – esta perspectiva retira-nos do papel de vítimas), 
conseguimos equilibrar a luz (biofotões) e a escuridão na nossa realidade. Á medida 
que removemos os bloqueios, mudamos a nossa consciência. Tornamo-nos menos 
críticos e mais compassivos. Assim, a nossa consciência muda primeiro e o nosso 
corpo físico segue-a, por fim, a nossa realidade externa começa a reflectir a nova 
consciência que estamos a exprimir, acabando por haver uma alteração gradual da 
realidade física. 
 O processo de ascensão possui componentes de natureza espiritual, emocional, 
mental e físicas. Este é um processo com multicamadas e interligado, significando isto 
que uma acção desenvolvida num dos níveis afecta o outro nível tipo efeito dominó. O 
processo de ascensão acontece por vezes desta forma: 

 
Começamos por identificar os nossos medos e padrões; 
Um medo manifesta-se na nossa vida empacotado como uma lição que tem que 
ser aprendida; 
Movemo-nos através do medo, desejando experimentá-lo completamente como 
necessário de forma que seja integrado; 
Integramos esse medo aprendendo a lição. Neste momento nós sentimos os 
sentimentos de medo associados com esse medo e com a lição correspondente. 
Podem ser sentimentos de culpa, vergonha, raiva, ressentimento, etc. Nós 
tememos sentir estas emoções porque nos foi ensinado (condicionado) que era 
mau manifestá-las e isso faria de nós pessoas más; 
Experimentamos uma libertação à medida que esse medo é integrado e a lição 
aprendida. Durante este processo de libertação nós experimentamos emoções 
como a alegria, felicidade, gratidão (relativamente à pessoa que desempenhou o 
papel negativo), e compaixão que nos trás uma sensação de preenchimento e 
realização quando transmutamos essa emoções bloqueadas em compaixão, 
libertando assim as pessoas envolvidas na nossa lição de culpa; 
A compaixão que sentimos permite-nos uma reprogramação do nosso ADN 
permitindo uma maior permeabilidade aos processos biofotónicos e uma maior e 
melhor comunicação na matriz celular com uma melhoria de todos os processos 
biofotónicos-bioenergéticos. Ou seja, permitimos uma maior luz no nosso corpo. 
Ao mesmo tempo, qualquer implante (programação), também conhecido como 
padrões de comportamento (COEX System), associados com a lição de medo são 
modificados (equilibrados). 

 
 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Acção sobre a criança – repreensão provoca o reflexo de susto e a Agressão à forma.  A 
criança pode bloquear numa das estruturas hierárquicas dependendo da etapa de 
desenvolvimento em que se dá o “Trauma” ou sucessivos Traumas criando COEX Systems 
(Stanislav Grof). 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Arqueocórtex: 
 A vida fetal (Matrizes perinatais) e os 6 primeiros meses: 

 Traumas nesta fase bloqueiam a criança no cérebro reptiliano, a nível dos seus  
medos, dando origem a problemas psicossomáticos. 

Paleocórtex: 
 Entre os 6 meses e os 6 anos: 

 Os traumas nesta fase bloqueiam a criança a nível emocional, dá-se o 
recalcamento.  

Neocórtex: 
 Dos 6 anos de idade em diante: 
  Os traumas nesta fase bloqueiam a criança a nível da mente (idade escolar). 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
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 A técnica catharsis© permite como muitas outras tratar problemas que ocorrem 
em qualquer um destes níveis mas em particular permite tratar problemas que ocorrem 
antes do desenvolvimento da nossa vida afectiva (durante a vida fetal e os 6 primeiros 
meses da vida extra-uterina). A música pode agir em qualquer um dos níveis. 
 Muitos indivíduos ficam presos no nível límbico e os seus sentimentos e 
emoções têm menor relação com os fenómenos físicos e também menor relação com 
pensamentos reflexões e imagens mentais. 

 

 
  O processo de “cura” Permite a “ascensão” 
  ┌───────────────┴────────────────┐ 
  Acelerar o processo de  Desenvolver a chave 
  Recodificação, Reconecção  da compaixão 
  e Activação do ADN (RRA)  ▪ 

  ┌───────┴───────┐  ┌──────────┴──────────┐ 
  RRA-1 RRA-2 RRA-3 Compaixão  Compaixão  
  ▪ ▪ ▪ Centrada na  centrada no 
  Limpeza Limpeza Limpeza Mente  coração 
  do Cólon do fígado do Cólon ▪  ▪  
  “2º Cérebro” ▪  Não nasce com base na experiência  Só pode ser alcançada 
  ou Eliminar as  da dor do sofrimento mas da  através da experiência 
  Sistema toxinas da  racionalização do sofrimento.  dos nossos medos, com 
  Nervoso raiva  é o que nos faz ficar sentados  a dor associada e a 
  Entérico acumulada  frente ao televisor e sentir  escolha de novos  
   “Solidariedade” pelos que  padrões de comportamento 
   sofrem, pressionando num botão  que integrem os medos. 
   para fazer uma transferência  ▪ 
   monetária para uma conta da  A dor tem o seu valor, 
   UNICEF de forma distante  actua como um catalisador 
   para depois voltarmos para  para a mudança. 
   a nossa vida e hábitos nocivos  ▪ 
   diários. Compaixão dissociada.  Só através da experiência da 
   ▪  dor conseguimos compreender 
   Não nos permite ascender  e desenvolver a compaixão 
   porque não existe uma  pelos outros e por nós. 
   alteração da nossa consciência  ▪ 
     A compaixão (empatia) que nos 
     permite sentir o que o outro sente 
     sem nos deixarmos “apanhar” 
     (infectar) pelas emoções. 
     ▪ 
     A dor armazenada dentro das nossas 
     memórias e bloqueios emocionais 
     e o combustível que usamos para 
     a ascensão desde que sejam 
     processados. 

   

  

 Também existem outros indivíduos que funcionam enclausurados numa forma 
cortical e apenas funcionam em função dos pensamentos que por vezes se tornam 
verdadeiras obsessões ficando-se apenas no domínio das interpretações, das 
extrapolações, vivem “na sua cabeça”. Quando existe um bloqueio em qualquer um 
dos níveis, deixa de haver comunicação total ou parcial entre estes níveis. Quando se 
trabalha durante dias, semanas ou meses com música e desenhos, dão-se fenómenos 
de abertura no sentido ascendente permitindo o aparecimento de sentimentos e 
emoções, a emergência do vivido recalcado. Se o indivíduo continua, ir-se-ão 
manifestar emoções consciencializando-se novas ideias e formas de conceber  a vida 
numa nova perspectiva havendo a reestruturação cognitiva dos episódios que deram 
origem ao bloqueio, sendo estes integrados (interpretados de uma forma construtiva). 
 A abertura é o fenómeno procurado em todas as formas terapêuticas e em 
particular aquelas que são musicais vem depois de num primeiro momento se dar o 
fenómeno de fechamento, recalcamento e doença que é o processo de defesa que 
permite a um organismo quando sujeito a um elevado nível de energia no nível 
superior (Córtex) devido a stress, descer a um nível inferior. Este nível inferior, o 
reptiliano que é um cérebro que se desenvolveu durante milhões de anos e se 
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especializou em gerir este tipo de perigos, situando-se na base, suporta os outros 
dois. Qualquer processo de aprendizagem processa-se dos níveis inferiores para os 
superiores mais complexos. 
 O cérebro reptiliano permite segurança e os mecanismos de fechamento, de 
recalcamento e doença dão tempo ao organismo para que este, confrontado com o 
stress (LCU) seja conduzido até um ponto de bifurcação e assim reaja encontrando 
estratégias para que possa ascender no sentido da abertura. 
 Em qualquer das tarefas utilizadas é importante compreender que cada indivíduo 
evolui em função do seu próprio tempo de adaptação uma vez que se evolui na 
segurança e no tempo ajustado às suas capacidades e ritmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A pintura, actividade de expressão livre, é o maior privilégio para a criança se 

exprimir, pois possibilita a transposição de uma sensação, permite à criança 

projectar no papel a sua visão do mundo, a maneira como o percebe e sente. 

Exprimindo assim o mundo que é também o reflexo dos seus sentimentos e 

emoções. A expressão livre é “(…) a exteriorização sem constrangimento das 

actividades mentais de pensamento, sentimento, sensação e intuição”, Read 

(1958) citado por Isabel Lima (1995). 

 Segundo Vitor da Fonseca (1981), “Contributo para o estudo da génese da 

Psico-motricidade”, “o desenho da forma humana” é um excelente meio de 

investigação da evolução da criança para a interpretação do seu grau de 

desenvolvimento. Ao desenhar aquilo que sabe, vê e vive dentro de um 

desenvolvimento conceptual adquirido, a consciência do corpo sofre uma evolução 

paralela à evolução da aquisição do espaço. Além de equacionar um problema 

cognitivo, também diz respeito à fenomenologia da afectividade. As crianças pela 

expressão artística não só se libertam e às suas emoções como nos permitem 

compreender através dos seus rabiscos e/ou desenhos a representação do seu 

corpo vivido, ou seja, reflectem o nível de integração. Acusa particular interesse a 

análise comparativa e evolutiva dos desenhos das crianças, porque, para além de 

equacionar um problema cognitivo, também diz respeito à fenomenologia da 

afectividade. O desenho da figura humana, bem como o desenho da família e 

também os desenhos livres e dos animais, podem constituir novo suporte para a 

compreensão da expressão gráfica da criança. O desenho pode ser um óptimo 

meio de aferição da eficácia do tratamento ou de qualquer processo reeducativo. A 

criança evade-se muitas vezes num mundo imaginário, o desenho e a pintura, 

actividades libertadoras, são manifestações dessa fuga. A criança e o adolescente 

precisam de espaços que lhes permitam exteriorizar o seu mundo interior, as suas 

sensações, os seus afectos. O ateliê de pintura é um espaço que corresponde a 

estas necessidades – é um refúgio e um espaço de expressão, é um espaço 

adequado à prática da pintura. O adulto sempre presente, mas com uma presença 

que se deseja discreta, impregnada de serenidade para o grupo permanecer 

estável, não abandona as crianças, dedica uma observação cuidada a cada uma e 

ao grupo em geral. O rigor exigido ao adulto dá origem a um trabalho interior, ao 

“deixar de ser professor”, pela exigência de ter de criar uma relação de 

 A expressão gráfica sobre elementos musicais permite exprimir uma 
comunicação, um papel revelador e catalizador das emoções estimulando 
a imaginação criadora. Estas e outras razões fundamentam a 
musicoterapia, a arte-terapia, o ateliê de pintura, visualização de imagens, 
o psicodrama entre outras técnicas com o intuito de ajudar as crianças no 
desbloqueio dos traumas que trazem consigo e que não permitem os 
processos de aprendizagem. 
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confidência, pelo aprender a esperar sem ansiedade, nada interpretar, não 

orientar, não interferir no acto expressivo das crianças ou adolescentes. A base 

deste trabalho é a relação afectiva criança/adulto e, a relação de confidência 

estabelecida é importante para que as crianças ou adolescentes se sintam bem, 

seguros. A expressão está também assente na relação afectiva estabelecida com 

a pessoa para quem se pinta. A actividade de expressão pessoal não pode ser 

ensinada. A imposição de um padrão exterior seja técnico ou formal, provoca de 

imediato inibições e frustra totalmente o objectivo, Isabel Lima (1995). Marie-Odile 

Brêthes (2008), faz uma viagem profunda ao “universo simbólico no desenho que 

cura”. Desde a infância, mergulhamos numa experiência que nos ensina uma lição 

fundamental para a evolução através do sentir, da relação com os outros, do que 

nos rodeia, da história dos nossos pais. Na nossa vida encontramos pessoas que, 

em comum connosco, têm crenças limitativas. Isso impede-nos de aceder á 

felicidade e á vida. E tudo porque vivemos num ambiente semelhante. Esta 

rigidez/exigência que encontramos em certas pessoas na infância reflectem as 

crenças, medos e, sentimentos de culpabilidade inconscientes que guardamos na 

psique desde há muito tempo. Literar emocionalmente as crianças é facilitar-lhes a 

compreensão desta dinâmica e contextualizar um currículo pessoal de 

transformação pelo desenho porque a psique também comunica através de 

símbolos, da dinâmica simbólica da imagem. A criança expressa no seu desenho a 

maneira como vive o mundo, os outros e ela própria. (…) Quando se faz apelo aos 

símbolos e se lhes dá foram nos desenhos, eles tornam-se extremamente potentes 

e reencaminham para a psique um fluxo de energia vitalizando-a. Se esse símbolo 

tem um sentido simbólico benéfico, carinhoso e de elevação, ele vai iluminar o 

supra consciente alargando a nossa capacidade de amor. Como um farol 

luminoso, ele vai abrir-nos para o universal. (…) Podemo-nos transformar numa 

personalidade amorosa, compreensiva, corajosa e alegre. E esta criação de nós 

mesmos é-nos pedida pela alma. Quando temos dificuldades na vida, quando 

encontramos problemas relacionais, materiais, de saúde, (educativos), esses 

obstáculos propõem-nos uma transformação. A vida põe-nos face a um ensino: A 

Escola da Vida. (…) Não sabemos observar as nossas acções quotidianas, 

simplesmente porque nos julgamos severamente. Preferimos “deitar para o lixo” o 

que não corresponde á imagem que fazemos de nós. Raramente nos assumimos 

como observadores dos nossos processos mentais e emocionais. O desenho 

permite combater as estratégias inconscientes que nos afastam do conhecimento 

do EU. Isto porque o desenho não censura como o faz a personalidade. Pelo 

contrário. Ele remete para a luz do dia, revelando a fonte das dificuldades, através 

da linguagem da psique: os símbolos. Torna-se um verdadeiro espelho dos nossos 

estados interiores. (…) O processo de cura de um desenho evolui em várias 

etapas: A criação do desenho; A interpretação desse desenho que permite 

descodificar a mensagem do EU e revela o obstáculo a transformar; A cura do 

desenho pela colagem dos símbolos curadores no desenho de origem; De novo 

uma interpretação com o objectivo de ler a mensagem dos símbolos curadores; 

Por fim, a decisão de mudar o quotidiano com actos, palavras e pensamentos de 

acordo com a qualidade chamada para se encarnar. Ao enviarmos para a psique 

mensagens de alegria, de confiança e de cura, reunimos as forças conscientes e 

inconscientes com o objectivo da transformação. Nos corpos físico, emocional e 

mental, a alma/consciência/vontade/inconsciente colaboram juntos para o nosso 

crescimento. 

 
 

   



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         228 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

 O cérebro reptiliano garante que o que nós conseguimos em termos evolutivos é 

preservado intacto. Estes são os caminhos seguros encontrados ao longo dos anos da 

nossa vida e a salvaguarda de geração em geração. 

 As rotinas e os rituais definem e garantem as linhas de poder e de ordem. A 

maior parte das actividades e transacções monetárias são reptilianas. As rotinas 

reptilianas e eficientes querem o trabalho realizado e a produtividade aumentada. A 

linha de montagem do Henry Ford (repetição em movimento), foi uma invenção 

reptiliana. O tráfico automóvel corresponde ao “reptil sobre rodas”. O próprio modelo 

do ensino tradicional na forma como está estruturado é uma criação do cérebro 

reptiliano. Está na altura de o modelo escolar evoluir para o patamar límbico já para 

não falar do patamar neocortical. A linguagem do cérebro reptiliano é a imageria visual 

e olfactiva. Toda a comunicação efectuada pelos répteis processa-se através da 

representação visual simbólica tendo um significado específico. 

 

 
  A atracção pela novidade foi designada  neofilia (amor do que é novo), em  
  contrasta com a neofobia (medo do que é novo). 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  NEOFILIA  NEOFOBIA 
  Amor ao que é novo  Medo do que é novo 

    
  Esta atitude tem de nos manter  Tudo aquilo que não se conhece  
  Interessados até conhecermos  é potencialmente perigoso 
  o desconhecido, até que a   tem de ser observado com cautela 
  familiaridade conduza ao  deveria talvez evitar-se? 
  desprezo, embora o processo  Mas se evitamos, como acabaremos 
   nos tenha fornecido uma   por saber alguma coisa a esse respeito? 

  experiência válida que guardaremos  

  até precisarmos de a utilizar  Muitos dos mecanismos de  
  ulteriormente. As crianças passam todo  defesa da criança  
  o tempo a fazer isto.  tais como: 

    

  A criança e o adolescente têm direito ┌──────────────────────────────┐ 
  a praticar a sua expressão pessoal, Compensações Camuflagens Refúgios Manifestações 
  deixando assim emergir a singularidade    Caracteriais 
  do seu sentir, da sua interioridade, └──────────────────────────────┘ 

  para o seu equilíbrio emocional, 
  ou como diz Berge (1970) são expressão de uma motricidade 
  citado por Isabel Lima (1995), que não foi satisfeita, reprimida por um 
   para a “desintoxicação da contenção”. envolvimento extremamente exigente  
   e correccional para com a criança 

   
  O adulto terá de começar a exigir mais O adulto insiste em exigir mais à criança,  
  De si, não de forma condicionadora: do que exige a si próprio (Vítor da Fonseca, 1981). 
  O adulto realiza um auto-descondicionamento da Condicionamento da acção 
  Acção e cura emocional integrando a sua SOMBRA: Reflexo de susto e Agressão à Forma 

   

  Um adulto livre do peso emocional  A criança desenvolve o medo de falhar 

  Criará currículos flexíveis de acordo com e assume duas atitudes  Baixa Auto-estima 
  As verdadeiras necessidades e ritmos da ┌───────────────────────┐ 
  Criança libertando-a: LUTA DISSOCIAÇÃO FUGA 

     

  Alunos amorosos e livres Alunos problemáticos Ausência Demitem-se ou 
  Reina a felicidade Na sala de aula “na lua” tornam-se submissos 

   ┌─────────┐  ┌─────────┐ 
  “Mudar a escola - mudar o mundo” Alunos hostis Alunos Subterfúgios NEE  

  “Mudar a família - mudar o mundo”  agressivos Passivo (Desleixo e  

  Alunos interessados e empreendedores Alunos Agressivos desinteresse Plano de 
  desafiadores  da Escola) Recuperação 

    

    “Objectivos Mínimos” 
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 Os répteis não sonham, mas os animais que evoluíram a partir dos répteis 

(mamíferos e aves) sonham. Qual a razão? Porque a mente reptiliana continua a 

operar nos mamíferos e nas aves e, nós humanos, chamamos a esse estado “sonhar”. 

Não existe um estado de sonho nos répteis porque este estado de consciência 

corresponde ao seu estado de vigília. O estado de sonho é reprimido (embora esteja 

sempre a funcionar, nunca “para”), nos mamíferos e aves durante o estado de vigília 

através da libertação de químicos pelo neocórtex. Quando nos deitamos para dormir, 

cessa a libertação desses neuroquímicos e o cérebro reptiliano manifesta-se através 

do sonho quando o hemisfério esquerdo é reprimido. Contudo, o cérebro reptiliano não 

fica satisfeito por ser relegado para o “turno da noite” num corpo inerte, ele deseja 

mais do que isso. Para se manifestar, promoveu-se junto dos humanos através da 

criação dos rituais e das cerimónias e do teatro (Ou na sua forma catárquica do anti-

teatro, no Psicodrama). O teatro com o seu teorema de “suspensão da descrença” (o 

qual é só mas uma forma diferente de dizer “coloquem o vosso hemisfério esquerdo a 

dormir”), é uma reinvenção do estado mental reptiliano. E agora possuímos uma 

excelente duplicação do estado mental reptiliano através dos filmes e da televisão os 

quais na opinião de alguns ocupa cerca de 6 a 18 horas do nosso tempo por dia 

quando somado ao tempo de sono-sonho. Rituais, cerimónias, teatro, cinema, 

televisão, jogos de vídeo, etc, todos foram criados pela necessidade compulsiva e 

territorial e pelo desejo de domínio do cérebro reptiliano. 
 

 

 Esta “territorialidade” e “desejo-de-poder” manifestam-se numa grande variedade 

de formas no comportamento humano assim como outros traços relativos ao cérebro e 

comportamentos reptilianos. Podemos encontrar uma abundância de exemplos na 

nossa civilização como por exemplo: “Ele deseja casar com ela, e ela poderá muito 

bem estar interessada, mas concordam que antes do casamento ser efectivado, ele 

deve ter “um bom emprego” com um salário estável e um “bom futuro”. Aqui o 

comportamento consiste no macho demonstrar a sua capacidade para estabelecer e 

proteger um certo “espaço” antes que ser considerado adequado. Resumindo, este 

tipo de obsessão/compulsão é reptiliano, não importa o quanto o hemisfério esquerdo 

racional do neocórtex se esforce por se justificar. O cérebro reptiliano é uma fonte 

poderosa do comportamento humano – primeiro porque está escondido, é enganador, 

é um segredo do nosso subconsciente. Mas nós conhecemo-lo emocionalmente, 

intuitivamente. 
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   Domínio do Cérebro Reptiliano 
   (Doença – Neofobia) 

   MEDO ► FUNÇÃO TÓNICA 

  A criança adopta três possíveis comportamentos de defesa: 
 ┌──────────────────────────────────────────────┐ 
  HIPOTONICIDADE HIPERTONICIDADE IMOBILIDADE 
  Relaxamentos das unidades Contracção das unidades Imobilidade das unidades 
  Tênseis na matriz celular tênseis na matriz celular tênseis na matriz celular 
  A criança hipotónica tem A criança hipertónica  Criança a-tónica 
  ▪ ▪ ▪ 
  HIPO-CINETISMO HIPER-CINETISMO (A-CINETISMO) 
  Movimentos mais soltos, mais apresenta uma multiplicidade de apresenta ausência de 
  Leves e mais coordenados, reacções que traduzem uma reacções que traduzem uma 
 Acusando menor despesa muscular certa carência afectiva. procura de se abstrair do contexto 
  Socialmente esta criança é ▪ onde está e se sente  
  Mais bem aceite. ▪ desenquadrada 
  ▪ ▪ ▪ 
  OS MANSINHOS OS DIABRETES OS DISSOCIADOS 
  (Submissos) (Reactivos) (Ausentes)  
  FUGA LUTA CONGELAR 
 └──────────────────────────────────────────────┘ 
   CRIANÇA DISPRÁXICA 
   A maior parte do cérebro  está envolvido  
   na preparação e regulação práxica 
   ▪ 
   Corpo pseudo-lesado a nível Cortical Impede o uso dos recursos de  
   Expressão uma vez que os pensamentos são expressos pelos movimentos e/ou tensões 
   SEPARAÇÃO – DISFUNÇÃO - DISSOCIAÇÃO 
 ┌───────────────────────────────────────┐ 

  FUNÇÃO GNÓSICA  FUNÇÃO PRÁXICA 
  Psiquismo que organiza,  Que executa e  
  comenta  e regula a acção.  materializa a acção. 

 
 
 A isopráxia baseia-se na manutenção da identidade de uma espécie ou grupo 

social. O feto humano está num estado perpétuo de sonho (mentalidade reptiliana). As 

crianças recém nascidas passam mais do que metade do dia a dormir no estado REM 

de sonho. Na fase infantil, o nosso estado mental é controlado quase completamente 

pelo cérebro reptiliano (conjuntamente com o cérebro paleomamífero que se 

desenvolve mais tarde bem como os hemisférios do neocórtex – o hemisfério 

esquerdo está subdesenvolvido nesta fase da infância). O cérebro retpiliano controla 

as funções corporais necessárias para a sustentação da vida tais como a respiração e 

a temperatura corporal. O relógio biológico inerente ao seu ciclo de actividade-repouso 

está localizado no olho. Neste nível de evolução o comportamento relaciona-se com a 

sobrevivência da espécie e substancia-se no comportamento sexual, no instinto e as 

suas respostas são automáticas. O território é conquistado pela força e é defendido. 

 Já o cérebro mamífero, que evoluiu a partir do cérebro reptiliano, manifesta 

grandes alterações passando a conter órgãos os quais desempenham determinadas 

funções: Ao vocacionarmos uma civilização inteira para um desenvolvimento exclusivo 

do hemisfério esquerdo desconsiderando e desvalorizando o hemisfério direito, este 

torna-se ausente, não consciente. Assim, a actividade comercial (marketing), através 

da televisão fundamentalmente, conhecendo os mecanismos mentais de indução de 

comportamentos explora este desequilíbrio com consequências económicas 

proveitosas mas, à custa da hipoteca da sanidade, do equilíbrio e da saúde de todos 

nós. Nenhum sistema educativo conseguirá contrariar esta máquina de manipulação 

comportamental excepto se, agir sobre o hemisfério direito revitalizando e tornando 

consciente os aspectos intuitivos e emocionais para que este hemisfério não seja 

manipulado. Daí que toda e qualquer estratégia educativa fica comprometida na sua 
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base porque ela em si é a causadora desta situação, ao ser subserviente do cérebro 

retpiliano. Ao sermos aprisionados por uma máquina educativa a nível do hemisfério 

esquerdo (racional, linguístico – conceitos relativos, matemático), facilmente seremos 

induzidos por comportamentos normóticos, pela manipulação feita através de imagens 

simbólicas e subliminares dirigidas ao hemisfério direito por vias não detectáveis, 

tendo posteriormente um efeito a nível do hemisfério esquerdo enquanto 

pensamentos, reacções, atitudes e comportamentos que as crianças assumem como 

sendo suas, mesmo que sejam motivo de forte “inconformismo biocultural”.  

 

 Na sociedade em que vivemos, as crianças podem decidir do futuro dos seus 

próprios brinquedos ou bonecos, mas não do delas. São ensinadas a dar ouvidos 

à autoridade que lhes diz o que devem pensar, sentir e fazer. O “deves”, o 

“devias”, o “tens que”, transformam-se em desencorajadores embutidos. Não 

admira que os evangelistas e os gurus tenham tantos seguidores. As pessoas 

acreditam que há quem consiga comunicar com Deus, com o Universo, com 

qualquer coisa que, pensam, está fora do seu alcance. Acabam por se deixar 

convencer de que os mestres são os detentores das respostas. É preciso muita 

coragem para se escutar a si próprio, num mundo que nunca fará muito sentido. 

Claro que construímos explicações, racionalizações em torno daquilo que está de 

facto a passar-se, mas as regras da existência parecem transcender todo e 

qualquer sistema lógico humano. É assim que as pessoas que passaram pela 

educação e não conseguiram encontrar nos modelos teóricos a compreensão e o 

sentido do mundo tendem por isso a virar-se para sistemas exteriores que as 

possam guiar, em lugar de assumirem a coragem de dependerem dos seus 

próprios juízos e de escutarem aquilo que deveras sentem. Depois, tornamo-nos 

seguidores de sistemas facilmente manipuláveis nas nossas ideias e sentimentos, 

como professores e cidadãos. Enterramo-nos literalmente em vidas desprovidas 

de humor, na bebida, nos comprimidos ou em quaisquer outras drogas, numa 

miríade de sintomas físicos e mentais. Acabamos por esconder aquilo que 

sentimos, de forma tão profunda que a nossa humanidade se desvanece e 

transformamo-nos em autênticos robots de eficiência (ou de confusão). Desistimos 

da liberdade a partir do momento em que começamos a seguir os nossos 

“mestres”. As pessoas mágicas que “sabem tudo!” chefes, políticos, gurus, 

terapeutas, santos e menos santos. Não se afirma aqui que os líderes sejam 

forçosamente maus ou corruptos. O problema está nos seus seguidores que 

abdicam da individualidade, da liberdade, do juízo, em troca do doce alívio 

proporcionado pela presença de alguém que resolva todos os problemas e tome 

todas as decisões, Tom Rusk & Randy Read (1989), “Como Conquistar a 

Felicidade”. 

 

 

 Verifica-se hoje em dia uma amputação ideológica da amígdala no sistema 

educativo resultando numa incapacidade de avaliar o significado emocional dos 

acontecimentos por parte dos jovens, chamada de “cegueira afectiva”. Ao perder o 

peso emocional, as relações pedagógicas perdem igualmente toda a importância. 

 

 

Hikikomori é um comportamento que pode ser comparado á destruição da 

amígdala:  

“Um jovem cuja amígdala foi cirurgicamente removida para controlar violentos 

ataques de que sofria, perdeu inteiramente o interesse nas pessoas, passando a 
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preferir ficar sentado sozinho, sem contactos humanos. Embora fosse 

perfeitamente capaz de conversar, deixou de reconhecer os amigos mais íntimos, 

os parentes e inclusivamente a mãe, permanecendo absolutamente impassível 

face ao desespero de todas as pessoas. Sem a amígdala, parecia ter perdido a 

capacidade de reconhecer sensações, bem como a capacidade de experienciar 

sentimentos. A amígdala funciona como o armazém da memória emocional; sem 

ela, a vida fica despojada de significados pessoais”. 

As relações pedagógicas impostas pelos imperativos político-educativos 

promovem a “amputação metafórica” da amígdala com a consequente ausência 

de significado pessoal.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 Por exemplo, “Eu quero comprar aquele carro”, “Penso que devemos entregar à 

polícia mais poder para parar com o crime”, “preciso de tomar viagra para que eu 

possa ser um homem verdadeiro”, “Esta é a comida que devo desejar”, “preciso de 

estudar para ser alguém na vida”, etc. Esta é a razão pela qual a maioria dos 

programas de televisão se relacionam com o mundo da fantasia fazendo-nos acreditar 

nas infindáveis formas. Esta acção visa atingir e “abrir” o hemisfério direito, 

inconsciente, e permitir acesso do cérebro reptiliano à mente consciente. 

 Os noticiários mostram imagens de horror e morte nos palcos de guerra do 

mundo que agem a nível do hemisfério direito. Os jornalistas ao comentarem, estão a 

dizer ao hemisfério esquerdo como interpretar essas imagens, isto é, as imagens são 

convertidas em narrativa pelos mass média. Os meios de comunicação agem como 

intérpretes colectivos do hemisfério esquerdo interpretando as imagens do hemisfério 

direito para as massas. Esta manipulação da interpretação do hemisfério esquerdo 

das imagens do hemisfério direito verifica-se a todos os momentos desde que lemos 

um jornal, uma revista, um livro escolar, vemos televisão ou escutamos rádio. Este 

mecanismo tem sido tão eficaz ao ponto de nos tornar coniventes com esta máquina 

sócio-económica autodestrutiva sem sequer reagirmos (Experiência de Milgram; O 

“Efeito Lúcifer” de Philip Zimbardo). Tornamo-nos normopáticos em vez de homens 

lúcidos, e o sistema educativo pactua por interesse subserviente daqueles que servem 

o deus da economia: As crianças cada vez mais reagem contra este sistema porque 

ainda não estão em estado “zombie” como nós os adultos. 

 A linguagem é tanto falada como escrita, verbal e visual. O discurso, a linguagem 

e os quadros associados, as imagens e memórias parecem estar localizadas em todo 

o cérebro. A cognição do significado (Conhecer e compreender afirmações, por 

exemplo), é um processamento de alto nível o qual inclui quer uma dimensão 

semântica quer visual. O comportamento envolve a integração das actividades de 

partes distintas do cérebro. 

 Assim, durante a ontogénese, os comportamentos motores expressivos da 

criança, que comportam ao mesmo tempo reacções somáticas, tónicas e sobretudo 

viscero-vegetativas associadas, serão progressivamente controladas tornando 

possível a verdadeira relação com outrem e a comunicação. A neofobia é um processo 

de inibição (incoerência) destes mecanismos moduladores do “reflexo de 

 Ao entrarem de forma simbólica pelas imagens projectadas pelo sistema 
visual (estado de sonho-acordado), entra-se na nossa mente dizendo ao nosso 
hemisfério esquerdo como descodificar essas imagens em linguagem 
consciente.  
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investigação”, acentuando o medo do novo e da mudança (dissonância cognitiva), 

como se fossem ameaças ao seu equilíbrio interno cristalizado. A integração, ou 

reagrupamento de informação de origens diferentes permite induzir ajustamentos 

globais e harmoniosos. É na aprendizagem das praxias que o homem é confrontado 

com o “peso” do seu corpo, que nem sempre obedece às incitações voluntárias. Nesta 

situação é fácil constatar que às vezes, quando a atenção é desviada da execução 

motora, esta desenvolve-se espontaneamente de modo satisfatório e às vezes eficaz. 

Ao contrário, quando numa preocupação de melhoria, a consciência intervém nos 

detalhes da execução, o gesto perde então, às vezes, parte da sua harmonia e mesmo 

da sua eficiência. Para ilustrar este facto relembro a imagem do filme “O último 

Samurai” protagonizado por Tom Cruise (Nelson Algren), no qual, quando praticava a 

arte do Samurai, o Bushido, aqueles que o observavam e incitavam o alertavam para o 

facto de usar “demasiada mente”. Este processo de “mindfulness” (mente presente – 

hiperconsciência, hiperatenção) acontece quando se confere ao “cérebro arcaico” 

responsável pelos atributos das actividades inconscientes, isto é, sentidas mas 

permanecendo inverbalizadas e irreflectidas, a possibilidade de comunicar com todos 

os restantes sistemas, deixando o “medo” de interferir no processo facilitando a 

“hiperpraxia”. A insuficiência da coordenação entre estruturas antigas e novas 

desarmonizou o instinto do homem e o seu intelecto. O medo (demasiado controlo 

mental ou intelecto – incoerência – poluição noosférica), acentua o controlo das 

reacções instintivas por falta de coordenação com as novas, e bloqueia os processos 

cognitivos. James H. Austin (1999), “Zen and the Brain” menciona os problemas com a 

palavra “mente” a qual promove uma certa confusão semântica. 

 Originalmente, os comportamentos instintivos evoluíram de forma que nos 

ajudaram a auto-preservar e a perpetuar a espécie. São legados evolutivos que 

possuímos nas estruturas internas do cérebro, no tronco e medula cerebral. Contudo,  

no momento actual, os circuitos hipotalamicos levantam problemas ao homem, o 

animal social. Tornamo-nos demasiado temperamentais, emocionalmente reactivos e 

co-dependentes das reacções viscerais. E porquê? Poderia ser pior porque, entre 

todos os animais, o hipotálamo humano tornou-se o mais pequeno em relação ao 

resto do cérebro. Este facto anatómico possui duas implicações: 

 

Primeiro, à medida que crescemos e amadurecemos, o resto do nosso cérebro 

desenvolve vias funcionais que subordinam ou subjugam mesmo o hipotálamo. O 

termo geral é “condicionamento” (enculturação / praxias), que nos ajuda a 

aprender a civilizar os nossos elementos básicos inatos de comportamento; 

 

Contudo, torna-se necessário algo mais, algo crucial: a capacidade para 

“desaprender”. Esta é a segunda arena das abordagens Zen a qual se torna num 

grande centro de interesse, James H. Austin (1999). O Zen patrocina uma 

“desaprendizagem sistemática” nos seres humanos (desconstrutivismo), “não 

mente” (mushin). O estado de “não mente” do Zen implica duas coisas: sem 

mente e sem coração. Uma tal “não mente” não é desprovida de coração e 

também não é o sono, inconsciência, ou coma. Implica que um cérebro vigile e 

desperto  se destacou das suas mitologias pessoais, as suas operas de sabão e 

de todas as outras actividades referentes. Permanece simultaneamente tanto 

altamente receptivo como dissipado. Assim, a “não mente” do Zen implica uma 

postura mental na qual acontecem duas coisas: apesar de estar sem atenção 

continua a registar as percepções; não existem reverberações emocionais 
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entrando nas profundezas da consciência perceptiva para lá dos ecos emocionais, 

ou seja, situa-se no vértice do modelo “circumplex” de Plutchik.  

 

 As regiões frontais do córtex enviam para o hipotálamo certos tipos de 

informação negativa de retroalimantação. Estas informações negativas das 

instâncias superiores ajudam o hipotálamo e as outras partes do cérebro a 

diminuir os seus comportamentos de respostas mais reflexos (instintivos). Como 

resultado de não haver um reforço (feedback negativo), o estímulo que outrora era 

tão excitante perde a sua relevância na medida em que surgem novos receptores 

das membranas celulares (Proteínas Integrais de Membrana, PIMs), que se 

adaptam a novos peptídeos relacionados com novos estímulos emocionais. As 

regiões laterais do hipotálamo servem como pontos nodais que nos ajudam a 

desenvolver estas respostas viscerais polarizadas tais como as noções de bom e 

mau, certo e errado, ganho e perda. Estas noções são difíceis de se perder, ainda 

mais porque são a base ou pilar de toda a construção do actual modelo educativo. 

Nas salas de aula do nosso sistema educativo, os professores avaliam os 

estudantes utilizando perguntas do tipo Verdadeiro ou Falso, escolha múltipla, ou 

do tipo ensaio. Os Mestres Zen não usam este método, ou qualquer discurso que 

valha a pena, nada que encoraje qualquer tipo de julgamento sobre o bom e o 

mau. Em vez disso, os seus métodos apontam no sentido das percepções vividas, 

encorajam os discernimentos rápidos que rompem com os jogos de palavras, 

criam desapegos. Intuitivamente eles diagnosticaram um problema humano 

básico: as nossa redes associativas cerebrais já estão abarrotadas com 

pensamentos discriminativos. Este facto reverbera com os circuitos afectivos e 

viscerais ancestrais, de atitudes impressas desde a infância com noções 

fortemente matizadas do certo e do errado, James H. Austin (1999). Ou seja, 

valorizar os pensamentos, atitudes e comportamentos discriminativos através da 

pressão de uma avaliação ou julgamento constantes (rótulos), estamos a relegar 

as crianças desde cedo ás suas instâncias instintivas. São estes comportamentos 

instintivos que estão a tornar o cenário educativo num verdadeiro caos. 

 Ou seja, o sistema educativo ao enfatizar a “mente” e fomentar a incoerência 

emocional (neurose da expectação, pigmalião, sobrecarga de treino cognitivo), 

acentua a reacção de medo e as reacções viscerais. O fechamento cortical implica 

uma descoordenação, ou falta de integração e comunicação com as estruturas 

corticais superiores, acentuando a agressividade e a passividade-agressiva 

através do controlo hipotalamico-Límbico (Via Rápida). Esta é a diferença entre a 

Neofobia e a Neofilia. 

 Emanuel Sáskya (1998), “Espiritualismo vol. 2”, menciona que “para efeitos 

de evolução pessoal, o lado visível pouco importa. Por outro lado, o lado invisível, 

a forma peculiar de se comportar perante a vida, com os outros e consigo próprio. 

Intelectualidade, liderança não são requeridas para aqui e muitas vezes ocultam 

seres extremamente desregulados em termos evolutivos. A mente pode ter 

alcançado um nível elevado, mas falta-lhe o essencial: a humildade, o amor ao 

próximo, o espírito de serviço, a tolerância, a fidelidade, a ausência de crítica, a 

paz interior, o desprendimento dos bens terrenos, a ausência de apegos, a 

capacidade de ceder, o desinteresse pelas vitórias mundanas, a superação dos 

medos – só isto salva”. 

 

 O afastamento da natureza,  e seus ritmos, criou um encantamento hipnótico que 

nos mantém obedientemente a “lutar” e a defender um território mental virtual 

(Construtos Mentais Artificiais Auto-Impostos), como se dele dependesse a nossa 

sobrevivência. A crise do preço inflacionado do barril petróleo de 2008, que provocou o 
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motim dos camionistas serve como alerta para as consequências sociais e 

económicas da falha dos sistemas de distribuição de bens essenciais numa sociedade 

afastada da terra e dos seus valores. A centralização dos poderes, retira plasticidade 

adaptativa. As comunidades auto-educativas restituem essa plasticidade e a relação 

simbiótica com a natureza e os valores intuitivos ao promoverem a auto-

sustentabilidade, auto-suficiência e o respeito pelos ritmos da natureza. É importante 

revitalizar os Sistemas Produtivos Locais através de uma nova relação com a terra. 

  

 

 
   “Anomalia Lusitana” 
   Tornamo-nos indivíduos: 
   ┌────────────────────┴────────────────────┐ 

  FUNCIONAIS-DISFUNCIONAIS ou DISFUNCIONAIS-FUNCIONAIS 
 ▪  ▪ 
 Apesar das nossas opções dentro do  Quando deixamos de ser aparentemente  
 actual paradigma nos parecerem sensatas,  saudáveis e as disfunções se manifestam  
 e cientificamente válidas, manifestam muitas  sob a forma de patologias, conseguimos 
 incoerências e incongruências. Como resultado  com base em estratégias de “remediação” 
 surge a “inconformidade biocultural” em resposta  (medicamentos; dietas milagrosas;  
 à “patologia da normalidade”. Além disso  cirurgias estéticas; exercício físico intenso, 
  conseguimos funcionar apesar da quantidade  plano de recuperação e acompanhamento, 
 enorme de “ruído” interior e exterior.  etc…) procurar uma funcionalidade relativa 
   minimizando os danos das nossas opções 
   “normóticas”.  

 └────────────────────┬────────────────────┘ 

 “os seres humanos são configurações emocionais complexas e estas são uma 
consequência das  tentativas humanas de amar e ser amado!”.  Está na altura de 
em vez de nos entretermos com questões supérfluas começar a construir um modelo 
de sociedade e de educação no qual saibamos amar e ser amados. Se falarmos a 
linguagem do amor e da compaixão as nossa formas tornar-se-ão funcionais 
funcionantes Equilíbrio; Simetria; Harmonia; Felicidade todo o resto são aproximações 
grosseiras e medíocres do potencial que está latente dentro de nós à espera de 
desabrochar. 

 ──────────────────────────────  ──────────────────────────────

 ENTROPIA  NEG-ENTROPIA 
 ↓  ↓ 
 Disfuncionalidade  Funcionalidade 
 ↓  ↓ 
 XVII Governo Constitucional  Projecto Educativo 
 “Mais e melhor educação!?”  “5.º Elemento na Educação” 
 Empreitada Educativa  Soberania Individual 
 ↓  ↓ 
 D.E.R.R.O.T.A.  V.I.T.Ó.R.I.A. 
 ─────────────────────  ───────────────────── 

 D esespero V igilância 

 E scravizar I niciativa 

 R evolta T rabalho 

 R emediação O rganização 

 O rgulho R espeito 

 T ecnológico I nformação 

 A ditivar A mor 

 ─────────────────────  ───────────────────── 
 A maioria das Crianças, Jovens  Poucas são as Crianças, Jovens 
 Educadores (Escola + Família)  Educadores (Escola + Família) 
 encontram-se neste domínio.  que se encontram nesta dimensão. 

 
De facto vivemos em permanente ressentimento reagindo e não agindo, encontramo-

nos na base do modelo de Plutchik onde a intensidade emocional reverbera 

fortemente.  
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Re-sentimento: sentimento que depende do peso do passado; 

Re-acção: acção dirigida em função de uma interpretação com o peso do re-

sentimento. 

 
 Para que possamos ultrapassar uma acção reactiva perante os outros, teremos 
que sentir sem o peso do passado (“à ré”, que traz o medo da repetição da sensação 
de desconforto, angustia ou outra emoção “negativa” da experiência passada). A 
neofilia acontece na liberdade da pró-acção e não na dependência e no 
condicionalismo da re-acção. 

 
 A v.i.t.o.r.i.a. só existe quando se unifica a energia do “superconsciente” (Mestre 

Interior de Verdade/individualidade), com a energia do “consciente” (personalidade), e 

se consegue compartilhar do amor do criador e das esferas da criação dentro da 

multiplicidade do universo e das nossas realidades paralelas. 

 
 
 
 

BIOFEEDBACK 
 
 
 A. Martin Wuttke, “Consciousness Tools for the new millenium”, conhecido 
internacionalmente como um especialista em biofeedback, é o presidente da AAPB da 
Georgia (Geórgia Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback) bem 
como o fundador e Director do Southern Institute of Applied Psychophysiology, Inc. O 
biofeedback tem ganho bastante aceitação social nos últimos anos e tal deve-se ao 
desenvolvimento tecnológico. Biofeedback refere-se a qualquer mecanismo biológico 
que permita a retroalimentação (“feed back”), isto é, que permita o retorno de 
informação para reaferição e ajustamento interno, seja uma tensão muscular, 
temperatura da pele, frequência cardíaca, respiração ou a actividade das ondas 
cerebrais. Se pudermos tomar consciência de um mecanismo fisiológico reflectido 
através de um computador, e ver efectivamente o sinal no monitor, ou escutar um sinal 
audível, aprenderemos como controlar esse sinal e assim, o mecanismo físico. 
 O biofeedback dá-nos acesso ao sistema nervoso autónomo ou involuntário. É 
essa porção do sistema nervoso que em tempos se pensou estar completamente fora 
do controlo voluntário. Agora sabe-se através desta tecnologia, que todo e qualquer 
processo fisiológico que ocorra dentro do nosso corpo que possa ser mensurável, 
pode ser controlado através deste processo de retroalimentação. Os místicos e os 
yoguis utilizaram este processo de controlo fisiológico desde há séculos. Temos vindo 
a saber ao longo dos anos que existem alguns individuais espiritualmente avançados 
que conseguem diminuir ou parar a frequência cardíaca ou reduzir a taxa respiratória 
até um valor ínfimo por períodos de tempo significativos. A. Martin Wuttke refere que 
nós apenas estamos a redescobrir e a desenvolver alguns princípios e ferramentas 
poderosas que fazem parte das mais antigas tradições e ensinamentos espirituais que 
estão a ser reproduzidos pelas modernas tecnologias. Combinando estes princípios 
com a tecnologia moderna seremos capazes de facilitar uma mudança rápida nos 
indivíduos e tratar efectivamente um grande leque de desordens físicas e psicológicas. 
 Os yoguis, conhecidos pela sua capacidade de controlo supernormal da sua 
fisiologia, passam anos a aprender a fazê-lo. Por exemplo, Swami Rama está entre os 
primeiros a ser estudado nos Estados Unidos no Menninger Institute em Topeka, KS. 
Participou em vários estudos onde descobriu que com apenas alguns minutos de 
feedback com o auxílio de computadores, podia demonstrar um controlo notável. 
Conseguia fibrilar o seu coração e pará-lo durante vários segundos, podia também 
alterar a temperatura da superfície ao longo da palma da sua mão em cerca de 10º F. 
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Por outras palavras, no lado esquerdo da sua palma a temperatura alcançava os 80º 
F. e no lado direito da mesma mão a temperatura elevava-se aos 90º F. Ele conseguia 
fazer isto coma sua vontade consciente. Também conseguia demonstrar um controlo 
notável a nível da actividade das suas ondas cerebrais. Podia ir para um padrão 
predominantemente caracterizado pelo ritmo Delta em poucos minutos, manter-se 
nesse estado e sair dele por sua vontade. É claro que passou décadas a treinar, 
aprendendo como fazê-lo. Com base nestas investigações compreendeu-se que pelo 
uso deste equipamento e tecnologia, pode-se ensinar uma pessoa média a fazer 
exactamente o mesmo tipo de coisas num período de tempo muitíssimo mais 
reduzido.  
 Enquanto desenvolvia o seu trabalho a nível da hipnose clínica, o Dr. A. Martin 
Wuttke descobriu que podia fornecer aos seus pacientes um grande grau de alívio 
relativo aos seus sintomas físicos. Começou por trabalhar com dependências, à droga, 
ao álcool e desordens psiquiátricas, num grande hospital da Geórgia do Norte. 
Começou por utilizar bastante as técnicas de meditação e relaxação com os seus 
pacientes e observou resultados significativos com todas as pessoas que estavam 
sobre tratamento. Curioso e sempre desejoso de dar mais um passo iniciou a 
utilização de equipamento de biofeedback desde cedo na sua carreira. Com a 
utilização destes equipamentos acelerou ainda mais os processos e alterações que já 
tinham sido desencadeados com a utilização das técnicas de relaxamento e 
meditação. Deparou-se com o facto de as pessoas estarem a fazer progressos e a 
responder muito rapidamente em períodos de tempo muito mais reduzidos, obtendo 
alívio significativo em todos os tipos de dores crónicas e emocionais, sintomas 
comportamentais e psicológicos. Por outro lado, também observou que os pacientes (e 
talvez seja por isso que as tradições antigas usam algumas técnicas para adquirir 
controlo sobre os seus corpos, acções e reacções), começaram a evoluir num sentido 
diferente. Começaram a ir cada vez mais profundamente no seu auto-conhecimento e 
auto-domínio, descobrindo aspectos muito interessantes.  

 
Por outras palavras, transcenderam a ideia de que  

os seus corpos estão fora do seu controlo e  
aperceberam-se que as suas emoções, pensamentos  

e intenções são uma força que produz alterações nos seus corpos 
e assim, os seus corpos são uma extensão das suas mentes. 

 
 
 Podemos facilmente tirar elações destas técnicas e respectivos benefícios 
quando aplicadas em jovens de idade escolar, sejam aqueles com bons percursos 
escolares, sejam os considerados dentro da esfera das dificuldades de aprendizagem, 
com necessidades educativas especiais ou mesmo no “fim da linha”. 
 
 Verificaram que os pacientes começaram uma transformação à medida que 
evoluíam através do processo de biofeedback. E mais uma vez, o Dr. A. Martin Wuttke 
sabe por que razão muitas das técnicas de yoga e Tai-Chi ou mesmo artes marciais 
ensinam técnicas de controlo e mestria da mente-corpo como um processo preliminar 
a um mergulhar na consciência. Aprender a acalmar as emoções, aquietar a mente, 
e controlar as distracções que o corpo produz era uma parte da auto-disciplina 
pela qual os aspirantes podiam conservar e devotar as suas energias à contemplação 
e meditação. O actual cenário educativo apresenta inúmeros sintomas onde estes 
aspectos se tornam cada vez mais prioritários e fundamentais como pressupostos e 
pré-requisitos para facilitar os processos cognitivos. 
 Em termos ideais todos nós passamos pelo estágio Delta. Esta é a zona onde 
os mecanismos verdadeiramente restauradores ocorrem naquelas duas primeiras 
horas de sono. Se a fase delta for bloqueada, podemos permanecer na cama durante 
12 horas e sentirmos como que se não tivéssemos uma boa noite de repouso. Se 
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alguém beber demasiado álcool e for dormir, sentir-se-á mais cansado quando acorda 
do que antes de se deitar. De facto, o álcool bloqueia o sono Delta tal como muitas 
outras drogas incluindo a cafeína. O sono delta é fundamental para que se dê o 
processo restaurador. Swami Rama e muitos Yoguis conseguem ficar em delta por um 
período de tempo de cerca de 2 a 3 horas durante a noite e é todo o repouso que 
necessita. A técnica chama-se Yoga Nidra. Traduzida de forma aproximada significa 
dormir “sem adormecer” definindo-se por um estado de consciência onde a mente está 
acordada, completamente aquietada e observadora enquanto o corpo está 
essencialmente a dormir. Então, 2 horas de repouso num estado Delta equivalem a 6 
a 8 horas ou até 10 horas de repouso durante a noite, para a maioria de nós. Contudo, 
sabe-se que uma pessoa média permanece entre 4 a 6 horas adicionais num trânsito 
entre outros ciclos de sono que também são essenciais para o processamento e 
armazenamento de informação decorrente das nossas actividades diárias em vigília. 
Talvez em pessoas que evoluíram e aprenderam a processar a acumulação de 
informação diária mental e emocional, os outros ciclos de sono não sejam 
necessários. 
 A próxima faixa de ondas cerebrais é a teta que ocorre entre 4 e 8 ciclos por 
segundo. Teta no traçado EEG de adultos pode ser indiciador de sonolência e inclusive 
um sinal de anomalias. Por vezes, pessoas com lesões no cérebro podem mostrar 
actividade teta excessiva, quer no local da lesão ou noutras áreas do cérebro. 
Também se descobriu que a actividade teta está fora da norma em algumas crianças 
com ADD (Attention Deficit Disorder), e ADHA (Attention Deficit with Hiperactivity 
Disorder) e por vezes nalgumas crianças com dificuldades de aprendizagem. 
 Tem sido desenvolvida investigação utilizando o mapeamento topográfico do 
cérebro que é semelhante a tirar uma fotografia de toda a actividade eléctrica. 
Algumas investigações indicaram que a actividade Teta tende a ser excessiva para os 
grupos etários de crianças com essas desordens. Descobertas semelhantes com 
algumas diferenças foram encontradas nos adultos. Treinaram-se, tanto crianças 
como adultos com este diagnóstico, ou seja, que mostravam uma actividade Teta 
excessiva no sentido de alcançar o nível Beta, o qual, quando realizado, aliviava 
muitos dos problemas da atenção, comportamentais e cognitivos associados a estas 
desordens. Este protocolo também é usado com pessoas que tiveram lesões 
cerebrais, ataques e alguns tipos de depressões. Pode durar cerca de 14 a 16 
sessões, contudo o Dr. A. Martin Wuttke afirma que a maioria das pessoas concorda 
que os resultados valem o esforço. 
 Num outro estudo desenvolvido pelo Dr. Andrew Abarbanel (2001) com o título 
“Gates, States, Rythms, and Resonances: The Scientific Basis of Neurofeedback 
Training”, publicado no Jounal of Neurotherapy. Neste artigo afirma que o tratamento 
da ADHA é um empreendimento desafiador tanto para clínicos como investigadores. 
ADHA é uma das desordens nas crianças mais intrigantes e penetrantes e, 
infelizmente, frequentemente persiste na idade adulta. Estimativas feitas apontam para 
o facto de que a ADHA afecte cerca de 5 a 15% da população segundo Rie & Rie 
(1980) cit. Dr. Andrew Abarbanel (2001). A desordem atencional impõe um grande 
fardo no indivíduo, perturba imenso o funcionamento da família e drena uma 
quantidade enorme de talento e energia da sociedade. Os seus efeitos desencorajam 
e desmoralizam uma percentagem significativa dos seus sofredores afastando-os da 
actividade produtiva no sentido de estilos de vida anti-sociais, abuso de drogas e 
crime. Numa primeira fase tem sido dada mais ênfase ao tratamento farmacológico, 
nomeadamente o uso de ritalina. Recentemente, o neurofeedback começou a 
despertar a comunidade científica e médica, oferecendo uma alternativa menos 
agressiva e com resultados promissores no tratamento da ADHA. É de salientar o facto 
de importância clínica que mostra que os resultados persistem de forma positiva 
depois do tratamento. Mais à frente no seu artigo, o Dr. Andrew Abarbanel (2001), 
afirma que “seria incorrecto assumir que se consegue a normalização do espectro de 
potência (Power Spectrum) de um paciente com ADHA, numa única sessão. Por outro 
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lado, seria incorrecto pressupor uma correlação entre normalização das ondas 
cerebrais e normalização comportamental, tornando-se necessário identificar (e 
conceptualmente integrar), os mecanismos neuronais que podem explicar a eficácia 
do treino de neurofeedback”. 
 Tanto a síndrome ADD e ADHA têm-se aparentemente tornado muito prevalentes 
em crianças em idade do 1º ciclo do ensino básico (Escola Primária). De facto afecta 
cerca de 6% das crianças e com maior prevalência nos rapazes. Na Geórgia, segundo 
o Dr. A. Martin Wuttke, cerca de 10% das crianças estão medicadas para a ADD 
tornando-se evidente que os pais e/ou educadores procuram uma “reparação rápida”. 
 Contudo parece ter-se descoberto haver uma correlação entre as ondas 
cerebrais e estas desordens, contudo existem outras teorias sendo necessárias mais 
investigações. 
 Num artigo científico que reporta uma análise quantitativa do traçado EEG que 
mostra definitivamente algumas correlações. O cérebro encontra-se num estado de 
amadurecimento até aos 19 a 20 anos de idade e é considerado normal haver alguma 
actividade Teta no traçado EEG. Contudo, nestas crianças manifesta-se uma 
quantidade excessiva de actividade Teta. Torna-se bastante interessante notar que à 
medida que o cérebro amadurece constatamos que as frequências evoluem até um 
pico de frequência de ritmos Alfa entre os 10 e 11 Hertz na fase tardia da adolescência 
e fases precoces da idade adulta. E assim permanece até á idade dos 60 a 65 anos de 
idade começando a diminuir em frequência à medida que envelhecemos. 
 Segundo o Abarbanel (2001),  as explicações relativas à eficácia do Treino de 
Neurofeedback (NT) relativamente à ADHA apresentam-se em 3 níveis: 

   
 
 
  Neurofeedback 

  ┌──────────────────────────────┐ 
  1ºNÍVEL 2º NÍVEL 3º NÍVEL 
  ▪ ▪ ▪ 
  Empírico Aprendizagem do Procura explicar como os Ratios 
   Controlo neuromodulatório Teta Beta e competências  
    atencionais são mediados 
    

 
1º NÍVEL: Rácios elevados de Teta/Beta (ou Teta/SMR) correlacionam-se 
empiricamente com a presença de sintomas de ADHA; 
 
2º NÍVEL: No treino de neurofeedback , o paciente aprende a exercer  controlo 
neuromodulatório sobre o circuito que medeia o processo atencional. Com o 
tempo, a potenciação de longo termo no circuito envolvido consolida uma 
optimização do sistema atencional. Em termos da teoria da rede pode-se afirmar 
que durante o treino de Neurofeedback o sistema é neuro-modelado num estado 
atrator, um ponto de equilíbrio estável para o sistema (Cohen & Servan-Schreiber, 
1992). A este nível de explicação, podemos criar uma analogia entre o que 
acontece no NT quando se aprende uma tarefa motora como andar de bicicleta. À 
medida que a criança pratica a habilidade, inputs sensoriais e proprioceptivos 
iniciam uma regulação por retroacção dos circuitos motores envolvidos (no córtex 
sensório-motor, gânglios basais, etc); com o tempo a prática conduz a uma 
automatização do gesto. Uma analogia ao NT pode ser visualizada pela 
imaginação de uma criança trabalhando com paradigmas de NT específicos como 
os racios Teta/Beta. À medida que o “balão sobe” (exemplo de jogo de 
biofeedback Freeze Frame), a criança observa e “sente” que o consegue mover; 
ela alimenta estas percepções e “sentimentos” relacionando-os com os valores 
que aparecem no gráfico do monitor independentemente do circuito que diminui os 
valores Teta/Beta (e que assim aumentam a competência atencional). Com o 
tempo a prática melhora a capacidade atencional; 
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3º NÍVEL: neste nível procura-se explicar de que forma os rácios Teta/Beta e as 
competências atencionais são mediadas e de que forma se relacionam uma com a 
outra. As explicações fisiológicas ou anatómicas neste nível devem envolver um 
grau de incerteza porque das incertezas sobre o processo que gera os potenciais 
de campo ou que regula o processo atencional. 

 
 
 
 Este artigo sugere que o efeito das técnicas de neurofeedback pode ser 
entendido em termos dos mecanismos neurofisiológicos conhecidos. É sugerido que 
as redes neuronais que medeiam os processos de atenção podem ser ajustadas 
através da neuromodelação e estabilizadas através de potenciação a longo prazo em 
estados estáveis (atractor); é ainda sugerido que durante a aplicação do NT 
relativamente à ADHA, os pacientes consolidam e alcançam a capacidade de regular as 
alterações de estado e transferência de sinais entre centros cerebrais tais como 
aquele relacionado com a capacidade atencional que é alcançado. Advoga-se ainda 
que este processo produz efeitos duradoiros comparativamente a tratamentos com 
medicamentos estimulantes da ADHA porque emprega o mesmo tipo de controle neuro-
modulatório e LTP (Long Term Potenciation). O estádio Teta pode ser associado com o 
sonho diurno. 
 
 Nick Begich (2006), “Mind Control – the ultimate brave new world”, tecnologias 
para estimular o cérebro e controlar a mente podem ter os seus benefícios, contudo 
têm o seu lado negro que os serviços de inteligência e os militares têm explorado 
desde há décadas. A ideia de que o cérebro pode ser levado a funcionar a um nível 
mais eficiente e directo tem sido o objecto da investigação dos investigadores, 
místicos, praticantes de saúde entre outros. Nos últimos anos o avanços nas 
neurociências começaram a dar resultados significantes. Os resultados são 
impressionantes e desafiadores, porém, se mal utilizados pode ser assustador. A ideia 
que as pessoas podem ser influenciadas por geradores de estímulos externos que 
emitem pulsos electromagnéticos, pulsos luminosos e pulsos sonoros não é novidade. 
No lado positivo, os investigadores no domínio da luz e som têm feito imensos 
progressos num vasto número de áreas, incluindo as tão preocupantes dificuldades de 
aprendizagem como a DDA, aprendizagem acelerada, dependência de drogas e álcool 
e na amplificação da performance humana. A investigação mostrou que certos estados 
mentais podem ser influenciados de uma forma que promove alterações dentro do 
cérebro em si. Estas alterações permitem aos indivíduos a possibilidade de influenciar 
condições específicas da mente e do corpo que se suponham para lá do nosso 
controlo directo. O interesse dos militares direcciona-se obviamente para a 
performance dos soldados e a degradação dos adversários. O que se sabe é que os 
grandes avanços nesta área do controlo do comportamento são agora possíveis 
através de sistemas desenvolvidos e em desenvolvimento pelos países mais 
tecnologicamente avançados do planeta, “Revolution in MiIlitary Affairs”. 
 
 Através do uso de ferramentas tecnológicas de luz e som electrocranianas e 
biofeedback é possível estimular a performance cerebral. Os materiais áudio podem 
ser utilizados para a aprendizagem de línguas, modificação de comportamento e 
aumento da performance. O uso da luz e do som para estimular a actividade cerebral 
e acelerar a aprendizagem e a relaxação constituem técnicas usadas numa área em 
franco crescimento e de interesse para muitas pessoas. O uso destas ferramentas em 
conjunção com o biofeedback tem tido um grande desenvolvimento. As tecnologias 
combinadas de indução dos estados cerebrais e biofeedback oferecem possibilidades 
excitantes. Descobriu-se que uma pessoa que use estas técnicas combinadas, 
consegue aprender a modificar numa questão de várias semanas, a sua actividade 
cerebral de uma forma que os Mestres Zen demorariam 20 anos para concretizar. 
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Demonstrou-se que uma criança portadora de DDA pode ser ensinada a regular a sua 
actividade cerebral de forma que possa aprender eficientemente sem o recurso a 
drogas que possuem efeitos secundários graves. Evidentemente que estas 
tecnologias integram-se perfeitamente no actual paradigma competitivo e na 
sociedade da informação na qual a performance mental e o capital cognitivo podem 
conduzir a uma fusão destas novas tecnologias na educação. As possibilidades são 
incríveis para aqueles que se interessam por este campo. O controlo das nossas 
funções mentais não é diferente do controlo dos músculos do nosso corpo. Aprender a 
controlar e a coordenar a actividade das nossas mentes propulsionará os nossos 
corpos no sentido de uma vida muito mais produtiva e uma vida mais preenchida 
segundo o actual paradigma. Evidentemente que esta perspectiva evolui em oposição 
daquela proposta neste livro onde, o objectivo do auxílio externo visa apenas facilitar o 
contacto com a Tecnologia interna e na eclosão da sabedoria residente, na auto-
consciência. O objectivo é terminar com esta alienação promovida pela performance, 
pela produtividade, e evoluir para uma integração dos alunos, neste caso, em relação 
a si próprios, facilitando-lhes a descoberta da sua identidade espiritual. As tecnologias 
externas servem apenas como meios para se atingir o fim último, o desenvolvimento 
pessoal e espiritual. 
 
 
RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO FREEZE FRAME; 
 
 
 Outros investigadores investem na sincronização coração cérebro sabendo que 
a coerência cardíaca melhora a performance cognitiva. Ou seja, o aumento da 
sincronização entre o coração cérebro durante a coerência dos ritmos cardíacos 
(VFC), mostram alterações na sincronização das ondas alfa durante ritmos cardíacos 
de elevada coerência. Verifica-se nestas condições um aumento significativo na 
sincronização dos ritmos alfa do traçado electrocardiográfico e electroencefalográfico 
durante as sessões com jogos de biofeedback. Estes foram os resultados do estudo 
apresentado na Annual Meeting of the Pavlovian Society por Rollin McCraty & Mike 
Atkinson (1999). Os resultados mostram uma alteração positiva no estado emocional, 
equilíbrio do sistema nervoso autónomo e uma maior coerência na função cardíaca 
obtidas através da prática do software Freeze-Frame. 
 Rollin McCraty, Mike Atkinson, Dana Tomasino, Jeff Goelitz, Harvey N. Mayrovitz 
desenvolveram uma investigação na “Palm Springs Middle School” no condado de 
Dade na Florida. Estudaram qual o “impacto do desenvolvimento de habilidades de 
auto-gestão emocional a nível do funcionamento psicossocial e na recuperação 
autónoma relativa ao stress em crianças do nível escolar médio”. Os resultados 
indiciaram melhorias significativas seguidas à aplicação do programa do Heartmath 
em 17 de 19 áreas do funcionamento psicossocial medidas por um questionário, 
incluindo a gestão da raiva, conforto do professor, auto-confiança, gestão do trabalho 
e concentração, percepções do meio familiar/satisfação e diminuição do 
comportamento de risco. 
 

Aptidão para a realização: 
 

Motivado e apoiado; 
Gestão no trabalho/concentrado; 
Energizado vs. Derrotado; 
Influência dos pares; 
Capacidades de liderança; 
Comportamento de risco; 

 
Capacidades interpessoais: 
 

Conforto do professor; 
Gestão da raiva; 
Assertivo vs. Timidez; 

 
O Testes de “Achievement Inventory 
Measurement” foi aplicado uma semana 
antes e depois da aplicação do programa de 
auto-gestão de capacidades emocionais. As 
escalas medidas foram divididas em 3 
categorias gerais: Aptidão para a realização; 
Capacidades interpessoais e Atitudes 
mentais. Depois de aplicado o programa, os 
estudantes demonstraram ganhos 
significativos em quase todas as medidas. 
Um acompanhamento durante 6 meses 
permitiu verificar que muitas destes ganhos 
se mantiveram ao longo do tempo. 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         242 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

Suporte dos pares / Satisfação; 
Empatia dos pares; 
Suporte familiar/Satisfação; 
Apoio familiar/participação; 

 
Atitude mental: 
 

Atitude escolar; 
Auto-satisfação; 
Locus de controlo; 
Auto-confiança; 
Gestão do stress; 
Idealista vs realista. 

 

 
 Pam Aeson & Stephanie J. Thurik (2000), “Minneapolis Public School District, 
Minnesota. Improving Test-Taking Skills and Academic performance in High School 
Students using HearthMath Learning Enhancement Tools”.  
 
 

Os resultados académicos indiciaram que as habilidades de preparação 
emocional aprendidas durante o campo da primavera resultaram em melhorias na 
realização e performance dos testes acima dos resultados alcançados através de 
uma preparação académica normal. 
Os estudantes concretizaram ganhos significativos representando 1 ou 2 anos de 
desenvolvimento a nível da leitura e da matemática apenas com um ano de 
preparação e instrução. Isto mostra claramente que ao se ensinar os estudantes 
como utilizar a sincronização coração cérebro através de estados coerentes, eles 
conseguem reduzir a ansiedade pré-teste e melhorar os seus resultados na 
realização dos testes escritos, afirma Stephanie J. Thurik, especialista nos 
currículos de leitura secundários da Minneapolis Public Schools. 

 
 
 
 Edie Fritz (2001), “Creighton Elementary School Disctrict Summer Academy, 
Phoenix Arizona. HearthMath Tools Improve Reading Proficiency in elementary School 
Special Education Students” menciona os aspectos chave da sua investigação: 14 dias 
de instrução utilizando a ferramenta de biofeedback do HeartMath, permitiu que numa 
classe de educação especial, em alunos do sexto grau, melhorar significativamente a 
sua proficiência na leitura. “Os estudantes não faziam ideia que eram capazes de criar 
paz dentro deles da mesma forma que podiam criar medo e preocupação”. As suas 
conclusões referem que “quando as técnicas são apresentadas ás crianças e estas se 
apercebem que conseguem interiorizar e usá-las para reduzir o stress, a dor 
emocional relativa à falha percebida (medo do insucesso ou “neurose de 
expectação”, ou seja, “o bloqueio de performance após um fiasco anterior através da 
expectação angustiosa de novo insucesso”, Georg Dietrich & Hellmuth Walter, 1970), 
desenvolvem uma comunicação mais sensível e um estado mais tranquilo, sendo por 
isso capazes de aceder àquilo que já aprenderam”. “Edie Fritz, um psicólogo 
educacional numa escola elementar em Phoenix, que trabalha crianças com 
Necessidades Educativas Especiais (dificuldades de aprendizagem) afirma que 
“Independentemente dos antecedentes fisiológicos ou socioeconómicos, o ambiente 
familiar, o sistema de valores pessoais e/ou problemas de aprendizagem, as crianças 
precisam de se sentir bem consigo próprias. Elas querem técnicas que as ajudem a 
aceder melhor àquilo que elas realmente são!”. 
 
 Podemos ainda citar outros estudos como o de Eugene Walker, “Dekalb County 
System, Geórgia”; “Improving Resiliency and performance in Educational 
administrators” ou o estudo de Frederic Luskin da Universidade de Stanford; “The 
Effect of Forgiveness Training on Psychosocial factor in College Age Adults”. No 
primeiro, um grupo de administradores educacionais foram sujeitos a um treino com as 
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ferramentas do HeartMathTM as quais tiveram um impacto significativo ao facilitar uma 
maior capacidade de resiliência a estes operacionais. No segundo estudo, a aplicação 
de um programa de treino com as mesmas ferramentas foi efectivo na diminuição dos 
traços de raiva e mágoa ou ressentimento interpessoal, melhorando o funcionamento 
psicossocial e aumentando a tendência para o uso do perdão como estratégia de 
resolução de problemas em estudantes colegiais. 
 
 Com o intuito de valorizar o “Quociente Emocional”, que alguns autores referem 
como representando 80% dos factores de sucesso, implementaram um sistema de 
Biofeedback desenvolvido pelo Instituto HeartMath ou pelo “WildDivineTM” que 
pretende melhorar vários aspectos importantíssimos do panorama escolar. Pese 
embora o facto do equipamento “Heart-Tuner” desenvolvido pela Heart Coherence 
TeamTM poder ser mais preciso do ponto de vista matemático e fisiológico, é muito 
mais oneroso o que dificulta às escolas, com baixos orçamentos, a sua aquisição. 
Também podemos trabalhar a coerência cardíaca interna através de outras técnicas 
mais acessíveis sem o uso das TIC. 
 
 No caso da aplicação da ferramenta do HeartMath verificou-se a nível educativo 
um aumento de 50% de Estudantes que passaram os seus exames. Os estudantes 
tiveram ganhos representando 1 ou 2 anos de crescimento na leitura e matemática 
com apenas 1 mês de preparação e Introdução: 

 
Melhorias nos Resultados dos testes; 

Melhorias na Clareza mental; 

Melhorias na Gestão e concentração no trabalho; 

Melhorias nos Comportamentos na classe; 

Melhorias no Lugar de controlo (resistência à mesma pressão); 

Melhorias nos Tempos de discriminação e reacção; 

Melhorias na Tomada de decisões; 

Melhoria na Prontidão à aprendizagem; 

Melhoria no Conforto do professor; 

Melhorias nos Relacionamentos familiares. 

Diminuição do Comportamentos de risco; 

Diminuição da Zanga - raiva; 

Diminuição da Hostilidade; 

Diminuição da Ansiedade; 

Diminuição da Depressão; 

Diminuição da Angústia psicológica geral; 

Diminuição da Sintomas físicos do STRESS – Somatização. 

 
 
 Designa-se por coerência psicofisiológica ao modo fisiológico coerente 
promovido por estados emocionais positivos. Este estado é associado com a 
manutenção de emoções positivas a um elevado nível de estabilidade mental e 
emocional. Nos estados de coerência psicofisiológica, existe um aumento da 
sincronização e harmonia entre os sistemas cognitivo, emocional e físico. 
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  COERÊNCIA PSICOFISIOLÓGICA 
  ┌───────────────────────┴───────────────────────┐ 
  Emoções positivas Elevado grau Integração construtiva Aumento da 
  Contínuas de estabilidade dos sistemas sincronização e harmonia 
  ▪ Mental e emocional emocional e cognitivo entre os sistemas 
     ┌──────────────┐ 
     Sistema Sistema Sistema  
     cognitivo Emocional Físico 
      └──────────────┘ 
      Resulta num funcionamento mais 
      Eficiente e harmonioso do todo. 
      ▪ 
      Condições excelentes para 
      A aprendizagem em contexto 
      Educativo familiar,  
      universitário, 
      empresarial, e social. 
  └───────────────────────┬───────────────────────┘ 
  A capacidade de auto-gerar e manter estados de coerência psicofisiológicos 
  consciente e voluntariamente promove Inúmeros benefícios tais como: 
  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

       

  Redução do Diminuição do Equilíbrio Melhoria da  Aumento da Melhorias no 
  Stress, ansiedade burnout e imunitário e capacidade  efectividade estado de 
  E depressão fadiga hormonal cognitiva empresarial saúde em 
     e melhoria   inúmeras  
     na aprendizagem.  Populações 
       Clínicas. 

 
 
2.1.7.10 - EDUCAÇÃO TRIUNA: AS TRÊS FACES DA MENTE. 
 
 
 Cada vez mais teremos que reflectir na educação considerando os três sistemas 
cerebrais. Estes três cérebros podem ser educados, contudo apenas metade de um, o 
hemisfério esquerdo do neocórtex está a ser educado. Apenas através de uma 
educação orientada para as múltiplas inteligências poderá contrariar esta crescente 
tendência para a entropia do sistema educativo. 
 A Drª Elaine de Beauport uma educadora com vasta experiência no ensino, 
enquanto directora da “Mead School” interessou-se no trabalho científico do Dr. Paul 
MacLean, chefe do Laboratório da Evolução do cérebro e do comportamento no 
Instituto Nacional de Saúde e autor da concepção da “estrutura triuna do cérebro”. 
Assim, Elaine de Beauport preocupou-se em compreender de que forma o hemisfério 
direito e esquerdo do neocórtex podiam dar origem a diferentes modos de 
aprendizagem. Contudo, com o evoluir da sua pesquisa constatou que existe mais do 
que dois hemisférios, mas antes uma estrutura mais elaborada, um sistema complexo 
extraordinário o qual tem um efeito profundo na forma como os humanos aprendem e 
se comportam. 
 Com base no trabalho do Dr. Paul Maclean, o qual acredita que o mesmo pode 
fornecer um conhecimento profundo sobre os problemas psicológicos e sociais nos 
humanos e que não deve ficar esquecido nos laboratórios, ou apenas de posse de 
alguns especialistas na matéria. Ele conseguiu transmitir os seus conhecimentos ao 
publico em geral na sua famosa conferência “A Meeting of Minds” ministrada numa 
convenção de educadores em finais de 1970. É exactamente esta estrutura triuna dos 
cérebros (Arqueocórtex ou cérebro reptiliano; cérebro paleomamífero ou Paleocórtrex, 
que surgiu com a evolução dos mamíferos e integra o sistema límbico e a capacidade 
de sentir emoções e, finalmente com a evolução dos seres humanos surgiu a estrutura 
evolucionária mais recente o Neocórtex que se subdivide em dois hemisférios). Victor 
da Fonseca tem vindo a enfatizar, nas suas investigações na Faculdade de 
Motricidade Humana, a importância da psicomotricidade para um desenvolvimento 
integrado das crianças. 
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 Se bem que muitos problemas surjam inerentes à falta de coordenação entre o 
que originalmente eram três estruturas diferentes do cérebro, Paul MacLean (1973) 
enfatiza que estas estruturas não estão separadas constituindo três sistemas 
integrados num único sistema triuno. Paul MacLean (1973) afirma que as estruturas 
mais ancestrais estão activas em determinados comportamentos e que a partir destes 
diferentes, mas conectados cérebros, advêm não só diferentes comportamentos mas 
também muitos dos problemas que os seres humanos estão hoje a enfrentar todos os 
dias. O comportamento humano é semelhante ao comportamento observado nos 
animais porque surge destas partes do sistema cerebral, como por exemplo do 
cérebro reptiliano, o qual os humanos e os animais partilham. Os seres humanos 
partilham os padrões de comportamento primários com outros animais tal como 
partilham das mesmas estruturas cerebrais.  
 Compreender que estas tendências existem ajuda a explicar aparentemente o 
comportamento irracional, como por exemplo a violência territorial dos adolescentes 
(ou o bullying), (“Efeito Lúcifer” de Philip Zimbardo, 2007) que, de outra forma parecem 
não fazer sentido. Se compreendermos que o cérebro contém estas estruturas 
herdadas filogeneticamente, podemos de forma muito mais ponderada e sensata, 
reconhecer e lidar com isto, afirma a Drª Elaine de Beauport (1996) no seu livro “The 
Three Faces of Mind”. 
 Assim, o que a Drª Elaine Beauport (1996) constata é que as partes mais 
arcaicas do cérebro são necessárias (porque fornecem o suporte para a vida e 
sobrevivência), e frequentemente não são integradas de forma apropriada com as 
outras estruturas do cérebro. Na perspectiva de Elaine Beauport (1996) o modelo 
fisiológico do cérebro do Dr. Paul MacLean (1973) apresentado no livro “A Triune 
Concept of The Brain and Behaviour”, forneceu em parte um modelo psicológico ou 
uma metáfora pela qual podemos melhor compreender o nosso comportamento. 
 Como resultado da sua integração do modelo de Paul MacLean (1973), Elaine 
Beauport (1996) fundou a “Mead School” onde focou a sua atenção nas crianças e 
depois mudou para os adultos explicando que existe uma profunda filosofia por detrás 
deste percurso. Fizeram coisas extraordinárias na Mead School em termos da 
expansão das capacidades de aprendizagem e na extensão da consciência das 
crianças, mas repararam que a sua luta acontecia sempre com os pais. As crianças 
queriam ser amadas pelos pais e agradar aos mesmos. Tornou-se evidente que o 
horizonte limitador se encontrava na mente os adultos, porque tudo o que faziam com 
a mente das crianças era limitado pelo que os pais eram capazes de entender ou 
apreciar ou até encorajar.  
 

 
 
 
 

 Por esta razão, o Plano de apoio Educativo como o defendo, deve integrar os 
pais e as crianças num contexto psicodramático para que se restabeleça um diálogo 
genuíno entre os diferentes actores no cenário familiar e envolvendo também os 
professores, centrando-se não no hemisfério esquerdo já sobrecarregado, mas 
resgatando um equilíbrio dos dois hemisférios e uma articulação e comunicação entre 
as estruturas triunas do cérebro. 
 Se nós possuímos estas outras duas estruturas cerebrais dentro de nós, o jogo 
educacional resume-se em saber como chegamos lá. Em termos psicológicos seria 
muito mais dinâmico compreender e comunicar com a parte límbica do cérebro 
(emoções e sentimentos). Não se trata apenas da nossa relação com a nossa mãe e 
pai com a qual temos que lidar, trata-se sim de desenvolver a nossa qualidade 
emocional de vida. É isto que interessa de facto, que as pessoas possam ser 
educadas sobre o facto de possuírem um cérebro emocional e que possuem um 
cérebro comportamental (reptiliano) que reage e interage e forma padrões. 

Por isso, o futuro do mundo não passa por mudar as crianças mas em mudar 
a mente dos adultos, afirma Elaine Beauport (1996) 
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 Quando uma criança vai para a escola, não vai apenas educar a mente, mas 
também as outras importantes partes do cérebro, as estruturas filogenéticas do 
mesmo. Tanto a estrutura límbica e a estrutura reptiliana também vão para a escola. 
Os pais enviam as crianças para a escola para educar a mente racional e o que 
acontece com as outras duas componentes, Elaine Beauport (1996). 
 Segundo Elaine Beauport (1996) se analisarmos o cérebro de forma original 
como energia, o sistema corporal como energia a qual se diferencia nos vários órgãos 
corporais efectores, e em três diferentes estruturas cerebrais, então podemos propor 
processos desde o mais denso e evidente até ao mais subtil ou invisível. Assim, Elaine 
Beuport (1996) propõe as várias inteligências, cada uma das quais se comporta na 
sua forma particular e cada qual pode ser educada. 
 Na educação, enquanto todas as escolas não possuírem um centro para as 
multi-inteligências, um centro de “como-as-pessoas-aprendem”, não creio que a 
educação jamais vá mudar na opinião de Elaine Beauport (1996). Expressando a sua 
preocupação e mostrando o seu interesse desenvolveu exercícios educacionais para 
os três cérebros. 
 A compreensão deste sistema triuno e um ensino estruturado segundo estes 
princípios terá um grande impacto nas nossas vidas. Exercícios para se praticar a sua 
orquestração poderão salvar casamentos, famílias e relacionamentos, reduzir o crime, 
melhorar a saúde, beneficiar a paternidade, atingir a satisfação na vida.  
 O sistema límbico controla o sistema nervoso autónomo e localiza-se logo por 
baixo do neocórtex sendo essencialmente um sistema de órgãos químico-hormonal 
que regem o afecto, sentimentos/emoções, memória de curto prazo, olfacto, actividade 
oral, prazer/dor, luta-ou-fuga, disposição e a sexualidade. Podemos pensar que somos 
não emocionais quando pensamos, mas todos os “pensamentos” em termos neuronais 
“passam” pela região límbica e são influenciados pela sua actividade emocional. 
 Infelizmente escutamos frequentes notícias que relatam o facto de crianças com 
idades compreendidas entre os 5 e 12 anos e mais velhas, que cometem assassinatos 
sem um envolvimento emocional e sem preverem as consequências. Acontece que as 
conexões nervosas entre o cérebro pensador e o cérebro emocional (que dá origem à 
avaliação das consequências emocionais e empatia), não estão totalmente formadas 
até à puberdade ou ás vezes até idades mais tardias da adolescência. Antes destas 
conexões estarem completas, a curiosidade inexperiente do neocórtex que se 
questiona “como será matar?” pode ainda não ser devidamente moderado pelo centro 
límbico de afeição e cuidado. As consequências não são ainda sentidas segundo Jane 
W. Prettuman. 
 
 
 
 
2.1.7 – APRENDER A RECONHECER PADRÕES 
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EMARANHAMENTO: 
 
 

  TRIADE NEGATIVA 
 
  O MEU futuro 
  está vazio 
 
 
 
 
 
   O mundo faz mal a MIM 
 EU Sou inútil  O mundo é hostil / rejeita 
  
 CAT- Cognitive-Analytic View 
 Watson, Stephen Batchelor, Guy Claxton (2000),  
 “Psychology of Awakening” - “Triade Negativa” 

 
 

 
 
 

 A humanidade apresenta sintomas de um trauma recente em termos 
filogenéticos. Os padrões ou sequelas traumáticas estão estampados nos rostos da 
humanidade, nos seus hábitos e comportamentos. Este trauma aconteceu num 
passado histórico recente, mas o tempo suficiente para consolidar o “Ego Individual”, o 
qual deseja esquecer (recalcamento) as suas causas, remetendo para a sombra. Nós 
reprimimos os factos e vivemos com as consequências, não apenas do trauma 
original, mas da nossa repressão e negação do mesmo. Terry Kellogg formado em 
Desenvolvimento Humano, terapeuta em sistemas familiares, intervém na acção 
social, é pioneiro em áreas como comportamentos compulsivos e de dependência. 
Trabalhou e tratou as vítimas e perpetradores de abuso sexual, emocional e físico. 
 

 Terry Kellog enfatiza o facto dos comportamentos abusivos, sejam dirigidos a 
nós próprios, outras pessoas ou outras espécies, não são naturais aos Seres 
Humanos. As pessoas desenvolvem tais comportamentos porque algo de não 
natural lhes aconteceu, e ficaram transtornadas ou insanas, como um 
comportamento de ajustamento, perfeitamente normal, relativamente a um 
ambiente negativo e não natural. Nós reproduzimos a catástrofe porque nós 
próprios estamos traumatizados, tanto como espécie como indivíduos, iniciando-
se logo com o nascimento. Pelo facto de estarmos feridos, erigimos defesas 
psíquicas contra a realidade e tornamo-nos tão isolados da participação directa 
neste ermo multidimensional no qual estamos encravados, que tudo o que 
conseguimos fazer é navegar de forma cautelosa através do mundo dos símbolos 
concebidos como substitutos e que estruturam a nossa vida diária tais como, o 
mundo do dinheiro, tempo, números, imagens e palavras que estão 
constantemente a ser manipuladas de forma a permitir o maior lucro possível de 
qualquer circunstância. É a rebelião do corpo e do espírito designada por David 
Watson como a “Patologia da Civilização”. Terry Kellogg autor do livro “Broken 
Toys, Broken Dreams and Family Matters”, afirma que “muitas crianças perderam 
a confiança, criatividade e espontaneidade, consciência e demitiram-se do prazer 
e admiração de ser. Nós somos brinquedos quebrados, vivendo as nossas vidas 
de sonhos desfeitos”. 
 Gregg Braden (1997), “Walking Between The Worlds, the Science of 
Compassion”, descreve os três medos universais nucleares: “Abandono e 
Separação”; “Valor Próprio (não ser suficientemente bom)”; “Render-se e Confiar 
(render o nosso eu pessoal em troca da experiência de conhecer um EU Maior)”. 
Que trauma foi este que nos fez sentir separados da inteligência criativa e 
amorosa; Que nos deixou temerosos e receosos do nosso valor intrínseco e do 
mérito da felicidade, paz e plenitude, prisioneiro dos limites ilusórios e dos nossos 
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maiores dons; Que nos fez materializar uma imagem residual que vive 
assombrada, desconfiada e temerosa de tudo e de todos. Como poderemos 
mudar o ciclo do medo e do ódio sem a maestria dos padrões que permitem a sua 
existência. Este é o “Efeito Lúcifer” de Philip Zimbardo (2007), “o lado negro da 
natureza humana”, uma mutação criada pelo vírus [VCMAAI

EGO
] no nosso software 

subconsciente cujas linhas de código “sombrias” sabotam constantemente a nossa 
vida e a nossa existência Humana.  

 

 As ideias tribais primitivas tais como solidariedade, parentesco, comunidade, 
democracia directa, diversidade, harmonia com a natureza, forneciam o quadro de 
referências ou a fundação de qualquer sociedade racional ou sadia. Hoje em dia, estas 
ideias primárias, dádivas da nossa herança ancestral, estão bloqueadas da 
consciência 
 
  O “Trauma Civilizacional” cria o enredo para que os seus actores 
experimentem os três caracteres arquetípicos nas suas histórias pessoais e em todos 
os níveis da sociedade. No entanto, para se começar a transformar as nossas feridas 
em fontes de poder pessoal e compaixão, precisamos reconhecer a história que 
contamos a nós próprios acerca de quem acreditamos ser. Nós desconhecemos por 
completo o quanto acreditamos nestas narrativas. Tornamo-nos defensivos, e 
insistimos no direito em argumentar e defender a nossa verdade, aquela na qual 
somos vítimas, mal compreendidos, abusados, abandonados, traídos e por aí em 
diante. No entanto, se formos capazes de abandonar estas narrativas (“falso eu”), e as 
definições limitadoras de nós próprios, podemos alterar a trajectória da nossa vida, 
podemos reinventar-nos, e promover uma viagem muito mais construtiva e coerente, 
na qual somos soberanos de nós próprios, do nosso destino, da nossa família e da 
raça humana como um todo, “O caminho do Heroi”, Alberto Villoldo (2008), “The Four 
Insights”. Sempre que contamos uma história sobre a nossa experiência ou doutrem, 
identificamos no elenco três papeis definidos, que formam um triângulo opressivo de 
perda de soberania individual. Estes personagens são a vítima, o perpetrador e o 
salvador. 
 
 
  TRIÂNGULO OPRESSIVO 

 
 
 
   Perpetrador (Bully) 
   Ego pejorativo (Eu-Mim-Meu) 
 
   Vive-se o drama dos vários tipos de 
   Auto-sabotagem próprios das 
   Inversões psicológicas 

    
   Níveis energéticos emocionais inferiores 
   e médios (Mapas de Consciência)) 

    
   Dessincronização coração/cérebro 
   Incoerência psicofisiológica 
 
 
 
 
  Vítima Salvador 
 

 
 
 
 Quando vivemos em função deste guião da nossa história, criamos aquilo que se 
designa por “elo, vínculo ou compromisso traumático” com os actores principais da 
nossa narrativa porque nos ligamos a eles a partir do nosso “eu ferido – falso eu” 
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(emaranhamento). É evidente que as dinâmicas das relações interpessoais escolares 
não fogem a este padrão na medida em que estas são consideradas como 
imprescindíveis para o desenvolvimento da personalidade, ou “máscara”. O problema 
advém do facto de despendermos tanta energia na personificação destes papéis que 
nos tornamos cegos relativamente ao nosso objectivo, incapazes que estamos para 
alcançar o crescimento. Nós não estamos aqui para reeditar a parte não curada da 
nossa narrativa e definir-nos pelo que aconteceu no passado. Nós não temos que ser 
nobres vítimas salvadoras, sendo feridas e magoadas. É muito bom ajudar os outros, 
mas quando o fazemos com o intuito de consertar (compensar) a parte magoada de 
nós próprios, ficamos presos neste triângulo dramático e não permitimos que aconteça 
a verdadeira cura. Quando nos distanciamos da nossa história, libertamo-nos da 
necessidade de criticar e fazer juízos de valor para com os outros. Quando, por 
exemplo, eu afirmo, “eu sinto-me incompreendido por ti”, estou a dizer ao outro qual é 
a minha interpretação do seu comportamento e a sugerir que esse alguém está a fazer 
algo para comigo. Trata-se de um julgamento mascarado como um sentimento. Na 
mesma situação, se me colocar fora da história, posso dizer aquilo que pretendo sem 
a necessidade de manter o outro no papel que criei relativo ao guião que desejo ver 
representado, e a culpa relativa a mim e aos outros dissolve-se, e consigo praticar o 
perdão  
 
 Terry Kellog (1990), “Broken Toys, Broken Dreams”, caracteriza esta lealdade 
invisível como um “enredo ou emaranhado” desenvolvimental, social, cognitivo e 
emocional no qual as crianças, posteriormente adultos, permanecem “presos”, 
perdidos e no caminho errado. Este “emaranhado” resulta da falta e violação das 
fronteiras, caracterizando-se por uma ausência de diferenciação e autonomia. As 
crianças em famílias disfuncionais “emaranham-se” na patologia, e são incapazes de 
se individuar, internalizando a realidade, problemas, sentimentos, crenças, 
esperanças, tendências suicidas, raiva e por aí em diante. Este “emaranhado”, 
desenvolve-se a partir da mitologia da família, crenças, regras, premissas, negações, 
proteccionismos, lealdades, rebeliões, projecções, expectativas e ameaças. Apoia-se 
na modelação inapropriada, mensagens misturadas, vínculos exagerados ou 
ausentes, abandono, negligência, abusos físicos, mentais, emocionais, sexuais e 
religiosos. O “emaranhamento” exprime-se em tentativas de resolução dos dilemas da 
infância, e como tal repetimos estes comportamentos e atitudes. O “emaranhamento” 
é sustentado através da negação. David Latterman apresenta uma lista de alguns 
comportamentos típicos ou características de personalidade deste sintoma: 
Comportamento compulsivo; Elevado nível de impaciência ou intolerância; Trabalhar 
exageradamente; Não cuidar fisicamente de si; Incapaz de dizer “não”; Dificuldade de 
se aproximar das pessoas que se gosta; Pouca ou nenhuma intimidade; Medo de ser 
um falhado; Sentir-se só ou isolado; Desistência quando as coisas correm mal, etc. 
 O “emaranhamento” ou “enredo” é a base principal da co-dependência, 
isolamento, banca rota espiritual e dependências. Emaranhamento é aquilo que os co-
dependentes interpretam erradamente como intimidade, o envolvimento exagerado de 
uma pessoa na vida de outra (invasão), o exagerado envolvimento dos filhos na vida 
dos pais e vice-versa, problemas, medos, perdas e incapacidade de resolver conflitos. 
É um sintoma familiar que se opõe à liberdade. A liberdade é o direito de nos 
tornarmos nós próprios, o direito de escolher. O emaranhamento mantém-nos 
afastados da possibilidade de escolher. Numa família disfuncional, as crianças são 
usadas, tornam-se em objectos das necessidades dos pais, afeições, sentido da vida, 
companheirismo, orgulho. A criança torna-se numa extensão dos pais. 
 
 

 Uma assistente social que ajuda pessoas de violência doméstica, encara os 
seus clientes como vítimas, e investia muito tempo e energia a proteger estas 
mulheres dos homens que as maltratavam. O seu comportamento tinha algumas 
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consequências positivas, porque em muitos casos, evitava que estas fossem mais 
molestadas. No entanto, esse sucesso adveio de um custo pessoal demasiado 
elevado pelo facto de se ter envolvido demasiado no seu papel de salvadora. 
Sentia-se magoada e vitimizada quando algumas das suas clientes se 
manifestavam relativamente à sua atitude demasiado paternalista. Ela dirigiu tanta 
raiva para com os perpetradores (agressores) que ela própria se tornou numa 
perpetradora, determinada em fazer estes homens sofrer em vez de reconhecer 
que eles, também, precisavam de ser curados e tinham também sido alvo de 
violência doméstica enquanto crianças. Sem se aperceber, a assistente social 
ficou prisioneira neste triângulo de “desautorização pessoal” ou perda de auto-
soberania, Alberto Villoldo (2008). 
 
 Vivemos numa sociedade onde se “combate” tudo e todos. Os “homens” por 
natureza são encarados como perpetradores (“teoria da mediocridade das 
massas”), ou porque se mostram revoltados e contrariam a ordem e a lei, ou 
porque se demitem de participar na estrutura social como se fossem desertores ou 
traidores, de um modelo que se assume como ideal de justiça, equidade e 
promotora da felicidade. Esta atitude ou perspectiva de “Salvador” transforma os 
Agentes Políticos, os Pais e os Professores (A representação da autoridade), em 
“perpetradores” contra as próprias “vítimas” (os outros = eles próprios), numa 
complexa trama e enredo que asfixia e mata as relações interpessoais desde a 
sua raiz, em todos os níveis. 
 

  
 Independentemente das causas ou motivos dos nossos traumas e dramas, o 
objectivo último da nossa viagem individual e colectiva é conseguir a integração das 
polaridades e atingir o nível da águia. Os “Perpetradores” (que espelham o nosso 
super-ego crítico e pejorativo), agem como mentores do nosso processo de 
transformação, para que possamos identificar os nossos padrões e curá-los. Depende 
de nós a continuidade deste drama onde nos acomodámos a um estado de 
entorpecimento e dessensibilização (“Comfortably Numb”), ou a construção de uma 
nova realidade à medida dos nossos sonhos mais bonitos e criativos. 

 
 
 Terry Kellog & Marvel Harrison (1990), “Broken Toys, Broken Dreams”, 
Refere que o processo de dependência aplica-se a várias coisas diferentes 
dentro das seguintes áreas nomeadamente, actividade, substâncias, 
pensamento, pessoas e sentimentos. A maioria de nós mantém-se ocupado para 
manter distante ou nos distrairmos de forma a afastar a nossa mente da dor, 
medo ou raiva. O problema instala-se quando as nossas actividades se tornam 
exageradas e não conseguimos abrandar, promovendo o desequilíbrio na nossa 
vida até ao ponto da auto-destruição. Marvel Harrison fala de uma “lobotomia 
cultural electrónica”. Parte dos nossos cérebros está a ser dessensibilizada e 
destruída pela tv, computador, digitalização de tudo, música electrónica, 
máquinas de fax, telefones celulares, simulações, videogravadores, cds, carros, 
casas, edifícios de escritórios, cidades. Estamos tão desligados do mundo real 
que é difícil não aceitar os sintomas e sinais deste “trauma civilizacional”. A 
hiperculturemia manifesta-se na dependência do trabalho, voluntariado, 
passatempos, computadores, jogos de vídeo, exercício e desporto (vigorexia), 
adeptos e espectadores, heroísmo, televisão, crime, compras, gastar dinheiro, 
avareza, coleccionar, jogo, musica, leitura, escola, falar, religiosidade, rezar, 
poder, crise, caos, excitação. A economia para sobreviver “alimenta-se” de 
pessoas disfuncionais, co-dependentes, normóticas e lobotomizadas.  

 
 

 Elaine de Berauport (1996) “The Three faces of Mind” afirma que podemos 
estar conscientes ou não da energia que chamamos “nós mesmos”, ou da energia 
que nos rodeia, contudo a vida prossegue com ou sem a nossa consciência. O 
cérebro básico ou Complexo-R continua a filtrar a energia em qualquer estado a 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         251 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

que chamamos o inconsciente, quer seja provocado por dano no cérebro, durante 
o período normal de sono, ou apenas uma falta de consciência. Para se aceder a 
esta energia precisamos de desenvolver as seguintes capacidades: 

 

A capacidades de nos sincronizarmos com os ritmos daquilo que está a acontecer; 

A capacidade para criar parâmetros e dissolvê-los quando se tornam 
inapropriados; 

A capacidade de observação neutra de nós próprios e de tudo o que nos rodeia; 

A capacidade de nos movermos para e de, conjuntamente com a vida o que 
representa liberdade no cérebro mais profundo. 
 

 

 Numerosos estudos têm revelado que aproximadamente 10% a 15% de crianças 
apresentam sintomatologia depressiva classificada de moderada a severa, segundo 
Marx e col. (1998), Cit. Silva e col. (2004). Estes investigadores basearam-se na 
utilização de dois questionários de avaliação sintomatológica depressiva (Beck 
Depression Inventory) e a imagem corporal (Body Image Satisfaction Questionnaire), 
respectivamente. Nas conclusões do estudo são referidas as principais manifestações 
de sintomatologia depressiva nomeadamente, os sentimentos de tristeza, perda de 
prazer nas actividades, sentimentos de culpa, diminuição da energia e fadiga, baixa 
auto-estima, diminuição da concentração, dificuldade em tomar decisões e 
sentimentos de inutilidade e solidão. Se estas manifestações sintomatológicas 
depressivas não forem detectadas e tratadas, não será possível identificar a 
depressão em crianças e jovens, e portanto, há que conhecer esses sintomas, uma 
vez que esta aumenta o risco de abuso de substâncias, comportamentos suicidas, e 
diminui o rendimento a nível escolar, psicológico e social, Marx e col (1998) cit. Silva e 
col. (2004). 
  
 
 

 Joseph Chilton Pearce (2002), “The Biology of Transcendence”, refere que para 
nós, “uma boa criança é aquela que obedece, e uma boa mãe é aquela que possui 
uma boa criança. Ambos os juízos de valor são impostos pela cultura”. Com base 
neste raciocício podemos afirmar que “um bom aluno é aquele que obedece, e um 
bom professor é aquele que possui um bom aluno”. Este critério está na base das 
opções que muitos professores e Directores de turma adoptam relativamente à 
selecção das turmas ou níveis. Ninguém gosta de estar associado ao fracasso, ao 
insucesso ou à falha e/ou erro. Por este motivo, Virgínio Sá (1997) escreve “Ser 
designado director de turma – prémio ou castigo?”. Isto pode significar que os 
Professores mostram uma clara rejeição das turmas onde os alunos vivam de forma 
mais intensa os conflitos de personalidade (assumindo-se desobedientes e passivo-
agressivo ou agressivos), para com os quais se sentem impotentes, despreparados e 
sem tempo administrativo e disponibilidade mental e emocional para trabalhar esses 
aspectos.  
 
 

 “Eu era dos últimos professores a escolher, ficava com as sobras, com os 
últimos horários que restavam. Geralmente nesses horários que restavam existiam 
direcções de turma, e eu ficava com elas. Nunca me foi atribuída uma direcção de 
turma em função das minhas capacidades”, Virgínio Sá (1997). 

 
 
 A criança é movida desde cedo por um forte instinto de absorver o mundo 
através da manipulação e exploração dos objectos de forma a construir o seu 
conhecimento. Ele mostra grande satisfação nisso, estando completamente absorvido 
nessa exploração a qual é refreada e condicionada pelos pais. É natural nela resistir 
ás proibições parentais em cada nove minutos, porém é um facto que ela acaba 
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eventualmente por ser vencida. Os pais entendem que este instinto deve ser refreado 
e controlado / negado caso se pretenda que a criança adquira hábitos de 
sociabilização (civilizar). O processo de quebrar as resistências da criança em função 
destas restrições é equivalente ao quebrar a sua vontade. Nós designamos este 
processo de sociabilização. A vergonha é o afecto essencial que medeia a função 
sociabilizadora, afirma Joseph Pearce (2002) na proibição e controlo dos impulsos da 
criança são disso o reflexo. John G. Peristiany (1965), “Honra e Orgulho” nos ensaios 
reunidos enfatiza a “honra-vergonha” como regras de conduta vincadas nas 
sociedades mediterrânicas. O auto-controlo, a auto-repressão e o controlo/repressão 
das acções dos outros, são a fonte de muita maldade. Esta repressão existe na 
sociedade num variado número de situações e instituições. Quase todas as religiões 
se baseiam na repressão; a guerra é uma forma extrema de repressão dos outros; o 
suicídio é a expressão máxima da auto-repressão. A escola é uma instituição que usa 
a repressão como instrumento de enculturação / sociabilização. Instilar a vergonha nas 
crianças torna-se essencial para promover o controlo dos impulsos da criança, 
conduzindo a uma adequada socialização. Os professores, cada vez mais sentem que 
estes argumentos perdem validade e força mediante um crescente número de 
crianças que põem em causa, desafiando, um sistema baseado no medo e repressão, 
e que sem esses instrumentos não consegue sobreviver. “Aprender a Ser Feliz” é uma 
das soluções que introduz uma linguagem diferente desta, uma linguagem da 
inteligência emocional e espiritual, da valorização da neofilia, do amor-próprio, da 
soberania individual e sabedoria residente. 
 A “vergonha” actua como uma das maiores forças que moldam a personalidade 
das crianças. A vergonha licita uma maior consciência do que qualquer outra emoção 
e condiciona uma reacção de stress a qual permanece para a vida. A identificação da 
criança com o seu corpo e a sua consciência acontece durante todo o percurso de 
desenvolvimento, mas só fica completa nas etapas mais tardias. A vergonha destrói 
este processo natural e resulta daí uma clivagem entre o eu e o corpo, uma rejeição 
interior do corpo em vez de uma aceitação de si enquanto um ser íntegro. Como 
resultado a criança constrói uma auto-rejeição do seu corpo e do planeta como reflexo 
macroscópico de si. É frequentes as crianças e jovens se recusarem a participar em 
actividades físicas nas quais sintam ameaçada a sua integridade psíquica (eu 
psíquico), com base no medo/vergonha de “fazer figura de parvo” perante os colegas, 
ou seja, medo do julgamento depreciativo, do insucesso, da incapacidade de realizar 
correctamente. Ao Director de Turma tem vindo a ser atribuída uma função quase 
paternal de facilitar o diálogo entre os vários actores do processo educativo e 
sobretudo alimentar e nutrir os afectos das “suas” crianças. 
 
 A escola perpetua este processo iniciado no seio da família. 
 

 Quando Virgínio Sá (1997) questionou os professores da escola Alfa (que 
eram ou tinham sido directores de turma) sobre as razões que consideravam ter 
motivado o conselho directivo a nomeá-los directores de turma, 51,4% 
considerava uma das duas razões pais plausíveis foi para completar o horário, 
enquanto 34,2% acham que foram escolhidos porque alguém tinha que ser. 
Factores como a capacidade de relacionamento fácil, o espírito de tolerância e 
compreensão, a capacidade de prever situações e solucionar problemas e a 
competência pedagógica foram secundarizados. 
 
 

 Isto é, imperam as questões administrativas e burocráticas sobre as questões 
pedagógicas e, dentro destas, as competências de Inteligência Emocional são 
descuradas, negligenciadas e mesmo desconhecidas. 

 
 Em síntese, o critério mais determinante na escolha de uma turma parece ser 
a probabilidade de sucesso académico da mesma. O Director de turma, e os 
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restantes professores, preferem ver-se associados a turmas de sucesso, 
sobretudo quando estas representam alguma forma de desafio ou estímulo 
intelectual. Por outro lado, turmas potencialmente problemáticas, quer ao nível do 
aproveitamento quer ao nível do comportamento, não gozam dos favores dos 
professores inquiridos e, na generalidade dos casos, se pudessem, não 
assumiriam a sua direcção. (…) Na verdade, sendo a direcção de turma uma 
estrutura organizacional escolar orientada para a resolução dos problemas dos 
alunos, seria de esperar que os professores, como directores de turma, 
preferissem dirigir um grupo de alunos, que pelas suas características, dessem 
sentido e reforçassem a legitimidade da existência desta estrutura, ou seja, que as 
turmas potencialmente mais problemáticas fossem preferidas relativamente às 
turmas potencialmente menos problemáticas. No entanto, as preferências dos 
professores inquiridos apontam para um director de turma mais preocupado com a 
sua auto-realização do que com a resolução dos problemas dos alunos. As turmas 
cujos alunos mais necessitam de apoio do director de turma são preteridas em 
favor das turmas em relação às quais o professor alimenta expectativas de 
sucesso e que, pela sua atitude previsível em relação à escola, se lhe afiguram 
propiciadoras de experiências mais gratificantes. 
 
 

 Quais as razões? Os preconceitos de honra e os imperativos de sociabilização 
utilizam argumentos como a vergonha, a repressão, rejeição e exclusão como formas 
de condicionamento das crianças aos padrões de cultura. Destrói-se o auto-conceito, 
cria-se revolta nas crianças e surgem os “sintomas depressivos e imagem corporal”. 
Como estas crianças nos colocam desafios para os quais não estamos preparados, 
ou comprometem a nossa avaliação profissional ou a auto-realização pessoal, 
rejeitamo-las, reforçando a sua baixa auto-estima. Construímos uma espiral 
descendente até ao colapso do sistema. Por outro lado, com base na experiência no 
contexto da inteligência emocional nas escolas, prevalece uma forte resistência à 
integração de uma linguagem e diálogo emocional porque prevalece a dissonância 
cognitiva. Esta é acentuada pela competitividade entre professores, que não aceitam 
que outros se destaquem, e porque falar a linguagem das emoções implica um olhar 
introspectivo, o contacto consigo próprios e com os seus medos, padrões e bloqueios. 
A negação de turmas cujo perfil de personalidade colectivo se enquadre dentro do 
quadro de desequilíbrios emocionais, denota exactamente o receio e incapacidade 
para se lidar com o seu universo intrapsíquico e a sombra que aí reside. Estas 
crianças “problemáticas”, que são em cada vez maior número, espelham a nossa 
sombra individual e colectiva. 
 

 A maioria dos professores, 44,4% optaria claramente por uma turma 
constituída por alunos criativos e intelectualmente estimulantes, enquanto apenas 
9,2% seleccionaria uma turma constituída por alunos cujas necessidades 
emocionais constituíssem um desafio para o director de turma. Por outro lado, as 
turmas cujos alunos apresentem dificuldades de aprendizagem e exigissem do 
director de turma uma paciência e simpatia invulgares, caso os directores de turma 
pudessem escolher, simplesmente ficavam sem director, Virgínio Sá (1997). 

 
 
 Os poucos professores que acreditam e agem segundo “Objectivos Nobres”,  
investem na Inteligência emocional como instrumento que lhe permite compensar este 
ambiente neurótico e acudir ás necessidades emocionais das crianças, através de 
uma postura de simpatia, empatia e paciência. Outros mais corajosos propõem 
projectos criativos e inovadores que na sua maioria são rejeitados pelos seus pares. 
Esta parede de constrangimentos e entraves são de ordem administrativa burocrática 
e cultural. A nível administrativo os professores e/ou directores de turma possui 
poucas horas de redução da componente lectiva para acompanhar e apoiar turmas 
demasiado grandes para um apoio personalizado e cuidado. O volume de 
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desequilíbrios psico-emocionais multiplica-se, e recai sobre professores mal 
preparados para lidar com os mesmos; os professores, para além de muitos alunos 
por turma, trabalham com muitas turmas, tornando-se difícil acudir a todos os alunos 
quando não existem orientações estruturados e integrados nos Projectos Curriculares 
de Turma; A maior percentagem do trabalho do DT recai sobre os processos 
administrativos tais como atender os alunos, pais e professores da turma, controlar a 
assiduidade e toda a tramitação envolvente (é a tarefa que absorve mais tempo ao DT 
conjuntamente coma avaliação), preparar e participar nos conselhos de turma, 
coordenar os professores da turma, elaborar relatórios, resolver problemas 
disciplinares, dinamizar a área-projecto, preparar e leccionar a formação cívica, e 
coordenar o processo de avaliação que se tem tornado cada vez mais burocrático-
administrativo. Este cenário reflecte um total desvio relativamente às verdadeiras 
carências e necessidades das crianças as quais se centram em torno de emoções 
primárias, sobretudo das incoerentes: 
 
 Existem 8 emoções primárias: 

  
Agressão é a emoção ligada com a exclusão de um obstáculo, combinado com a 
raiva; 
Incorporação é a recepção do estímulo interior; 
Protecção é a emoção cujo objectivo se prende com a evicção do perigo, 
associada (emparelhada) ao medo; 
Orientação é a reacção a um estímulo desconhecido, algo como surpresa; 
Privação é emoção ligada com a perda de um objecto ou de algum campo 
psicológico semelhante à tristeza; 
Pesquisa é a emoção ligada com a avaliação do ambiente, tal como a 
curiosidade; 
Reprodução – emoção que aparece durante a extensão de espécies, tal como a 
alegria; 
Rejeição é emoção que surge quando algo de prejudicial entra no corpo, 
emparelhado pelo desgosto; 

 
 
 O conflito emocional significa o aparecimento de emoções intensas opostas. 

Existem 4 tipos de conflitos segundo a teoria de Plutchik: 
 

Conflito de agressão/protecção; 
Conflito de reprodução/privação; 
Conflito de rejeição/incorporação; 
Conflito de orientação/pesquisa. 

 
 
 Os conflitos emocionais estão ligados com os mecanismos de defesa de 
racionalização (exteriorização de razões para o sucesso e falhanço na nossa própria 
vida, lugar externo de controlo), e projecção. De que nos defendemos? De que temos 
nós medo? Porque está toda a humanidade dependente do medo? A não resolução 
destes conflitos acabam por se enraizar nas nossas atitudes e comportamentos, e 
toda a humanidade está contida neste dilema do baixo auto-conceito / baixa auto-
estima e numa crise de identidade (Eu Residual). 
 Para além da escala do auto-conceito do Dr. Goran Opacic que contém os 
aspectos referidos, as escalas medem a tendência para o negativismo moral, 
misantropia e exteriorização.  

 
Negativismo moral; 
Misantropia (aversão à convivência social; disposição sombria do espírito; 
melancolia profunda); 
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Exteriorização. 

 
 
 A investigação abrange o perfil do índice de emoção, o teste de Plutchik e as 
escalas de auto-conceito de G. Opacic que incluem a escala de auto-estima global de 
Rosenberg. Os resultados da investigação demonstraram que os alunos que não 
apresentavam conflitos emocionais avaliavam muito melhor a sua auto-estima global e 
a sua atracção física que mostrava uma auto-aceitação geral muito melhor, enquanto 
que os outros aspectos do auto-conceito não eram tão bem avaliados 
comparativamente com o grupo de alunos que apresentavam alguns dos conflitos 
emocionais. As pessoas que não têm o conflito emocional expresso possuem baixa 
misantropia, o que significa mais confiança neles próprios e nos outros. A pessoa que 
interiormente se encontra dividida por sentimentos contraditórios que não se avalia 
suficientemente, explica as causas do seu falhanço através de causas externas e de 
características morais das pessoas – atribuição causal a terceiros - (exteriorização e 
misantropia). 
 
 Os resultados de avaliações dos dados permitem uma visualização mais clara 
das ligações entre o tipo de conflitos e o auto-conceito. Os membros dos grupos 
diferem bastante no nível de estimativa, dependendo se o seu conflito é de 
provação/reprodução ou orientação/investigação. As maiores diferenças entre eles 
encontram-se na estimativa das suas próprias insensibilidades (sensibilidade a 
acontecimentos stressantes), e misantropia.  
 No grupo com o conflito reprodução/provação existe um elevado nível de 
emoção. Isso explica porque tais pessoas, que se acham muito sensíveis, gostam de 
fazer amigos e apreciam fazê-los, mas ao mesmo tempo não ficam satisfeitos, porque 
se magoam frequentemente sentindo-se sós.  
 No grupo com o conflito orientação/investigação, a estimativa da misantropia é a 
mais elevada em comparação com todos os outros grupos, quer com ou sem o 
conflito. Estas são as pessoas que dificilmente controlam a sua impulsividade, pese 
embora o facto de desejarem planear o seu comportamento em detalhe e alcançar um 
auto-controlo total. Esta inconsistência no seu comportamento torna-os insatisfeitos 
consigo próprios e isso torna o seu auto-conceito ainda mais baixo enquanto que por 
outro lado, faz uma projecção das insatisfações consigo próprios nos outros ainda 
maiores (misantropia). Os conflitos internos são um problema central de diferentes 
teorias que dizem respeito à neurose. Segundo a teoria de Karen Horney, o conflito 
posiciona-se numa presença simultânea de características contraditórias. O conflito 
bloqueia os esforços voluntários e a iniciativa. Isso conduz à queda da auto-estima e 
intensifica as manobras defensivas. Na investigação, os aspectos de misantropia e 
exteriorização são os responsáveis, e o resultado final é uma perturbação da imagem 
coesiva e estável de “si-próprio”. Karen Horney considera que uma pessoa que possua 
um conflito pendente (significativo) e aqueles que chegam ao nível da neurose 
possuem baixa consciência das suas necessidades e sentimentos. Essas pessoas 
estão separadas delas próprias, e não são capazes de desejar algo completamente 
uma vez que os seus desejos estão divididos. Esta é a razão porque K. Horney pensa 
que os conflitos essenciais são mais destrutivos do que Freud suponha porque a 
pessoa está alienada de si própria. Os conflitos neuróticos devastam a personalidade, 
tornam a pessoa impotente (incapaz, indefesa), isolada e instável e incerta (indigna de 
confiança). A falta de auto-confiança faz-nos pensar em nós mesmos tal como os 
outros pensam de nós. Este mecanismo aumenta a nossa completa dependência dos 
outros (co-dependência) e esta é a razão pela qual somos tão inseguros e 
depreciativos como povo e como indivíduos. Todos os tipos de criticismos e repulsa 
tornam-se perigosos para essa pessoa. Vivemos sistematicamente em modo 
defensivo, alertas relativamente a comentários, atitudes ou gestos “ameaçadores” o 
que nos torna reactivos e prisioneiros do Complexo-R (Criança Interior). O nosso “eu 
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inferior ou imagem Residual” (personalidade / Ego ou projecção mental do “Eu 
Superior” ou superconsciente) fica à mercê dos nossos medos em vez de escutar a 
sabedoria e sensatez do “Mestre Interior de Verdade” ou “Mente Superconsciente” 
(Hipercognição e hiperpraxia). 
 
 

 “A ALEGRIA E O DESGOSTO, O PRAZER E A TRISTEZA habitam-nos alternadamente, 
tal como o dia e a noite, a vida e a morte. Se desejares progredir espiritualmente, 
considera-as como duas margens do rio que corre no mesmo sentido.” 
 
   Jean-Paul Bourre, “Sabedoria Ameríndia” 

 
 
 
HONESTIDADE PARA CONSIGO PRÓPRIO: A PROCURA DO EGO-ISMO NATURAL: 
 
 
 
 O Dalai Lama (1998), “O caminho para a Libertação” afirma que a “maneira 
inteligente de ser egoísta é trabalhar para o bem-estar dos outros, porque nesse 
processo tornamo-nos num Buda”. Contudo, se não aprendermos a cuidar de nós 
próprios em primeiro lugar, a respeitar o nosso projecto interior, e apenas procurarmos 
fazer bem aos outros quando isso nos faz mal, porque vivemos co-dependentes da 
opinião, aprovação e reconhecimento dos outros, acabamos na bancarrota emocional. 
 A primeira etapa do nosso modelo pressupõe o reconhecimento do domínio do 
nosso ego pejorativo que se alimenta dos conflitos intrapsíquicos da nossa 
personalidade. A segunda etapa implica o envolvimento num processo de 
transformação onde aprendemos a nos “conhecer”, aprendemos a arte do “ego-ismo”, 
ou seja “escolhemo-nos”, e finalmente abrimos mão do nosso sentimento de posse, do 
apego às coisas e às ideias, dos nossos territórios físicos e mentais, “entregamo-nos”. 
 Este ego-ísmo natural, na opinião de Tom Rusk e Randy Read (1989), significa 
termos simplesmente cuidado connosco. Equivale a pôr termo à mentira, em nos 
centramos em nós próprios e nas nossas vidas, em dominar a arte de cuidarmos da 
pessoa que somos. Só quando formos perfeitos na arte de cuidarmos da pessoa que 
somos, apenas nesse momento estaremos em condições de dar. Até que isso 
aconteça, haverá sempre o subtil “e o meu?” que está subjacente a todas as acções. 
Devemos ser sinceros relativamente a quem somos e ao que necessitamos. Mentir 
não nos levará a nenhum sítio. É importante desenvolver a compaixão por nós 
próprios, não obstante os nossos defeitos, sem cairmos na armadilha da auto-crítica 
exacerbada (o crítico interior), por mantermos os velhos hábitos. John Bradshaw 
(1992) cit. Jacob Liberman (1996) afirma que existem aproximadamente cerca de 
25.000 horas de “gravações” na nossa mente, o nosso tagarela mental. Sabe-se que 
cada pessoa experimenta cerca de 60.000 pensamentos por dia. Infelizmente 95% dos 
pensamentos que estamos a ter hoje são os mesmos que tivemos ontem e os 
mesmos que teremos amanhã.  
 É difícil descrever a atitude mental que está por detrás do egoísmo natural. O 
amor começa com uma viragem para o interior, como o ego-ísmo, com a aceitação e o 
amor de todas as partes que nos compõem, forças e fraquezas, com o facto de nos 
amarmos porque existimos. O amor pode mostrar-nos um lugar mais calmo dentro de 
nós, no meio de toda a turbulência, um porto de abrigo onde descansar e recuperar as 
forças. A auto-crítica é tão frequente, socialmente falando, que nunca é posta em 
causa, mesmo quando exprimimos em voz alta “sou mesmo estúpido”, “Sou mesmo 
burro”, ou “estraguei tudo”, “só faço porcaria”. Ninguém se espantará se o dissermos e 
assim livramo-nos das críticas dos outros. Quando nós nos destruímos a nós próprios, 
os outros não nos podem afectar demasiado. Esta autodestruição é um programa 
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construído, um construto artificial auto imposto, implantado com base e na 
desvalorização contínua quer na família quer na escola: “Não fazes nada de jeito, é 
sempre a mesma porcaria”; “Olha o que fizeste, vais já de castigo”; “Estou farto das 
tuas brincadeiras, és mesmo criança” (associar o facto de se ser criança a algo 
desprezível, irresponsável). Tom Rusk e Randy Read (1989) afirma que a verdade é 
que se não nos conseguirmos amar a nós próprios nunca poderemos amar ninguém. 
Então perguntamos: o que está na base dos vínculos familiares e sociais se a maioria 
de nós vive em função do “ego pejorativo” (eu-mim-meu), desequilibrado e medroso. 
Vivemos de máscaras sem na verdade saber o que é o amor, e confundimos outras 
emoções com amor? 
 
 É importante descobrir o amor através do amor-próprio. Esta porta, esta 
passagem para a auto-aceitação, para a autocompreensão e para o respeito próprio, é 
muito pouco percorrida nas sociedades ocidentais. Um pouco como se as pessoas 
tivessem sido treinadas para terem vergonha das suas próprias carências e desejos 
como afirma Tom Rusk e Randy Read (1989). As pessoas parecem ter medo de olhar 
para elas mesmas, como se temessem ser destruídas por esse confronto. Sob muitos 
aspectos, o amor-próprio só muito dificilmente poderá ser tolerado pela nossa 
sociedade.  
 
 A maioria das coisas que as pessoas fazem é baseada na escravização mútua. 
Em todas as relações humanas é razoavelmente fácil assegurar a felicidade de uma 
das partes, mas muito mais difícil assegurá-la a ambas. O carcereiro pode sentir 
prazer em guardar o prisioneiro; o patrão pode gostar de tratar com rudeza o 
empregado; o soberano pode ter prazer de governar os seus súbditos com mão firme; 
o pai de ideias antigas gosta sem dúvida de ensinar com o bastão a virtude aos filhos; 
o professor pode gostar de comandar e orientar os alunos utilizando estilos de ensino 
centrados na primeira pessoa. No entanto, estes prazeres são parciais, para a outra 
parte na transacção, a situação é menos agradável, Bertrand Russel (1978), “A 
conquista da felicidade”. 
 
 Esta prática é perpetuada por pais que educam os filhos da forma como eles 
próprios foram educados, controlando-os por meio da culpa, da vergonha e do castigo, 
em lugar de compreenderem e amarem aquilo que eles são nesse dado momento. 
 Claro que, se não formos capazes de o dar a nós próprios, nunca poderemos 
mostrar amor pelos outros. O amor-próprio é como uma linha indicadora daquilo que 
nós somos para nós mesmos. Todas as pessoas se criticam e impacientam com o que 
fazem. Mas se, no nosso dia-a-dia, nos insultamos mais vezes do que as que nos 
orgulhamos de nós próprios, então estamos a enganar-nos redondamente. Pensar 
coisas boas a nosso respeito como “sou mesmo bestial”, ou “fiz isto mesmo bem”, 
poderá parecer-nos esquisito, mas é fundamental para a nossa auto-apreciação. É 
claro que se o dissermos em voz alta arriscamo-nos a escutar de imediato a famosa 
frase “És mesmo convencido”, à qual responderemos, “Não, eu já passei essa fase, 
agora sou mesmo bom!”. 
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  PERSONALIDADE (self)  
  ┌──────────────┴──────────────┐ 

  ego  EGO       
  ▪ ▪ 
  Executor pragmático Egoísta e  
  Ego-ísmo pejorativo 
  ▪ ▪ 
  Sentido Original Sentido distorcido  
  Capacidade que cada pessoa e negativo 
  possui em lidar com a vida de ▪ 
  uma forma amadurecida, realística EU – MIM - MEU 
  e de facto.  
  ▪ ▪ 
   “self” construtivo “self” Egoísta 
  ▪ ▪ 
  Sentimento de si equilibrado Sentimento de si desequilibrado 
  e de valor próprio ausente ou baixo valor próprio 
  (Gestão dos conflitos) (Submerso pelos conflitos) 
  ▪ ▪ 
  Boa auto-estima Baixa auto-estima 
  Optimismo Pessimismo (Medo e Culpa) 

  ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ 
  Sou O futuro o mundo Sou O futuro O mundo é 
  útil e depende está em inútil está hostil 
  competente de mim desenvolvimento  vazio 
   ▪ 
   eu faço 
   a diferença 

 
 
 Estudos contemporâneos a nível da neuropsicologia mostram que as nossas 
reacções a vários estímulos são decididas antes de nos tornarmos conscientemente 
despertos deles. De facto, segundo Emmanuel Donchin, cit, Robert M. Williams 
(2004), director do Laboratory for Cognitive Psychophysiology ant the University of 
Illinois, “99% da actividade cognitiva pode ser não consciente”. O facto é que como 
adultos nós passamos a maior parte do nosso tempo a responder subconscientemente 
aos acontecimentos da vida, em vez de a criarmos conscientemente. Assim, reagimos 
mais do que agimos. Tornamo-nos actores (personalidade), representando papéis 
dramáticos no palco da vida, sem nos apercebermos que se trata apenas de 
encenações, guiões os quais podemos reaprender a nos desidentificar com eles, 
procurando a nossa própria identidade (individualidade). 
 Assim, pode o software prejudicial e desactualizado, parental e social, ser 
alterado? A resposta é sim!  
Quando os estados emocionais persistem ao longo do tempo ou se repetem 
frequentemente, tendemos a descrever o indivíduo como tendo traços de 
personalidade particulares. Assim, as expressões repetidas de medo conduzem à 
designação de alguém como tímido. As expressões repetidas de raiva ou irritabilidade 
conduzem à descrição de alguém que é brigão (barulhento; quezilento; conflituoso), e 
as expressões de rejeição dos outros conduz a características de personalidade 
rotuladas como hostis ou cruéis. 
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  Núcleo Tradições Cultura Cultura  
  Familiar locais Nacional Internacional Familiares  Hiperdimensional 
  └──────┬─────┘ ▪ ▪  ▪ 
  Enculturação  Aculturação Transgeracionais  Mediúnicas 
  Bernardo   Bernardo Manuela  Electromagnéticas 
  Bernardi (1974)  Bernardi (1974) Maciel (2006)  Cósmicas 
  └──────┬─────┘  └──────┬─────┘ 
   Pessoais   Transpessoais 
   └───────────┬───────────┘ 
    Vivências / experiências 
    Medos, Brian J. Breilling e col.(1996) 
  ┌──────────────────┴──────────────────┐ 
  Medo Medo da doença Medo do Medo da Medo do  
  da morte e/ou da invalidez abandono pobreza abuso 
  └──────────────────┬──────────────────┘ 
  Edificação do Self-Residual 
  James Austin (1998) 
    ┌────────┴────────┐ 
  EU MIM MEU 
  └────────┬────────┘ 
   Emoções e personalidade 
   Robert Plutchik (2002) 
   ┌────────┴────────┐ 
  Traços de Desordens de Defesas do 
  Personalidade personalidade ego 
   └────────┬────────┘ 
   Grupos/Tipo de Personalidade 
   Derivadas das emoções básicas 
   ▪ 
   EGO 
  “Quem eu penso que sou” – “Impostor” 
  Conflitos, Emanuel Saskya (1995) 
  ┌─────────┴────────┐ 
 1º Caminho destrutivo  2º Caminho destrutivo 
 CONFLITO CENTRÍPETO  CONFLITO CENTRÍFUGO 

 ┌────────────┐  ┌───────────┐ 
 autopiedade  revolta inveja  auto-rejeição 
 └─────┬─────┘ └─────┬─────┘ 
 └─────────┬─────────┘ 
   Linguagem defensiva do ego – Sombra –Máscaras 
  ┌──────────────────┴──────────────────┐ 
  Inconscientes  Conscientes 
  ┌────────┴────────┐  ┌────────┴────────┐ 
  Depressão  Negação  Minimização  Evicção 
  
  

 
 Quando os traços de personalidade se manifestam nas suas formas extremas, 
usamos frequentemente uma linguagem nova para descrever a situação – a 
linguagem das desordens de personalidade. Assim, uma forma extrema de carácter de 
rixa ou irascibilidade pode ser diagnosticado como uma desordem de personalidade 
anti-social, e uma pessoa que mostra uma forma extrema de timidez pode ser 
diagnosticado como um tipo de personalidade dependente. Paralelos semelhantes 
podem ser desenhados relativamente à maioria dos grupos de personalidade, que são 
por sua vez derivados dos grupos básicos de emoções que por sua vez derivam de 
duas emoções básicas, o medo e a alegria. 
 A linguagem defensiva do ego e o estilo de lidar com problemas, correspondem a 
formas de lidar com determinadas emoções. As defesas do ego tais como a repressão 
e a negação são normalmente consideradas como sendo inconscientes, enquanto os 
estilos de gestão emocional, tais como a minimização e a evicção são considerados 
métodos conscientes utilizados para lidar com os problemas que geram as emoções. 
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CONFLITOS DE PERSONALIDADE 
 
 
 A educação, seja no contexto familiar ou escolar, deverá evoluir no sentido da 
construção e reforço de uma boa auto-estima, da nutrição do sentimento intrínseco do 
valor inato de cada criança para que a sua personalidade se desenvolva em harmonia 
e se torne mais fácil consciencializar a sua individualidade. 
 Caso a criança desde cedo viva num ambiente desvalorizador onde o seu auto-
conceito seja destruído pela “inoculação” do vírus VCMAAI

EGO, esta criança poderá 
evoluir no sentido de um conflito centrípeto ou centrífugo. Não só a criança, portadora 
de revolta, angústia, insatisfação, medo, poderá também não encarar os desafios da 
vida e as provações, como também canalizar esta energia desequilibrante para os 
outros ou para si própria. Um auto-conceito forte e um sentimento de si bem 
estruturado e uma consciência da natureza dos fenómenos da sua personalidade, 
ajudarão de forma construtiva, a superar os obstáculos da vida integrando a tese e a 
antítese, o agonismo e antagonismo de forma dinérgica permitindo amadurecer. O 
contrário dificultará a superação dos desafios da vida. 
 
 
  CONFLITO DE PERSONALIDADE 
  RELATIVAMENTE ÀS SITUAÇÕES E CONTEXTO DA VIDA 

  Eu-Mim-Meu 
 ┌────────────────────────────────────────┐ 
 1º Caminho destrutivo  2º Caminho destrutivo 
 CONFLITO CENTRÍPETO  CONFLITO CENTRÍFUGO 

 ▪  ▪ 
 Quando a inaceitação das provações é   quando o conflito é dirigido aos 
 dirigida para a própria pessoa, traduz-se  outros, ou seja, quando alguém não aceita 
 no  aparecimento de revolta  que outros estejam em melhores condições 
 relativamente às mesmas  sociais, ou económicas, ou de saúde, esse 
 podendo assumir 2 facetas distintas  alguém vai cair num dos possíveis 2 caminhos: 
 ┌────────────────────┐  ┌────────────────────┐ 
 AUTOPIEDADE  REVOLTA  INVEJA   AUTO-REJEIÇÃO 
   

 

 
 Cada vez menos a família fornece suporte ao desenvolvimento da criança, 
provendo o cuidado e a transmissão de experiências que ajudam a mitigar as dores e 
as crises do crescimento até à maturidade. O organismo é provido de um reflexo 
instintivo para lidar com o perigo e a ameaça. Esse mecanismo, chamado de “reflexo 
de susto” Stanley Keleman (1992), tem por objectivo lidar com emergências ou 
pequenos períodos de alarme. Detemo-nos, paramos, ficamos estáticos, contraímos 
os músculos, prendemos a respiração, investigamos e respondemos na expectativa de 
que o perigo passe ou agimos perante ele. Se a ameaça é grave ou se recusa a 
desaparecer, o padrão de susto aprofunda-se. Tentamos evitar o perigo, desviando-
nos ou preparamo-nos para lutar ou então fugir. Se a ameaça prevalece para além dos 
nossos esforços e as posturas que adoptamos não fazem diminuir, escondemo-nos, 
encolhemo-nos, por fim rendemo-nos ou então colapsamos. Em termos ideais, os 
perigos internos ou externos criam uma reacção que promove a mudança da nossa 
forma temporariamente. Quando o perigo passa, voltamos ao estado normal da nossa 
actividade. Mas isso nem sempre acontece e uma reacção pode persistir ou aumentar 
até que se torne parte contínua da nossa estrutura. Essa continuidade de uma 
resposta temporária designa-se por stress. 
 Por exemplo, para um bebé, a escuridão, os animais estranhos ou a ausência 
temporária dos pais podem representar agressões. Mais tarde, brigas e mal-
entendidos com amigos e a rivalidade entre irmãos são potenciais agressões. Estas 
agressões podem surgir a partir dos nossos estados internos, de sentimentos de raiva, 
dependência, sexualidade, fome de contacto afectivo, medo de ser abandonado ou até 
como fruto do medo de um possível acontecimento terrível como a perda de um ente 
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querido ou mesmo o medo que temos que os nossos filhos se magoem, sofram ou os 
seus resultados escolares sejam medíocres e “desonrem” a família ou o seu estatuto 
perante uma sociedade, crítica e exigente que rotula friamente. 
 As agressões podem resultar da vida familiar, social e/ou escolar, do modo como 
somos tratados (“Pisadelas na alma”). 
 Uma psicóloga clínica, Paula Marques refere num artigo publicado “Maldade na 
infância” que, “de alguns anos para cá, tem sido noticiado na imprensa casos de 
crianças que agridem mortalmente outras. Não chegando a esse extremo, sabemos 
que diariamente crianças aterrorizam outras, sobretudo no meio escolar. A esse 
fenómeno convencionou chamar-se Bullying”.  
 Pergunta Teresa Marques (2006), “Seremos naturalmente maus? – à partida, 
todos acreditamos que as crianças são naturalmente boas e inocentes, ainda que 
alguns autores afirmem o contrário ou seja, que a nossa natureza é moldada pela 
educação. Assim tudo dependeria directamente da educação que recebemos dos 
nossos pais e das influências do meio”. Algo de grave aconteceu, uma profunda crise 
de identidade, para chegarmos ao ponto de nos questionarmos sobre a natureza da 
nossa natureza: “Seremos nós maus ou bons?” retrata profundamente a ilusão e 
separação relativamente à nossa essência espiritual. 

 
 “É certo e sabido que os mais pequenos, afirma Teresa Marques (2006), 
precisam de regras, caso contrário as traquinices sucedem-se a um ritmo 
avassalador. No entanto, existe uma clara diferença entre traquinices própria da 
infância e outros actos que poderemos considerar de maldade pura e 
simplesmente, como é o caso do Bullying ou “Efeito Lúcifer” segundo Philip 
Zimbardo (2007) – grosso modo, trata-se do acto de agredir intencionalmente e 
de modo repetido um colega de escola. Estas agressões causam angústia ou 
humilhação à vítima, ocorrem sem motivações evidentes e são adoptadas por 
um ou mais estudantes contra outro(s). Falamos de actos como insultar, gozar, 
humilhar, descriminar, isolar, ignorar, intimidar, perseguir, amedrontar, tiranizar, 
agredir, ferir, roubar, entre outros. Os rapazes são os mais envolvidos com o 
Bullying, como agressores ou como alvos. Já entre as raparigas, embora com 
menor frequência, o Bullying também ocorre e caracteriza-se pela exclusão ou 
difamação”.   

 
 Na verdade este mecanismo reflecte o profundo ressentimento e revolta 
centrifugo que é projectado naqueles com quem se relaciona. A criança, ferida e 
magoada, espelha-se nos colegas e mutila-se através deles. 
 É curioso, mas são exactamente este tipo de comportamentos que fazem as 
manchetes dos jornais e os títulos dos noticiários diariamente, o que nos faz lembrar 
que este não é um problema exclusivo das crianças mas, pelo que podemos constatar 
inicia-se em muitos casos logo desde cedo. 
 
 

Bullying (cada vez mais é maior o número de crianças que personifica o papel do 
perpetrador do triângulo opressivo de perda de soberania, bem como de vítimas) 

  

  Este fenómeno manifesta-se de 4 formas diferentes: 
 ┌────────────────────────────────────────┐ 
 Verbal Física Psicológica Sexual 
 └─────────────────────────────────────────┘ 

As pesquisas apontam para que a maioria das vítimas refira 
como mais vulgar a identificação por um apelido com maldade e 
com propósitos de humilhação: Ex: Caixa-de-óculos; Trinca-
espinhas; Meia Leca; Bucha; Maricas, seguindo-se o roubo de 
pertences, a indução ao uso de drogas e as agressões físicas. 
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 Teresa Marques (2006) refere que os “agressores são habitualmente vistos como 
antipáticos, arrogantes e desagradáveis. Segundo alguns estudos, é vulgar que sejam 
oriundos de famílias pouco estruturadas, com pobre relacionamento afectivo entre os 
seus membros. Além disso, os pais não impõem regras e o modelo de comportamento 
que têm em casa sugere que a solução para os problemas passa pelo comportamento 
agressivo ou explosivo. Há estudos que apontam que as crianças ou jovens que 
praticam Bullying se transformem em adultos com comportamentos anti-sociais, 
psicopáticos e/ou violentos, o que vai fazer com que enveredem por uma vida de 
delinquência”. Mais uma vez, o preconceito da “Ideologia do Handicap Sociocultural” e 
os factores sócio-culturais pesam discriminatoriamente sobre as crianças. Se 
ensinarmos a estas crianças o poder da “lei da atracção”, o poder da coerência 
emocional, das capacidades volitivas e visualização, estas deixarão de se sentir como 
filhos de um deus menor e compreenderão que não existem handicaps ou limitações, 
e dependem das crenças redutoras e depreciativas que pesam na sua consciência. 
“Seja o que for que a mente pode conceber ela pode alcançar!”. 

 
 
O CONFLITO DE PERSONALIDADE E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS:  
 
 
 Todas as relações entre os humanos consistem numa troca de energias 
carregadas com um sinal. Qualquer um de nós sente as “cores” dos pensamentos 
alheios, as suas cargas emocionais, e replica quase sempre na mesma moeda, ou 
seja, no mesmo padrão energético, Emanuel Saskya (1995). Isto traz consequências 
nefastas para o equilíbrio pessoal e, a longo prazo, é-nos destrutivo. 
 São sem dúvida, leis muito difíceis de aceitar na medida em que nós nos 
sentimos mais confortáveis no papel de vítimas, atribuindo sempre a responsabilidade 
dos nossos infortúnios a terceiros. Identificar e reconhecer os conflitos intrapsíquicos 
de personalidade, e os respectivos caminhos destrutivos, trabalha-los de forma 
construtiva, aceitando-os, tal como aos seus conteúdos psíquicos e emocionais 
desequilibrados, será sem dúvida um grande desafio da educação escolar. Este nível 
de abordagem deverá centrar-se nos aspectos mais práticos e quotidianos dos 
comportamentos das vidas dos alunos e das nossas como professores e pais, os 
quais são incendiados por agressões gratuitas e por violência verbal e física 
denotando um ou vários mecanismos conflituais.  
 Até ao momento o conflito constitui uma evidência muito vincada na vida das 
organizações, que se torna ingénuo pensar que estes são desnecessários, negativos 
ou passíveis de supressão. Os conflitos podem desempenhar um papel muito 
importante no nosso processo de aprendizagem e desenvolvimento pessoal, uma vez 
que através dos mesmos, se estivemos atentos e receptivos, permitem-nos 
compreender melhor através das nossas atitudes e as dos outros. Através das acções 
e reacções despoletadas, dentro do cenário onde estamos a representar, e do papel 
que assumimos, surgem uma miríade de indicadores que podem ser utilizados 
construtivamente para identificar os nossos padrões de bloqueios, e respectivos 
medos. Evidentemente que o nosso objectivo é transcender a necessidade dos 
conflitos, alcançando um nível de resolução, maturidade e paz interior desejado. 
 Grupos, pessoas, organizações contendem com outras pessoas de modo mais 
ou menos vigoroso. As pessoas pelejam devido a discordância de ideias, contraste de 
pontos de vista, desejos distintos, interpretações diferentes das mesmas ocorrências, 
valores opostos. E assim, vezes incontáveis, a vida organizacional decorre – umas 
vezes de modo mais pacífico, outras vezes transformando-se numa autêntica “arena 
política”, Miguel Cunha e col. (2005). Umas vezes com conflitos exacerbados, mas 
passageiros, outras vezes com contendas de moderado nível, mas duradoiros no 
tempo. Parafraseando Putnam cit. Miguel Cunha e col. (2005), “o conflito não é 
apenas inevitável (pelo menos no actual cenário), ele representa a natureza das 
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organizações complexas” e o qual pode e deve ser transcendido, representando esse 
estado de harmonia, uma organização saudável. 
 Até ao momento, com base na investigação bibliográfica, temos vindo a 
equacionar e a acomodar-nos à ideia de que os conflitos são inevitáveis, seja a nível 
pessoal, relacional, institucional/educativo/Organizacional, Regional, Nacional, 
Internacional. Será que o conflito é algo que está determinado também na nossa 
genética, assumindo-se como mais um determinismo próprio da natureza humana ou 
por outro lado, será apenas fruto da nossa imaturidade no decurso de um processo de 
amadurecimento, enquanto não compreendemos a nossa verdadeira identidade. 
Então, quem somos e porque conflituamos até à nossa destruição? Haverá vantagens 
no conflito, e como tal será este um mecanismo necessário num contexto competitivo, 
ou haverá espaço para uma forma diferente de relação? Será que o principal papel da 
escola é a transmissão de conhecimentos, literacia (escolarização) ou deverá evoluir 
para o domínio da literacia emocional na medida em que se verifica uma escalada do 
conflito social/agressividade a todos os níveis? A origem da agressividade reside no 
medo e o medo é uma jurisdição do Complexo-R. Ou seja, a pressão social tem 
despoletado cada vez mais um processo de exaltação dos nossos instintos na medida 
em que todo o modelo de exigência, restrição e prioridades conflituam com as nossas 
necessidades biológica básicas criando um sentimento de ameaça que se cristalizam 
em padrões reactivos de inconformismo biocultural. 

 

RECONHECER PADRÕES 

 

Reconhecer padrões: o cérebro humano segue padrões ou vias neuronais. Os 
estímulos conduzem a respostas e, ao longo do tempo, a resposta torna-se habitual, à 
medida que os padrões se consolidam em vias, as vias em auto-estradas e estas em 
super-vias. Então torna-se necessário desenvolver medidas extraordinárias se 
queremos interromper com esses padrões ou hábitos. O padrão inclui pensamentos, 
sentimentos e acções num ciclo contínuo. Numa idade jovem, aprendemos lições de 
como cooperar, como ir de encontro às nossas necessidades e satisfazê-las e como 
nos proteger. Estas estratégias reforçam-se mutuamente e desenvolvemos uma 
estrutura complexa de crenças para suportar a validade dos comportamentos. 
Frequentemente este sistema de padrões serve-nos bem, mas noutras alturas conduz-
nos a criar inconscientemente o oposto daquilo que verdadeiramente desejamos. 
 
 O que mantém as pessoas na repetição de comportamentos disfuncionais e 
como se pode mudar? 
 
 Quando a informação sensorial entra no cérebro, dirige-se para o tálamo. O 
tálamo actua como um controlador de tráfego aéreo enviando os impulsos para os 
locais apropriados. Normalmente, os impulsos sensoriais são encaminhados para o 
córtex para serem processados. Em seguida, os impulsos vão para a amígdala que 
coloca os impulsos em acção com base nas memórias e respectivos padrões 
armazenados. Alguns destes padrões normalmente relacionam-se com questões e 
situações de sobrevivência e estão armazenados na amígdala para acesso imediato. 
Quando o sistema visual capta uma informação (input) que é interpretada como uma 
ameaça, desencadeia as reacções necessárias com o intuito de desenvolver acções 
de luta ou fuga.  
 O Tálamo, tal como um controlador aéreo, por vezes determina que a 
informação urge uma resposta mais rápida e envia o impulso directamente para a 
amígdala. Esta informação é interpretada por comparação com as memórias de 
padrões de “alto risco” que pode conduzir a uma “escalada” de agressividade e 
eventualmente violência (física ou verbal). Resulta assim uma acção sem a 
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intervenção do pensamento superior (Córtex), ou seja sem uma análise com base em 
associações mais elaboradas. 
 Através das ferramentas de “Inteligência Emocional”, podemos facilitar aos 
actores da família educativa os instrumentos e métodos para diminuir ou retardar as 
reacções emocionais imediatas tomando consciência dos padrões de comportamentos 
ou automatismos psico-emocionais que promovem a perda de controlo que cada vez 
acontecem mais no contexto da sala de aula, no recreio ou nas relações profissionais. 
 Os medos implicam uma reacção fisiológica que ajuda à mobilização 
comportamental para a resolução das situações problema. Numa primeira fase os 
medos implicam a defesa automática dos perigos do ambiente. Com a maturação e o 
desenvolvimento cognitivo, aparecem os medos mais elaborados e generalizados, 
reflectindo a ansiedade a propósito de acontecimentos futuros importantes para o 
indivíduo. Sem o desenvolvimento da consciência, a situação é instantaneamente 
avaliada e é automaticamente efectuada uma resposta. Nestas alturas, quando o 
indivíduo não pode perder muito tempo a pensar, as emoções desempenham um 
papel extraordinário e são capazes de “pensar” por ele. Numa perspectiva evolutiva, a 
capacidade de perceber e de actuar é anterior à capacidade de descrever por 
palavras, verificando-se o mesmo do ponto de vista desenvolvimental. 
 
 
  RESPOSTA EMOCIONAL 
  ────────────────────────────────────────────────────── 

 
────────────────────────────────────────────────────── 

   
 
 

 Em termos cognitivos, uma das funções do medo é a avaliação, quer da 
ameaça, quer das competências pessoais para lidar com a mesma. O exagero da 
percepção das qualidades do estímulo ameaçador, pode estar provavelmente 
relacionado com a necessidade de uma acção rápida. A defesa agressiva também é 
uma resposta ao medo, e de medo, quando nenhuma das estratégias anteriores 
funciona. É uma defesa pelo medo, mas para meter medo através da agressão. Outra 
forma para eliminar um ataque é a submissão, são os indivíduos passivos, que 
preferem passar despercebidos, fazerem-se passar por “mortos”, esperando que 
assim ninguém os veja e possam passar com indiferença perante o agente 
ameaçador. São violentos consigo e não com os outros, Cristina Fernandes (2008). Se 
as crianças em idade escolar manifestam cada vez mais comportamentos agressivos, 
significa que a falta de apoio afectivo, ou “abandono” nas creches, infantários, jardins-
de-infância desde tenras idades, a falta de tempo e ausência dos pais, está a inundar 
com químicos peptídeos do medo, todo o sistema destas crianças, reforçando os 
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padrões defensivos. Mesmo quando os pais estão presentes, a crescente ansiedade e 
medo face à crise que ameaça fazer ruir as “torres de marfim”, repercute-se 
morfogenéticamente nas crianças, ou mesmo as reverberações dos padrões ocultos 
da sua sombra. Serão as crianças más? Não, apenas se adaptam à nossa insanidade 
e neurose. 
 
 
 
 
 
 

     input auditivo 

  Input visual ▪▪  

    
  
 Hipotalamo  Amigdala 

  
 Hipocampo 

 ─────────────────────────────────────────── 
Correlaciona as informações actuais com as memórias de 
experiências passadas tendo em consideração uma análise 
dicotómica na satisfação das suas necessidades: prazer, desprazer; 
gratificação, frustração; 
─────────────────────────────────────────── 

 
 Ficheiro – Memória  Ficheiro - Memória 
 
  Expectativas positivas  Expectativas negativas 
  ↓  ↓ 
  (Experiências passadas  (Experiências passadas  
  Positivas)  Negativas) 
   

    

  (> 6 segundos)  (< 6 segundos) 
  VIA LENTA  VIA RÁPIDA 
  (Circuito lento)  (Circuito rápido) 
  ↓  ↓ 
  CÓRTEX CEREBRAL  Os estímulos dirigem-se 
  Análise; Síntese; Padrões  de imediato para a amigdala 
  Associações  que compara com memórias e 
     respectivos padrões armazenados 
  ↓  ↓ 
  AMIGDALA  AMIGDALA   
  ↓  ↓ 
  Resposta ajustada  Resposta desajustada 
  Pró-activa  Reactiva 
  ↓  ↓ 
  Resolução do conflito  Escalada do conflito 
  ↓  ↓ 
  “Inteligência Emocional”  Despoleta os mecanismos 
    viscerais do Complexo-R 

 
 
 É assim, nas idades precoces que os padrões emocionais e cognitivos são 
estabelecidos e moldados através de um processo de “podar”. Os controlos do lobo 
frontal são iniciados nesta idade precoce. Durante a fase de estruturação da 
personalidade o complexo “eu”, “mim”, “meu” pode ser mais ou menos hipertrofiado 
em função dos “construtos mentais artificiais auto-impostos”. Se a criança recebe 
bastantes feedbacks depreciativos relativamente ao seu comportamento, ou as suas 
acções e atitudes são demasiado reprimidas por um excessivo correccionismo, cria-se 
uma intoxicação por contenção e os padrões que se formam centram-se em torno de 
percepções de insegurança, medo, desadequação, insuficiência, receio, baixo auto-
conceito, ressentimento, revolta, cinismo, inveja, etc (conflitos intrapsíquicos 
centrípetos e centrífugos). Os padrões ou COEX System (Sistemas condensados de 
emoções carregadas) tornam-se bastante presentes (amígdala), e interferem 
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constantemente na tomada de decisões (circuito rápido). Se a criança evolui num 
contexto incoerente do ponto de vista emocional, os padrões que estrutura relacionam-
se com a incoerência emocional. A criança sentir-se-á apenas em conforto com a 
incoerência, que é, o desconforto entre iguais. Contraímos a doença da consciência ou 
um vírus no sistema tornando-nos “funcionais disfuncionais”. 
 Ou seja, ela tenderá a replicar na sua vida através dos seus comportamentos e 
atitudes (pensamentos, palavras e acções), as situações que promovem as 
circunstâncias que desencadeiam a repreensão, a crítica, a desconsideração para que 
possa justificar os seus programas internos de “desmerecimento”, de “baixo valor”, de 
“incompetência”, etc. Ou seja, ela boicota a sua felicidade e a sua prosperidade 
(sucesso escolar) para justificar aquilo que passou a pensar de si própria. Por outro 
lado, o indivíduo pode assumir dois tipos de comportamentos para “combater” estes 
programas. Pode entrar em depressão (fuga) autovitimizando-se, ou pode procurar 
descarregar esta tensão interna, tornando-se agressivo e conflituoso ou passivo-
agressivo, dissimulando o seu ressentimento relativamente a si, projectando-o nos 
outros e na vida. Pode ainda procurar sublimar esta energia através de acções 
canalizadas para a obtenção de reconhecimento (honra – “teatralização”) de forma a 
angariar dos demais, o reconhecimento, estima e o valor que não nutre por si. Torna-
se assim co-dependente da apreciação (honra) ou depreciação de terceiros, uma 
criança obediente e funcional/disfuncional. Se estes reconhecem o mérito do esforço 
das suas acções alimenta o seu ego e sente-se bem, caso contrário sente-se 
indignado e critica ou repudia aqueles que o não reconhecem. 
 Para se poder resolver estes problemas, ter-se-á que reprogramar os padrões, o 
que pode ser feito através da sincronização coração cérebro ou pela reinterpretação 
(reprogramação) do significado das experiências (memórias) vividas/armazenadas. 

 

COMUNICAÇÃO CORAÇÃO CÉREBRO 

────────────────────────────────────────────────────── 

 
────────────────────────────────────────────────────── 

 
 Se alguém tece considerações, elabora críticas, ou faz juízos de valor 

depreciativos pode despoletar a agressividade interna porque a mente subconsciente 

(Eu residual / Ego) teme que descubram a verdade daquilo que sente em relação a si, 

que não presta, que é mau, que não tem valor. Estas são algumas linhas de código 

hipotéticas que podem fazer parte da programação do indivíduo durante a sua 

infância. Apesar de usar uma máscara para ocultar este ressentimento em relação a 
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si, teme que alguém veja para lá dessa máscara que usa. Se alguém afirmar que “Não 

prestas!”, “és um incompetente!”, “não fazes nada de jeito!”, estas afirmações podem 

fazer ressonância com os programas embutidos e gera-se uma escalada de violência 

verbal ou física. O mesmo acontece com imagens, sabores, cheiros ou outros que 

estejam associados a momentos de dor, trauma ou perigo. Vivemos assim em modo 

“defensivo” na expectativa de a qualquer momento alguém ou algo colocar em causa a 

“integridade física” ou o “território mental” cujas fronteiras ultrapassam em muito as 

fronteiras do nosso corpo físico. O “eu” angaria muitos “meus” ou - subpersonalidade 

por fragmentação - (mecanismo de defesa - comportamentos, conceitos, ideias) de 

forma a evitar que façam mal a “mim”. Criamos assim rotinas, estereótipos mentais, 

emocionais e físicos de forma a alimentar sistemas defensivos dissuasores ou 

intimidadores para protegermos a “criança assustada” (mente subconsciente) que está 

“dentro” de nós. Os mecanismos e recursos do cérebro Reptiliano são óptimos 

instrumentos para nos proteger do mundo e dos outros. Se puder ter poder, este poder 

permite-nos controlar os outros ou as coisas ou situações para evitar que nos 

ameacem. Se puder isolar-me, também evitarei o contacto com tudo aquilo que nos 

poderá ameaçar. Se intimidar os outros pode ser que eles não me ataquem e assim 

criamos a dissuasão. Podemos também enveredar por um cargo ou responsabilidade 

no qual “combatemos” o mal, o desvio, de forma a purgar aquilo que acreditamos que 

é o meu mal, o reflexo do nosso próprio desvio ou “sombra”. Ou ainda assumir um 

cargo ou profissão que nos coloque do lado da lei, protegidos pela imagem 

institucional da autoridade e da farda, tornando-nos invioláveis e íntegros por inerência 

à imagem que personifico (estou do lado do bem, da lei), mas no entanto uso esse 

poder para punir os que corrompem a ordem e a paz, através de medidas coersivas e 

punitivas (desamor). Posso ainda ser Educador ou Professor, e através do poder do 

papel e do peso institucional que personifico, condiciono pela repreensão, da 

admoestação, da participação disciplinar, pela atribuição de rótulos de forma a purgar 

e expulsar das crianças tudo aquilo que é mau e inaceitável. Ou seja, a maioria das 

nossas orientações pessoais e profissionais têm como base o medo e por isso 

deixamos de ser honestos para connosco porque nos escondemos atrás das nossa 

máscaras para nos protegermos e ocultarmos a nossa “sombra” a qual projectamos 

nos outros e combatemos. 

 

 Uma vez que os processos emocionais funcionam de forma mais rápida do que 

os processos mentais, torna-se necessário um poder superior à mente para “dobrar” a 

percepção e criar um “bypass” aos circuitos emocionais incoerentes. Para tal é 

necessário o poder do coração. 

 O coração é o gerador de padrões rítmicos de informação mais poderoso do 

corpo humano. O coração funciona como um sofisticado descodificador e processador 

de informação, e possui um sistema de comunicação muito mais desenvolvido que a 

maioria dos maiores órgãos do corpo. Em cada batimento, o coração não só bombeia 

o sangue como também transmite um complexo padrão de informações neurológicas, 

hormonais, electromagnéticas e de pressão para o cérebro e através de todo o corpo. 

Enquanto ponto nodal relativamente à maioria dos sistemas de interacção corporais, o 

coração está situado numa posição única que lhe permite assumir a função de ponto 

de entrada para uma complexa rede de comunicação que liga o corpo, a mente, as 

emoções e o espírito. 
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 Várias experiências têm demonstrado como é que as mensagens que o coração 

emite para o cérebro, afectam a nossa percepção, processos mentais, estados 

emocionais e a performance de forma bastante significativa. O coração comunica 

informação relativa aos estados emocional (tal como se reflecte nos padrões da 

Variabilidade da Frequência Cardíaca), para o centro cardíaco situado na medula 

cerebral (corpo caloso), que por sua vez se desloca para o Núcleo Intralaminar do 

Tálamo e para a Amígdala. Estas áreas estão directamente ligadas com a base dos 

lobos frontais, os quais são críticos para a tomada de decisões e para a integração da 

razão e das emoções. O Núcleo Intralaminar envia sinais para o resto do córtex para 

ajudar a sincronizar a actividade cortical, fornecendo assim uma via e os mecanismos 

que explicam como é que os ritmos do coração podem alterar os padrões das ondas 

cerebrais e concomitantemente modificar a função cerebral. Quando os padrões dos 

ritmos cardíacos são coerentes, a informação neuronal enviada para o cérebro facilita 

a função cortical. Este efeito é normalmente sentido como uma clareza mental 

elevada, aumento da capacidade de tomada de decisões e aumento da criatividade. 

Adicionalmente, inputs coerentes a partir do coração tendem a facilitar a experiência 

de estados emocionais positivos. O coração está intimamente envolvido na criação de 

coerência psicofisiológica. 

 

 A investigação tem demonstrado a forma como os sinais neurológicos aferentes 

afectam directamente a actividade da amígdala e do núcleo associado, um centro de 

processamento emocional importante do cérebro. A amígdala é o centro cerebral 

chave que coordena o comportamento, as respostas imunológica e neuroendócrina 

relativamente às ameaças ambientais. Também funciona como “armazém” de 

memórias emocionais no cérebro. Ao aceder ao ambiente, a amígdala compara os 

sinais emocionais que chegam com as memórias emocionais armazenadas. Desta 

forma, a amígdala toma decisões instantâneas sobre o nível de ameaça da informação 

sensorial que lhe chega, e derivado desta extensa ligação com o Hipotálamo e outros 

centros do Sistema Nervoso Autónomo, consegue “sequestrar” as vias neorológicas, 

activando o sistema nervoso autónomo e a resposta emocional antes que os centros 

corticais superiores recebam a informação sensorial. 

 

 Uma das funções da amígdala é organizar e seleccionar quais os padrões que se 

tornam “familiares” ao cérebro. Se os padrões rítmicos gerados pelo coração são 

desordenados e incoerentes, especialmente nas fases precoces da vida de uma 

criança, a amígdala aprende a esperar a desarmonia como uma linha familiar base; 

assim, essas crianças sentir-se-ão “em casa” com a incoerência, a qual pode afectar a 

aprendizagem, a criatividade e o equilíbrio emocional. Por outras palavras, sente-se 

confortável apenas com a incoerência interna, que neste caso é um desconforto 

efectivo. Com base no que se tornou familiar para a amígdala, o córtex frontal medeia 

as decisões relativamente ao que considera um comportamento apropriado numa 

situação qualquer. Por este motivo, a agressividade pode vir a ser considerado um 

comportamento apropriado para a criança apesar de ser considerado desapropriado 

em termos sociais. Assim, as memórias emocionais subconscientes e os padrões 

psicológicos associados subjazem e afectam as nossa percepções, reacções 

emocionais, processos mentais e comportamentos. Estes traços de memórias 

emocionais, podem ser reestruturadas pela utilização de intervenções focalizadas no 

coração de forma que a coerência se torne um estado confortável. Resumindo, com 
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base na actual compreensão das elaboradas redes de feedback entre o cérebro, o 

coração e os sistemas mental e emocional, torna-se claro que a antiga luta entre o 

intelecto e a emoção não será resolvida com base na dominância da mente sobre as 

emoções, mas antes através de um equilíbrio harmonioso entre os dois sistemas. Esta 

é uma forte mensagem para a forma como organizamos a nossa educação. 

 

  
A NOSSA VIDA É O REFLEXO DAS NOSSAS CRENÇAS: 
 
 
   Mantenha as suas crenças positivas porque… 

 

 Neocórtex  As suas crenças tornam-se nos seus pensamento! 
   Os seus pensamentos tornam-se nas suas palavras! 
 

 Sistema Límbico  As suas palavras tornam-se nas suas acções! 
   As suas acções tornam-se nos seus hábitos! 
   

 Complexo-R  Os seus hábitos tornam-se nos seus valores! 
  Os seus valores tornam-se no seu destino!... 
 

   Mahatma Gandhi 

 

 
 
 A nossa vida é um reflexo das nossas “crenças pessoais”. Estas crenças – que 

normalmente se situam no plano subconsciente – são o resultado de uma 

“programação mental” que processa uma quantidade de registos acumulados ao longo 

da nossa vida. Por vezes, como efeito directo de uma “programação negativa”, 

tendemos a pensar e a comportar-nos de forma auto-destrutiva ou pouco produtiva 

para o nosso bem-estar pessoal. 

 Em 1988 foi desenvolvida uma técnica por Robert M. Williams (2004), “The 

Missing Piece/Peace in your Life”, com o nome de Psych-K©, e o seu objectivo visa 

acelerar o crescimento pessoal. Esta técnica foi inspirada em vários campos de 

investigação incluindo a cinesiologia, programação neurolinguística (PNL), 

acopressão, hipnoterapia Ericksoniana e vários outros sistemas. É uma técnica segura 

e não invasiva, uma forma eficaz para dissolver as resistências à mudança a nível do 

subconsciente. 

 As nossas crenças são sobretudo subconscientes e normalmente resultam de 

uma vida de programação constituindo-se como uma poderosa influencia no 

comportamento. É com base nas nossas crenças que formamos as nossas atitudes 

acerca do mundo e de nós próprias, e a partir destas desenvolvemos 

comportamentos. Normalmente são os comportamentos auto-derrotistas que 

desejamos alterar. A forma mais eficaz de alterar um comportamento é através de 

uma alteração da crença ou crenças que lhe dão suporte. O objectivo é transformar 

crenças que sabotam em crenças que suportam os nossos objectivos. 

 Esta técnica foi concebida com o intuito de criar uma comunicação equilibrada 

entre ambos os hemisférios do cérebro. Este estado de todo o cérebro é ideal para a 

programação da mente com novas crenças positivas, reduzindo o stress não desejável 

a ajudando a aceder ao total potencial de resposta relativamente aos desafios da vida. 
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 A vida desenrola-se de forma a nos lembrar quando chega a altura para uma 

mudança de algum aspecto. Infelizmente, o aviso normalmente assume a forma de 

trauma ou outra situação emocionalmente tensa. Esta técnica permite mudar esses 

padrões de forma consciente e sem a dor ou dificuldade desnecessária. Se o padrão 

de comportamento que nos vemos a recriar na forma de pensamentos, emoções ou 

comportamentos se torna persistente, devemo-nos perguntar “que benefícios temos 

relativamente a esses padrões de pensamento ou comportamento”. Quando 

conseguimos formular esta pergunta abertamente e de forma honesta, o resultado 

torna-se muito revelador. 

 Assim, as nossas crenças são os alicerces da nossa personalidade e definem-

nos através do sentimento que nutrimos relativamente a nós próprios, de utilidade ou 

inutilidade, competência ou incompetência, com poder ou impotente, confiante ou 

duvidoso, pertencendo ou não pertencendo, auto-suficiente ou dependente, flexível ou 

julgamental, tratado justamente ou vitimando-se, amado ou odiado. As nossas 

crenças, sejam positivas ou negativas, têm mais alcance e impacto em todas as áreas 

da nossa vida. As crenças afectam os nossos estados de humor, as nossas relações, 

a nossa performance profissional, a nossa auto estima, e mesmo a nossa saúde física. 

 Com tanto em jogo, é imperativo que conhecer e identificar as crenças que nos 

estão a limitar, e como mudá-las para crenças que nos dêem apoio.  Para que 

possamos compreender, identificar e alterar as crenças que não nos servem é 

necessário conhecer um pouco sobre o funcionamento do cérebro. 

 Muitas investigações efectuadas comprovam a “teoria da dominância cerebral”. 

Os resultados indicam basicamente que cada hemisfério do cérebro especializou-se e 

preside funções diferentes, processa tipos distintos de informação e lida com 

diferentes tipos de problemas. 

 
 
   Cérebro Humano 
   ┌───────────────────┴───────────────────┐ 
  Hemisfério esquerdo  Hemisfério direito 
  ───────────────────  ─────────────────── 
 Usa a lógica/razão; Utiliza as emoções/intuição/criatividade. 
 Pensa em palavras; Pensa em imagens; 
 Lida com partes/específicas; Lida com o todo/relações; 
 Analisa/separa; Sintetiza/Une(articula); 
 Pensa sequencialmente; Pensa simultaneamente/holisticamente; 
 É limitado pelo tempo; É livre do tempo; 
 É extrovertido; É introvertido; 
 Caracterizado como masculino; Caracterizado como feminino; 
 Identifica-se com o indivíduo; Identifica-se com o grupo; 
 É ordenado/controlado. É espontâneo/ livre 
   
 

 Enquanto o nosso direito de nascença é a capacidade natural para operar 

simultaneamente com ambos os hemisférios do cérebro, as experiências da vida 

normalmente despoletam a dominância de um dos lados sobre o outro quando 

respondemos a determinadas situações. Quanto mais carregada emocionalmente for a 

experiência (normalmente traumática), tanto mais provável é a possibilidade de ser 

armazenada como futura referência, e tanto mais provável nos sobre-identificamos 

com apenas um dos hemisférios do cérebro quando enfrentamos no futuro 

experiências de vida similares. 

 As conclusões que retiramos das experiências que temos (ex: crenças, atitudes, 

valores, etc), construídas com base nessas experiências anteriores são armazenadas 

na “mente subconsciente” (o nosso corpo – memória celular somática). Elas “dirigem” 
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as nossas acções observáveis e os nossos comportamentos, pese embora o facto de 

não estarmos conscientes da influência que exercem sobre nós. Estas crenças 

subconscientes criam os filtros perceptivos através dos quais nós respondemos aos 

desafios da vida. Elas formam a base das nossas acções e reacções a cada uma das 

novas situações. A capacidade de desempenho eficaz, tanto pessoal como 

profissional, é profundamente influenciado por tais crenças tais como “eu sou 

competente”, “eu sou poderoso”, ou “eu sou seguro”. Com crenças como estas, 

podemos desenvolver e conduzir projectos desafiadores (empreendedorismo) com 

confiança, e mantermo-nos concentrados na tarefa em mãos. Contudo, se temos 

crenças como “eu não confio verdadeiramente em mim para fazer um bom trabalho” 

ou “A forma como as coisas acontecem não dependem do meu controlo”, 

procederemos de forma hesitante, com medo de cometer erros, medo do criticismo e 

de falhar. Este é sem dúvida o retrato da “Anomalia Lusitana” e o “Sucesso da 

Asneira”, que é legado por “infecção mental e emocional” através do vírus (VCMAAI
EGO – 

Construtos Mentais Artificiais Auto Impostos).  

 Qualquer medida que vise o sucesso educativo, ou uma profunda mudança no 

seio do sistema educativo, ou do sistema social Lusitano, tem que começar por um 

mecanismo de reprogramação das crenças que minam o nosso sucesso como 

indivíduos, como instituições (grupos) e como nação. A capacidade empreendedora 

depende da “desfragmentação” do nosso sistema de crenças que nos inibe da 

capacidade de erguer a cabeça e avançar confiante e seguro, sabendo que o nosso 

valor pessoal é infinitamente grande e a sua dimensão é de natureza espiritual. 
 

 

 A psicologia Energética iniciou-se em 1960 e foi desenvolvida por George Good-

heart, um quiroprata de Detroit. A técnica baseia-se na pressão sobre vários pontos 

meridianos de acupunctura para aliviar a dor enquanto trata pacientes de forma 

holística. O Psiquiatra John Diamond (1985) e o Psicólogo Roger Callahan (1985), 

testaram o tratamento dos problemas de saúde mental e descobriram que pressionar 

os pontos de acupunctura ajudava a eliminar as emoções negativas, como ansiedade, 

fobias e memórias dolorosas. A Terapia do campo de pensamento (Thought Field 

Therapy) de Callahan é muito eficaz e poderosa. Em 1990, Fred Gallo (1998) e Gary 

Craig (1995) desenvolveram a sua própria abordagem á psicologia energética. As 

investigações mostram que estes conceitos usados na acupunctura podem ser 

utiilzados eficientemente para tratar problemas psicológicos. Este “sistema circulatório 

de luz” permite aceder ao campo mental subconsceinte uma das manifestações do 

“campo luminoso”. 

 

 
 

Algumas das comuns “crenças limitadoras” que são muitas vezes construídas no 
ambiente familiar e escolar: 
 
“Independentemente do que eu faça ou do esforço que desenvolvo, nunca é 
suficientemente bom”; 
“As decisões que normalmente tomo dão sempre errado”; 
“Se as pessoas conhecessem o verdadeiro “eu” não gostariam de mim”; 
“Eu culpo os outros (o meu patrão, os meus colaboradores, a minha esposa, etc.) 
pelos meus problemas; 
“Eu não devo tentar nada de novo e arriscado porque provavelmente arruinarei de 
qualquer das formas”; 
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“Eu não confio que as pessoas me apoiem. Elas só querem saber delas próprias”; 
“A minha opinião, na verdade, não importa”; 
“O que eu faço não é verdadeiramente importante”; 
“Não é seguro perguntar aos outros para me ajudarem porque eu não confio neles 
para fazer as coisas correctamente”. 

 
 Uma IP dá-se quando um acontecimento traumático (reflexo de susto), 

deplecciona a nossa energia até um nível baixo, tornando-a negativa nesse ponto. Por 

seu lado, esta situação promove crenças ou comportamentos auto-sabotadores, 

acabando o sujeito por criar uma situação que se opõe, ou inverte, aquilo que 

pretende ou deseja para si. Queremos a felicidade, o sucesso educativo, o 

empreendedorismo, mas obtemos a infelicidade, insucesso e estagnação criativa. As 

IPs mais frequentes relacionam-se com situações ou áreas específicas, significando 

que apenas afectam determinadas áreas da nossa vida, como por exemplo a 

capacidade para atingir um determinado objectivo, ultrapassar uma fobia, ou 

relacionar-se melhor com outra pessoa. 

  É suficientemente perturbador que as crenças negativas possam ser um reflexo 

da realidade, mas o que na verdade é ainda mais perturbador é o facto de que elas 

ajudam a criar essa realidade. As crenças estabelecem os limites daquilo que 

conseguimos alcançar. Se acreditarmos que conseguimos, ou se acreditamos que não 

conseguimos, é porque temos razão. Isto é especialmente verdade quando as crenças 

são subconscientes. A maioria de nós acredita, e os cientistas comportamentais 

confirmam-no, que os nossos comportamentos são um reflexo directo das nossas 

crenças, percepções e valores, criados a partir de experiências passadas. Contudo, a 

dificuldade parece estar em saber como mudar as crenças antigas “negativas”, 

percepções e valores em novos valores “positivos”. 

 Reescrever as crenças subconscientes que possam estar a sabotar as nossas 

acções bem intencionadas é semelhante a reprogramar um computador pessoal. Uma 

das formas de programar é pela utilização da técnica Psych-K© que é uma espécie de 

“teclado mental” do nosso cérebro no qual podemos aumentar a “conversa cruzada” 

entre os dois hemisférios cerebrais, atingindo assim um estado mais relativo a “todo o 

cérebro”, o qual é ideal para se alterarem as crenças subconscientes. Quando o 

hemisfério direito e o esquerdo estão em comunicação simultânea, a qualidade e 

características de ambos os hemisférios ficam disponíveis para se maximizar a nossa 

resposta potencial total. 

 As técnicas do Psych-K© permitem-nos facilitar a comunicação directa com a 

mente consciente e subconsciente. Assim, quando queremos adoptar novas crenças 

que nos sirvam melhor, conseguimo-lo alterando as velhas crenças que nos sabotam 

de forma muito mais rápida e fácil. Contudo, nós estamos cientes da sua influência, e 

elas agem como filtros perceptivos através dos quais nós respondemos aos desafios 

da vida. Poucas são as pessoas que compreendem que a mente humana também é 

programável. Menos ainda sabem como reprogramá-la na medida em que não 

compreendem de que forma é que a mente adquire e armazena os seus programas. A 

ciência cada vez mais se aproxima de um modelo de funcionamento da mente como 

descreve Thomas Bearden (1991), mas para desprogramar a mente basta conhecer o 

modelo de trabalho, Robert M. Williams (2004).  

 Um físico pode descrever a mente como os fotões de luz contidos num campo 

electromagnético. O mesmo pode ser dito da memória do computador. De facto, Bruce 

Lipton (2005), afirma que cada uma das estimadas 50 a 70 triliões de células que 
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constituem o corpo humano, são na verdade chips de computador capazes de inputs e 

outputs e de memória. Esta compreensão da natureza do corpo e da mente é a chave 

para se entender a forma como funcionamos no mundo, ou seja, como nos tornamos 

naquilo que somos e como podemos mudar, Robert M. Williams (2004). Quando 

tomamos consciência que os seres humanos consistem em triliões de células 

programáveis, torna-se especialmente importante conhecer de que forma as células 

são programáveis e como o podemos fazer. A noção de felicidade ou de divertimento 

assume pouco significado para o subconsciente até que a ideia seja traduzida naquilo 

que se chama por linguagem baseada-sensorialmente.  

 A percepção da mente subconsciente está por baixo do nível da consciência 

desperta. Assim, de que forma poderemos comunicar com a mente subconsciente? 

Uma das formas é através do “teste muscular” que se aplica a nível da cinesiologia, 

fundamentalmente utilizado por quiropráticos com o intuito de descobrir os 

desequilíbrios no sistema energético humano. Contudo, o teste muscular é também 

uma forma muito eficaz de se comunicar com a mente subconsciente para se 

descobrir quais as crenças que nos sabotam. A mente subconsciente controla o 

sistema nervoso autónomo que é responsável pelas funções físicas e neurológicas 

automáticas. Por exemplo, o corpo move-se porque a mente subconsciente controla 

um complexo conjunto de sinais eléctricos accionando os músculos correctos levando-

os a executar a acção adequada no tempo adequado. Uma das teorias que explica o 

funcionamento do teste muscular refere que os sinais eléctricos são significativamente 

afectados pelos pensamentos da mente. Quando a mente desenvolve um pensamento 

stressante, gera-se um conflito eléctrico no cérebro e a força do sinal enviada para o 

corpo fica reduzida, resultando numa resposta muscular enfraquecida. O mesmo 

acontece quando uma pessoa faz uma afirmação com a qual a mente subconsciente 

discorda. O conflito entre a mente consciente e subconsciente resulta numa resposta 

enfraquecida nos músculos do corpo. Este princípio é semelhante à forma como o 

polígrafo (detector de mentiras) funciona ao detectar as alterações fisiológicas 

resultantes dos processos mentais. Consequentemente, o “teste muscular” pode ser 

utilizado para se determinar que tipos de pensamentos são stressantes para o corpo, 

bem como quais as ideias (crenças) que são apoiadas ou não a um nível 

subconsciente, Robert M. Williams (2004). Em 1999, foi publicado um estudo no jornal 

científico “Perceptual and Motor Skills”. O estudo intitulava-se “Muscle Test 

Comparisons of congruent and Incongruent Self-Referential Statements”. Concluiu-se 

do estudo que “foram encontradas diferenças totais entre respostas de teste muscular 

a estímulos semânticos congruentes e incongruentes. Os resultados do estudo 

sugerem que o teste muscular responde à congruência de afirmações auto-

referenciais”. Simplificando, notou-se claramente que existem diferenças significativas 

entre as respostas musculares daqueles indivíduos quando proferem afirmações 

verdadeiras versus afirmações falsas. As respostas foram medidas através de um 

dinamómetro computorizado para se assegurar a precisão.   

 
 
Buryl Payne (1996); “The Body magnetic”. A força do dedo e o teste de 
diagnóstico, Dr. Broeringmeyer 
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Uma forma muito simples, contudo bastante precisa, de se realizar o teste muscular 
utiliza apenas um dedo e o polegar. Apenas temos que colocar os dedos na posição 
da figura onde o indicador e o polegar formam um arco fechado entre si. A outra mão 
utiliza o indicador para puxar o polegar da mão que realiza o arco com os dedos 
unidos. Depois, dando uma ordem verbal tal como “resiste”, tentamos separar os 
dedos que se tocam. Os cinesiologistas descobriram que quando os pacientes se 
sintonizam mentalmente com os seus “temas”, dá-se um enfraquecimento 
momentâneo dos músculos reflectindo o desequilíbrio energético.  
 
 

 
O TESTE MUSCULAR MANUAL da área cinesiológica é um procedimento 
utilizado pela PE (Psicologia Energética), que avalia as funções corporais 
acedendo à mente subconsciente. O teste é realizado num músculo 
isolado como o deltóide, um músculo grande e forte situado na zona do 
ombro 
Peço ao paciente para elevar o braço até uma posição de abdução de 90º 
com uma flexão do cotovelo de 90º. O paciente faz força com o seu braço 
na direcção da abdução com tanta força quanto possível contra a pressão 
efectuada pelo terapeuta. Esta pressão é aplicada contra a mão que 
repousa sobre a porção distal do úmero e na zona proximal do ante-braço. 
O Terapeuta coloca-se por detrás do paciente. 
George Goodheart, “Applied Kinesiology” 
O método Psych-K

©
 utiliza o braço como interface para este processo. 

 
 
 
 

 
 

A RETÓRICA DO DOMÍNIO SÓCIO-AFECTIVO. 

 
 

 O “Domínio sócio-afectivo” (DSA) é uma componente da avaliação dos alunos 

relacionada com atitudes e valores. Será que, esta parcela da classificação contempla 

a aquisição de competência no domínio da literacia emocional?  

 Toda a sociedade se estrutura e se alimenta da necessidade de julgar (avaliar). 

E o Sistema Educativo assume esta tarefa filtrando e categorizando o que é mau, 

aceitável ou bom ou conforme os pressupostos da cidadania.  

 

 A partir do momento em que à escola incumbe também o papel de certificar, 

com todas as implicações que isso envolve, exercícios, chamadas, testes, exames, 

classificações, notas, diplomas, selecção e exclusão, cabe-lhe por inerência a 

função social mais odiosa: a de definir critérios de excelência (Perrenoud, 1984 

citado por Baptista, 1999), ou seja, a de separar os bons (subservientes) dos maus 

(desadaptados), a de fazer a distribuição do tecido social. Os alunos que desafiam 

a autoridade do professor, porque personificam as incoerências do sistema 

educativo, que não lhes agrada, serão eternamente penalizados, mesmo que 

possuam excelentes capacidades intelectuais e cognitivas. 

 

 A escola funcionava como filtro selectivo dos bons e maus alunos. Os “bons” 

alunos tinham sucesso e progrediam, os “maus” alunos ficavam retidos ou eram 

afastados da escola.  Ao aceitar privilegiar a certificação e a selecção, sobrepondo-as 

às suas funções iniciais, a escola não só se adulterou por completo como perdeu toda 

a capacidade de inovação e criatividade. Os professores ficam pressionados e sentem 
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que a sua primeira responsabilidade não é preparar os alunos para a vida, mas 

recolher os elementos, as informações que permitem “dar notas” no fim do período e, 

no fim do ano, para decidir quem passa e quem reprova. Um professor poderá não 

fazer nada durante o ano, poderá subverter por completo os objectivos da sua 

disciplina e até mesmo a escola, mas se der as notas no momento certo, está tudo 

salvo, cumpriu a primeira função que lhe exigem. E se der notas altas para premiar os 

“virtuosos”, “disciplinados”, “obedientes” (subservientes), e “de bom carácter”, e notas 

baixas para punir os “incapacitados” de “mau carácter”, os “indisciplinados”, os 

“rebeldes”, a sua eficácia é total (Baptista, 1999).  

 

 Os virtuosos, com o caminho aberto para uma escolaridade longa, para 

diplomas de estudos superiores, terão um estatuto social elevado e os 

benefícios correspondentes; 

 Os maus, os menos inteligentes (os burros), e os “deficientes” são excluídos e 

condenados a tarefas de “menor prestígio social” (preconceito), e a níveis de 

vida que, porventura não irão além da mediocridade ou da mediana. Contudo, 

contrariando estes preconceitos, não é a escolarização que garante o sucesso 

e a prosperidade na nossa sociedade. 

 

 Com a agravante de que o sucesso e o insucesso são proclamados na praça 

pública (rankings), vendo-se os alunos permanentemente confrontados com os jogos 

de inveja ou de vexame, sentindo-se tantas vezes violentados por verem em público o 

que gostariam de manter na maior privacidade.  

 Com o advento da obrigatoriedade da escolaridade e da inclusividade 

(“integração escolar”), os “bons” e “maus” alunos são obrigados a conviver nas 

mesmas turmas no mesmo modelo educativo. Os “maus” alunos deixaram de o ser 

para receberem todo um conjunto de rótulos que procuram desculpar o insucesso 

escolar de alguma forma e garantir a sua transição independentemente dos resultados 

“objectivos”. Por um lado exige-se aos professores rigor no processo de avaliação e o 

processo de planificação é cada vez mais exigente a todos os níveis desde os critérios 

de avaliação á sistematização dos conteúdos. Por outro lado, apesar da exigência no 

rigor das avaliações, quando o Conselho de Turma se confronta com alunos que não 

atingiram as competências mínimas para o ano escolar ou ciclo de ensino vêem-se na 

contingência, face a um conjunto de argumentos e teorias do “handicap” a transitar os 

alunos com base, sobretudo nos aspectos sócio-afectivos e em variáveis não 

quantificáveis pela avaliação. Este processo cria nos professores um mau estar 

porque despendem imensa energia e tempo no rigor da avaliação e sentem-se 

defraudados porque no final todo esse trabalho acaba por ser secundarizado.  

 

 Os Conselhos de Turma assumem um formalismo que visa cumprir com o 

“ritual de classificação” e garantir as “categorias estandardizadas de alunos”, 

passando a ser esta função, a sua dimensão central que justifica a credibilidade 

externa do sistema. Pressupõe-se que as estruturas existem para servir 

determinados objectivos, e que estes não são necessariamente compatíveis entre 

si, e são mecanismos fundamentalmente racionais. 

 

 

 O parâmetro DSA, baseado na quantificação das atitudes e valores, torna-se 

num instrumento dissuasor utilizado para penalizar os alunos que assumem 
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comportamentos inapropriados na sala de aula e perturbam o processos de ensino-

aprendizagem. O DSA não tem assumido uma componente de formação dos alunos 

no domínio das atitudes e valores uma vez que o investimento mais significativo neste 

domínio é representado pelas admoestações, repreensões verbais e escritas ao 

Director de Turma e pelos discursos moralistas relativamente às consequências de 

tais opções. Ou seja, não existe um verdadeiro investimento a nível da “literacia 

emocional” que facilite a educação dos traços de personalidade e o desenvolvimento 

da “consciência emocional”.  

 O DSA relaciona-se com o terceiro e quarto Pilares da Educação da UNESCO 

(1996), “Aprender a viver Juntos, aprender a viver com os outros” e “Aprender a Ser”. 

Qual o tipo de investimento efectuado pelos Professores e contemplado nos 

Programas neste domínio? Quase nada ou nada mesmo. Estes conteúdos são 

fundamentalmente subjectivos e pessoais e substanciam-se na “pedagogia do sujeito 

ou da subjectividade”, porque o aluno deveria ser estimulado a entrar em contacto 

profundo consigo através das suas sensações, percepções e observações, 

construindo a sua identidade no próprio reconhecimento e no reconhecimento do 

outro. No entanto, o DSA procura forçar a construção de uma identidade forjada pela 

coerção em função do regulamento e dos limites facilitadores de funcionamento de um 

espaço social. 

 Com base nas polémicas sobre a falta de autoridade e de respeito para com a 

figura do professor, decidiu-se reformular o “Estatuto do aluno dos Ensinos Básico e 

Secundário” (Lei n.º 3/2008 de 18 de Janeiro), procurando-se restitui-los. Contudo, as 

alterações apenas mostram a incapacidade de encontrar soluções construtivas para 

os sintomas de “mal-estar difuso” que alastram. A indisciplina é um conceito que 

integra todos os comportamentos que perturbam o trabalho que o professor pretende 

realizar, Jesus (1998) cit. Luísa Fernandes (2008). Quando o Professor só utiliza 

estratégias punitivas para lidar com a indisciplina dos alunos, pode estar a funcionar 

como modelo agressivo e, para além deste aspecto, pode ser necessário aumentar 

a frequência e a intensidade destas estratégias para continuarem a ter efeito sobre o 

comportamento dos alunos. Só que chegamos a um ponto em que se atinge o limiar a 

partir do qual estas estratégias já não surtem efeito. Uma vez ultrapassado este limiar 

só com estratégias centradas num novo quadro de referências. 

 

 Nas reuniões de avaliação, é comum escutar-se o desabafo de indignação de 

alguns professores que, depois de imenso trabalho investido no processo de 

avaliação, as horas dispendidas a corrigir testes escritos, trabalhos de casa entre 

muitas outras tarefas e obrigações, vêm as suas notas votadas em Conselho de 

Turma para transitar alunos que, objectivamente deveriam reprovar. Ou seja, face aos 

argumentos e imperativos da promoção do sucesso escolar “forjado”, o modelo 

educativo enfatiza os aspectos pedagógicos adversos da retenção, mas que também 

não propõe soluções consistentes. Os Professores no Conselho de Turma, face a 

estas ambiguidades de interpretação, acabam por se dividir na sua opinião quanto á 

transição dos alunos com vários níveis inferiores a três. A retórica passou então a 

ocupar um lugar de primeira ordem na educação e na vida pública e a erística 

evolui cada vez mais dando voz às diferentes facções que desenvolvem a sua 

capacidade de persuasão pelo discurso e argumentação face a um auditório de 

Professores mais ou menos influenciáveis que por vezes apenas pendem para o lado 

dos melhores argumentos. Onde está a objectividade e cientificidade deste processo 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         277 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

uma vez que, os argumentos utilizados remetem sempre para os problemas 

familiares, emocionais, os traumas, as perdas, as dificuldades que os alunos 

vivem fora e dentro da escola. OsProfessores que advogam a retenção ou transição 

do aluno têm que argumentar e persuadir a assembleia, e para tal recorrem a dois 

tipos de provas: as não técnicas e as técnicas. Os testemunhos pessoais (que são 

sempre subjectivos), incidem sobre os traços de personalidade do aluno sublinhando-

se por vezes os “defeitos de carácter” ou as “virtudes” ou os “handicaps 

socioculturais” como argumento reprovativo ou aprovativo. Se os traços de 

personalidade estão intimamente interligados com as emoções o que foi feito durante 

o tempo lectivo para ajudar o aluno a ultrapassar estas limitações psico-afectivas e 

emocionais e pudesse utilizar o seu potencial cognitivo sem restrições ou limitações? 

 Quem é professor, sabe e sente que tudo depende das pessoas presentes nos 

Conselhos de Turma uma vez que, duas situações aparentemente idênticas resolvidas 

em Conselhos de Turma distintos têm desfechos também eles desiguais mesmo que 

sejam posteriormente ponderados em Conselho pedagógico. 

 
 

Conselho de Turma (RETÓRICA) 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────── 

A quem incumbe a tarefa de julgar se os alunos se adequam ou não aos critérios e competências 
propostos ou atingiram os objectivos mínimos para o ciclo de ensino. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Avaliação: A maioria dos critérios de avaliação, dos instrumentos de Observação e de recolha de 
dados para a avaliação e o próprio observador estão dependente de inúmeros  factores e variáveis: 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

1.º Conjunto: Variáveis aparentemente controláveis que se mostram com aparente objectividade bem 
como os seus instrumentos de recolha: (testes escritos, fichas de avaliação; trabalhos de investigação; 
participação oral; 

2.º Conjunto: variáveis conhecidas mas não controláveis e para as quais não são utilizados 
instrumentos correctos e adequados (Estados emocionais, padrões emocionais e traços de 
personalidade enquadrados no domínio do handicap sócio-cultural); 

3.º Conjunto: Variáveis totalmente desconhecidas e quando conhecidas, são rejeitadas pelo facto de 
não fazerem parte do consenso (confundentes) 

────────────────────────────────────────────────────────────────
Este conjunto de factores torna o acto de avaliar um dos grandes preconceitos educativos que é 
defendido à custa da retórica argumentando a sua pseudo-objectividade, assumindo-se como um 
instrumento infalível na determinação do futuro de milhares de jovens, cujo valor é uma função dos 
resultados deste sistema duvidoso. Todo o sistema fundamenta-se em construtos que estão 
contaminados desde a sua base. Quando o aluno possui três ou mais níveis inferiores a três, o 
Conselho de Turma secundariza o primeiro conjunto de variáveis e sobressaem os argumentos do 
segundo e terceiro conjunto de variáveis. 
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Conselho de Turma (RETÓRICA)  
─────────────────────────────────────────────────────────────────
 AUDITÓRIO TEMPO INTENÇÃO OBJECTIVO MÉTODO 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
 O professor Papeis assumidos 
 assume-se pelos Professores Ano Lectivo 
 no papel do Conselho momentos de  
 discursivo: de Turma avaliação    
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
DISCURSO Membros Futuro aconselhar/ conveniente/ Exemplo 
DELIBERATIVO da Assembleia  especula dissuadir prejudicial  
   sobre o futuro sobre a vantagens e/ou 
   do aluno. Classificação desvantagens 
     da retenção 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
DISCURSO Juízes Passado acusar/ justo/ Entimema 
JUDICIAL (julgam os comportamentos diferenciar injusto 
  alunos) Atitudes e  
   Valores do aluno 
   Traços de 
    personalidade 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
DISCURSO Espectadores Presente elogiar/ virtude/vício Amplificação 
EPIDICTICO no Conselho  censurar belo/feio os medos do 
 de Turma   Bom/Mau professor 
    Adequado/ exacerbam 
    Desadequado o problema 
    Certo/Errado sentindo-se 
    Atribuição de impotente 
     Rótulos(*) ao 
     Aluno. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Delibera sobre o futuro daquele aluno com base no que se determina por objectividade da 
avaliação estruturada sobre Critérios “científicos”, no entanto, entre 15 e 40% da 
classificação não se apoia sobre nenhum critério objectivo. A própria validade dos testes 
escritos é questionável. 
(
*

)
 O que são Rótulos Negativos: Estamos constantemente a pôr rótulos às outras pessoas, 

aos nossos sentimentos e a nós próprios. Os rótulos são uma maneira conveniente e 
simplista de descrever sucintamente experiências complexas. Todavia, além de 
comunicarem informações objectivas, os rótulos revelam muitas vezes os valores daqueles 
que os atribuem. Convém notar que, muitas vezes um rótulo se baseia em poucos ou 
nenhuns dados concretos, sendo apenas fruto de um preconceito pessoal. Mesmo quando 
parte de dados concretos, estes são filtrados pelos valores subjectivos da pessoa que 
atribui o rótulo. Acontece frequentemente escolhermos um rótulo precipitadamente com 
base numa observação absolutamente superficial. Uma vez atribuído o rótulo não o pomos 
em causa. A partir desse momento, qualquer explicação que procuremos arranjar é 
influenciada pelo rótulo, aceitamos tudo aquilo que o possa confirmar e ignoramos tudo o 
que possa negá-lo. Pode dar-se o caso do rótulo estar errado à partida. O que acontece 
então é desviarmos a atenção da verdadeira causa exterior e passamos a preocupar-nos 
com a nossa inépcia, Philip G. Zimbardo (1972). 

 
 

 
DOMÍNIO SÓCIO-AFECTIVO VERSUS INTELIGÊNCIA EMOCIONAL? 
 
 
 Ao pretender implementar a inteligência emocional no contexto escolar, podemos 

correr o risco de estar a tentar aplicar conceitos e estratégias redundantes pelo facto 

dos critérios de avaliação considerarem o “domínio sócio-afectivo” (DSA), como 

parâmetro de quantificação das atitudes e valores. Porém, tudo o que os professores 

fazem é rotular os alunos em função dos seus comportamentos mais ou menos 

facilitadores ou inibidores dos processos de ensino e aprendizagem na sala de aula. 

Na verdade, o DSA nada tem a ver com Inteligência Emocional (IE).  

 Para garantir a validade a nível do parâmetro DSA a escola terá que garantir a 

implementação nos currículos de competências no âmbito da literacia emocional 
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traduzidas em alterações positivas a nível dos “traços de personalidade”, reflectindo 

uma maior “consciência emocional”. Aliás, os alunos que apreasentam traços e/ou 

padrões emocionais disruptivos são sistematicamente excluídos do contexto social da 

sala de aula porque não garantem as condições necessárias para que a aula funcione. 

Ou seja, a maior acção supostamente pedagógica, utilizada relativamente a estes 

alunos é a exclusão que reforça a revolta e em nada ajuda ou facilita as condições 

para a resolução do problema. Apesar disto, não se pode imputar responsabilidade 

aos professores uma vez que todo o modelo não é facilitador deste discurso, nem 

sequer promove ou facilita as condições humanas e ténicas para se trabalhar os 

traços de personalidade adversos á sua inserção no grupo e facilitadores de relações 

interpessoais construtivas. 

 
 

As actividades avaliativas do domínio sócio-afectivo devem permitir: 

 

 Detectar o nível inicial dos alunos, de forma a permitir enquadrar as carências do 

aluno relativamente ao seu perfil emocional (traços de personalidade / “defeitos de 

carácter”); 

 Desenvolver um processo de ensino/aprendizagem que enquadre as competências 

emocionais, orientando o aluno no decurso do processo ensino aprendizagem; 

 A existência de balanços no final de cada etapa, cada período de trabalho no 

domínio da inteligência emocional que permita determinar em que medida os alunos 

atingiram as metas fixadas. É aqui que poderá estar inserida a classificação obtida 

no preenchimento de um questionário de IE permitindo um processo auto-regulado; 

 Se a avaliação é um mecanismo regulador que ajuda a aprendizagem, será sempre 

contraproducente estabelecer programas ou currículos no domínio da inteligência 

emocional integrado no modelo tradicional de ensino, porque cada aluno possui 

necessidades e carências distintas inerentes ao seu universo psico-emocional, 

também ele único e por isso manifestando a necessidade de um percurso curricular 

personalizado alternativo. A normalização e avaliação destes processos asfixiam a 

criatividade e liberdade necessárias ao processo individual e pessoal de 

transformação; 

 Qual será o impacto para um aluno que seja confrontado com o insucesso no 

domínio emocional – apenas um reforço negativo do processo emocional já por si 

delicado!... 

 

 

 Se a organização e hierarquização de actividades no domínio cognitivo é uma 

tarefa cuja realização se apresenta cheia de dificuldades, construir uma taxonomia 

para o domínio afectivo é um desafio que acarreta problemas muito mais complexos.  

 Por tal razão, e embora a importância de ter em conta os problemas do domínio 

afectivo seja cada vez mais valorizada em educação, pois como alguém disse 

“aprende-se mais com o coração do que com a cabeça”, a ordenação e hierarquização 

dos objectivos educacionais desta área está longe de ter sido conseguida. Assim, 

enquanto para o domínio cognitivo o critério de hierarquização foi o grau de 

abstracção, para o domínio afectivo o critério foi o grau de interiorização. 

 Na verdade, a abordagem e “trabalho” a nível emocional não pressupõe a 

negação ou depreciação das emoções negativas e a valorização das positivas, mas 

facilitar o contexto acolhedor para que o aluno aprenda a compreender e integre as 
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emoções negativas e as suas causas. Não se trata de premiar os alunos que 

manifestam emoções coerentes e sancionar aqueles que manifestam as emoções 

negativas, ou ensinar a reprimir os traços de personalidade negativos, isso é o que o 

actual modelo do DSA faz.  

  

 

DOMÍNIO SÓCIO-AFECTIVO, UMA PEDRA NO SAPATO? 

 

 

 Em primeiro lugar, se queremos objectividade e validade nos processos, teremos 

que utilizar instrumentos testados e validados. Em segundo lugar, como é bastante 

difícil avaliar e quantificar o “grau de interiorização” próprio do universo emocional, 

seria muito mais coerente não avaliar esta dimensão de forma a permitir espaço para 

a liberdade de expressão, para a criatividade e para a “desintoxicação da contenção” 

Isabel Lima (1995), permitindo o processo educativo através do “movimento no corpo 

subjectivo”, Vítor da Fonseca (1981). A expressão pessoal e emocional não pode ser 

ensinada apenas induzida e facilitada e intuída pelo próprio. Também, face à 

crescente sobrecarga administrativa que os professores têm sido sujeitos, introduzir 

mais questionários de avaliação que exigem mais horas de tratamento e 

processamento, só os iria afastar mais dos alunos. 

 Como é que se operacionalizam os critérios, de forma objectiva no domínio 

sócio-afectivo? Como se avaliam objectivamente as Atitudes e os Valores? 

 

 

ATITUDES E VALORES - ÉTICA E MODO HUMANO DE SER: 

 

Quais os pressupostos por detrás da avaliação do domínio sócio-afectivo? Será a 

“ética”? A ética aparece-nos como a tentativa de procurar o verdadeiro lugar do 

homem (onde está o humano), como esforço de criação de um mundo 

verdadeiramente humano, como tarefa de determinar qual o autêntico modo 

humano de ser. Os valores éticos dizem respeito ao conjunto dos ideais 

supremos duma cultura: aquilo que orienta o conjunto das suas actividades, as 

relações entre os seus membros, os seus objectivos mais profundos. Na ética 

valorizam-se ideais absolutos (O bem, a liberdade, a pessoa, a humanidade). 

Parte-se do pressuposto que o “bem deve fazer-se”; “O mal deve evitar-se”. 

Torna-se imperativo definir o que é bem e mal relativamente ao perfil dos alunos: 

Será que esperamos que sejam “Bons, Santos e Perfeitos?”, “Dóceis, submissos 

obedientes e respeitadores dos restantes actores da família educativa?”. Surge 

uma outra dificuldade perante o “relativismo cultural e relativismo dos valores”. 

Coloca-se aqui também a questão relativamente à acção propriamente ética 

esperada dos alunos, ou seja a acção que forma (realiza e produz), o aluno 

(Homem): 

 

A acção do homem no sentido técnico ou a acção que faz objectos, manifesta-se 

na sua capacidade de produzir objectos ou desenvolver trabalhos cognitivos. 

Através desta acção o homem cria algo exterior a ele próprio e que passa a ter 

uma autonomia em relação a quem os produziu, é a esfera do trabalho. É 

exactamente esta a dimensão que a escola trabalha através de toda a sua 

estrutura organizativa (programas, currículos, objectivos), dimensão certificadora; 
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A acção do homem no sentido ético, ou acção que faz o homem, é aquela em que 

não se produz nada que lhe seja exterior, mas produz-se a si mesmo. É a acção 

que faz homens, que forma o homem, que o faz atingir a plenitude da sua 

humanidade. Aqui o homem não faz isto ou aquilo, mas faz-se de acordo com a 

ideia que tem de si mesmo. 

 

 Levantam-se vários problemas, primeiro a escola ao assumir um papel que 

privilegia a dimensão certificadora, tornou prioritária a acção do homem no sentido 

técnico segundo o 1.º e 2.º Pilares da Educação da UNESCO (Aprender a 

Conhecer e a Fazer). A escola vocaciona muito pouco ou quase nenhum tempo e 

recursos na “acção do homem no sentido ético” (nem na disciplina de 

“Formação Cívica”). Esta acção no sentido ético pressupõe ajudar as crianças a 

construírem uma imagem ou ideia de si (auto-consciência / mestre Interior) para 

que, posteriormente, se construam no sentido da plenitude (grau de 

interiorização). A escola pede mesmo, aliás, exige aos actores da família 

educativa que “abafem a sua interioridade”, que neguem e controlem os gritos 

interiores de afecto, atenção, consideração e amor, por sobreposição dos valores 

económicos da esfera do trabalho (Homo Económicus).  
 

 

 

 Contudo, o objectivo maior de um currículo de “Inteligência Emocional” (Literacia 

Emocional) pretende agir sobre as causas que estão por detrás de todos os problemas 

educativos e respectivos sintomas, e não tanto criar mais um sistema de estratificação 

dos alunos em função das suas competências emocionais ou “inteligência Emocional” 

ou ainda validar os aptos distinguindo-os dos inaptos emocionalmente. 
 
 

Instrumentos validados para avaliação no Domínio Sócio-Afectivo: (Quociente Emocional) 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Avaliação diagnóstico: 
 Avaliação do QE (instrumentos): 
  F 1 : MSCEIT® - Mayer, Salovey, Caruso, Emotional Intelligence Test; 
  F 2 : SEI® - Six Seconds Emotional Intelligence Test; 
  F 3 : OVS® - Six Seconds – Organizational Vital Signs® 
  F 4 : EQ Map ®  - Essi Systems; 
  F 5 : EQ-i®  - Reuven BarOn; 
  F 6 : Emotional Intelligence Appraisal®  - Talent Smart; 
  F 7 : ECI® (Emotional Competence Inventory)  - Hay McBer; 
  F 8 : MBI Maslach Burnout Inventory - Christine Maslach (1997) 
  F 9 : TS (Testes Sociométricos) - Mary L. Northway & Lindsay Weld (1999) 
 
Avaliação Formativa: Literacia Emocional (Consciência Emocional) 
 Self Science (Emotional Intelligence Curriculum); 
 Emotional Literacy in the Midle School; 
 TestEdge – HeartMath + Biofeedback 
 
Avaliação Sumativa: proficiência emocional - Juízo globalizante sobre o desenvolvimento das 
aprendizagens no domínio das competências da Inteligência Emocional; 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Argumenta-se que o domínio sócio afectivo é uma componente ou parâmetro aberto e, ao avaliarmos os alunos 
estamos a tirar elações sobre os restantes actores da família educativa: Escala de Stress percebido (ESP); 
Inventário de sintomas de Mal-estar Relacionado com o Trabalho (ISMERT); Questionário de Estilos de Vida 
(QEV); Coping with Job Stress (CJS) 

  
 
 

O DOMÍNIO SÓCIO-AFECTIVO, A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E A PERSONALIDADE. 

  
 
 O termo personalidade deriva do grego: persona, com significado de máscara, designava 
a "personagem" representada pelos atores teatrais no palco. As máscaras, na verdade são 
defesas, cuja finalidade principal, é proteger o indivíduo do meio circundante.  
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  MEDO – Incoerência 
 
 Eu residual  
  
NÍVEIS ENERGÉTICOS   
EMOCIONAIS  

INFERIORES  DOMÍNIO DAS PATOLOGIAS 
 
   
    DOMÍNIO DAS NORMOSES - DISFUNCIONALIDADE  
    DIMENSÃO COMPETITIVA (Escassez de recursos) 
NÍVEIS ENERGÉTICOS  LINGUAGEM DEFENSIVA DO EGO  
EMOCIONAIS MÉDIOS (Vitmização; Securização; Proteccionismo; Normopatia) 
   CRENÇAS NEGATIVAS – Teoria X (Mediocridade das Massas)  
     
     
    
NÍVEIS ENERGÉTICOS DOMÍNIO DA AUTO-CONSCIÊNCIA - LEI DA ATRACÇÃO – FUNCIONALIDADE – COOPERAÇÃO - SINERGIAS 
EMOCIONAIS     
SUPERIORES CRENÇAS POSITIVAS – Teoria Y (Optimismo – “Flow”) – FELICIDADE – DINERGIA / HARMONIA / PARTILHA 
EU - PLENITUDE 
  Matrizes  0 6 20 30 40 50 60 idade 
  Perinatais 
  Idade em anos 
  AMOR - Coerência 

  
 
 
 A personalidade (eu residual), inicia a sua construção desde o momento da concepção 

onde a programação inicia-se através das moléculas da emoção da mãe e do inconsciente 

colectivo. Contribuem para a sua formação vários factores simbólicos da família (lealdades 

invisíveis). A força coerciva transforma a cultura em norma atribuindo-lhe assim um valor que 

limita a liberdade de escolha do indivíduo pressionando à conformidade com formas estáveis 

de comportamento. Os estilos de vida, ou seja, os modos de se procurar a subsistência por 

parte dos pais e o conceito de uma boa vida. Quando entra em contacto com a realidade 

escolar institucional, apreende as normas de cultura das instituições que se reflectem no 

comportamento prático destas estruturas sociais. Este processo de enculturação estabelece 

uma relação entre a pessoa e a cultura de forma ambivalente e quando os imperativos culturais 

deviam o indivíduo dos imperativos biológicos (mente subconsciente), gera-se uma 

inconformidade biocultural. Quanto maior for a imersão num mundo de ilusão através dos seus 

pré-conceitos, e quanto mais absorver estes construtos mentais artificiais e os impor a si 

próprio, tanto maior e mais forte será a personalidade. Esta estrutura-se fundamentalmente 

em crenças negativas e na tríade negativa (visão cognitiva analítica) edificando-se a Sombra 

cujo programa acentua o papel de vítima impotente da conspiração dos acontecimentos da 

vida e do mundo prevalecendo a incoerência emocional. 

 

 O indivíduo evolui num contexto onde as emoções negativas prevalecem criando 

estados emocionais que se prolongam no tempo cristalizando-se nos traços de personalidade. 

A sociedade repressiva afasta o indivíduo de si próprio pela imposição dos objectivos da 

tecnosfera cuja força motriz obedece a duas lógicas principais: a cultura de consumo e a busca 

de lucro como premissa básica do desenvolvimento. Esta deturpação dos objectivos da alma 

ou Mestre Interior de Verdade por objectivos medíocres torna-se no motor das 

disfuncionalidades de personalidade que em casos extremos assumem formas patológicas. A 

escola assume uma função fundamental neste processo de formação da personalidade ou 

“deformação do indivíduo” imergindo-o no mundo da ilusão do “transe cultural” e afastando-o 

de si próprio. 
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  MEDO – Incoerência 
 
Eu residual  
  
PATOLOGIA Perturbações graves de personalidade DSM-IV American Psychiatric Association 
     
     

 
DISFUNCIONALIDADE Disfunções da Personalidade  “Cura” 
   NORMOPATIAS Ego pejorativo (Eu-Mim-Meu)  1.º Passo 
    COMPORTAMENTO DE VITIMIZAÇÃO 2.º Passo 
     3.º Passo 
    dificuldades e perturbações   4.º Passo  
    da aprendizagem; Bullying;     
    Passividade Agressiva, etc.  P RO CURA  DE   

    CO E RÊ NCI A  

FUNCIONALIDADE Personalidade Funcional - “Flow” – Significado para a vida 
   
 
FELICIDADE Domínio da Individualidade – “Flow” – Significado para a vida 
EU - PLENITUDE 
  Matrizes  0 6 20 30 40 50 60  
  Perinatais 
  Idade em anos 
  AMOR - Coerência 

 
 
1.º Passo: recuperar a sensação de segurança; 2.º Passo: readquirir a noção de “controlo”; 3.º 

passo: reconstituir a história; 4.º Passo: chorar a perda. 

 

Gráfico: Exemplo de um possível percurso de construção da personalidade disfuncional: 

“Flow”: De que forma podemos orientar o espaço educativo para facilitar às crianças e jovens 

a pesquisa dos aspectos positivos da experiência humana – alegria, criatividade, e o processo 

de total envolvimento com a vida ao qual Mihaly Csikszentmihalyi (1990), designa por “Flow” ou 

fluxo (fluir e fruir). Quais são os princípios que permitem transformar as vidas aborrecidas e 

sem significado dos estudantes e professores noutras cheias de alegria. Aristóteles concluiu 

que mais do que tudo, o Homem procura a felicidade. Enquanto a felicidade em si é procurada 

pelo seu próprio bem, todos os outros objectivos como saúde, beleza, dinheiro ou poder, são 

valorizados porque esperamos que nos tragam felicidade. O “fluxo” é o processo de 

alcançar a felicidade através do controlo sobre a nossa vida interior. O estado óptimo da 

experiência interior é aquele onde prevalece a ordem na consciência. Isto acontece quando a 

energia psíquica, ou atenção, é investida em objectivos realistas, e quando as competências 

coincidem com as oportunidades para a acção. Quais são as formas que nos permitem 

desenrascarmo-nos na vida apesar das adversidades? Como é que nós arquitetamos a nossa 

experiência em padrões significativos? O problema surge quando se incute nas crianças uma 

exagerada fixação naquilo que se quer atingir e estas deixam de obter prazer no presente. 

Quando isso acontece perdem a sua oportunidade de contentamento. As crianças acabam 

por ser apanhadas no turbilhão da frustração das expectativas dos adultos (professores, 

pais ou sociedade), e não encontram formas de escapar, sentindo-se aprisionadas 

(inconformidade biocultural). SERÁ QUE A ESCOLA AJUDA AS CRIANÇAS A ENCONTRAR UM 

VERDADEIRO SENTIDO PARA AS SUAS VIDAS? Será que as crianças encontram sentido no 

mundo dos adultos e por isso transformam a sua vida num “fluxo” de actividade? 

 

UM ÚNICO FACTOR DE RISCO: Este gráfico representativo mostra claramente que apenas existe 

um único factor de risco. O percurso no sentido das disfuncionalidades até às patologias 

explícitas em todas as variantes do DSM-IV e das Manuais de Medicina representam uma 

diminuição da variabilidade da frequência cardíaca ou o percurso do medo. 
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 ESCOLA EMOCIONALMENTE INTELIGENTE: 
  MEDO – Incoerência 
 
Eu residual  
  
PATOLOGIA Perturbações graves de personalidade DSM-IV American Psychiatric Association 
 
 
 
DISFUNCIONALIDADE Disfunções da Personalidade   
   NORMOPATIAS   
 
      
    Proficiência escolar  
    Potenciação da aprendizagem     
    Partilha; Empatia; Entusiasmo. 
     

FUNCIONALIDADE Personalidade Funcional  
   A COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL 
    
FELICIDADE B Domínio da Individualidade CONSCIÊNCIA DA LEI DA ATRACÇÃO – “Flow” 
EU - PLENITUDE 
  Matrizes  0 6 PERÍODO ESCOLAR 20 30 40 50 60  
  Perinatais 
  Idade em anos 
  AMOR – Coerência 
 

 DOMÍNIO SÓCIO AFECTIVO: 
 ┌────────────────────────┴────────────────────────┐  
 Auto-avaliação Diagnóstico Currículo de  Auto-avaliação Sumativa 
 dos traços de Personalidade Literacia Emocional “Avaliação do  
 e “Quociente Emocional (QE)” Aprender a Ser e na Relação com os Outros Quociente Emocional (QE)” 
 ▪ ▪ ▪ 
 Identificação Identificação e integração Transformações da 
 dos padrões das partículas de sombra personalidade no  
 (Medos) Processo de Cura sentido da individualidade 
  ▪ 
  Competências Emocionais 

 
 
 
 As relações interpessoais escolares situam-se na “escala de consciência 

emocional” sobretudo no domínio do “entorpecimento” e das “sensações físicas” 

(somatização), dificultando todo o processo e interacção de ensino-aprendizagem. As 

emoções são uma componente fundamental do nosso universo independentemente do 

papel que assumimos, sejamos alunos ou professores. Um baixo nível de 

“Consciência Emocional” dificulta a comunicação (ruído). Reaprender esta linguagem 

implica percorrer um caminho doloroso porque a integração implica vasculhar, 

remexer na bagagem emocional, guardada hermeticamente, nas caves do 

subconsciente, e isso exige coragem, transparência, honestidade, humildade e 

vulnerabilidade. Por outro lado, mais do que coragem para se vasculhar nestes 

conteúdos (sombra), é a coragem de se assumir que estamos doentes (disfuncionais), 

o que significa para muitos de nós, assumir as fraquezas, máscaras (medos) e a 

nossa vulnerabilidade. 
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  Orientações da personalidade 
 

 ┌──────────────────┴───────────────────┐ 
 
  INCOERÊNCIA  COERÊNCIA 
 
  ▪  ▪   
  

  Ignorância e Inércia ACÇÃO  Pureza e Conhecimento  

         
  Rollin McCraty   Rollin McCraty 
  “Institut of HeartMath” IHM   “Institut of HeartMath” IHM 
  ▪   ┌─────────┴────────┐ 
  Incoerência Emocional  Coerência Emocional  Felicidade; Plenitude 
       

   
 

 └──────────────────┬──────────────────┘ 
 
Estes gráficos mostram de que forma as emoções afectam os nossos padrões dos ritmos cardíacos. O 
ritmo caótico associado coma frustração e outras emoções negativas pressionam o nosso corpo e 
drena a nossa energia. Também afecta adversamente o cérebro e a nossa capacidade para pensar 
com clareza e tomar decisões sensatas. Os sentimentos positivos tais com a apreciação, estão 
associadas com ritmos cardíacos coerentes e harmoniosos, e com a saúde do coração e do sistema 
nervoso. Estão associadas ao aumento dos níveis de energia, clareza mental e um vasto leque de 
benefícios para a nossa saúde. 

 
 
 
 As emoções, pelo carácter subjectivo que representam, têm sido associadas a 

fraqueza de personalidade, e aceitar manifestá-las integrando-as na nossa forma de 

estar diária, torna-nos aparentemente vulneráveis (para o ego que quer o controlo). 

Esta noção de fraqueza e vulnerabilidade despoleta os nossos medos mais arcaicos 

(Complexo-R), activando o nosso sistema de “dominância- submissão”, “defesa de 

predadores” e de “defesa ambiental”. As “crenças irracionais” dos Professores no 

perfeccionismo, fomentadas pela exigência da “Excelência” de um modelo racional, faz 

sobressair a necessidade de controlar e camuflar as emoções de forma a mostrar uma 

máscara de controlo, domínio, assertividade e competência. Os alunos, cujos 

comportamentos desafiam e ameaçam estas directivas tornam-se, para o 

subconsciente, nos inimigos a “abater”. Os alunos tornam-se numa ameaça à crença 

irracional de “exigência de controlo”, sobressaindo os estados e sentimentos de medo 

e raiva e muitas vezes o cinismo e as “pisadelas na alma” acontecem. Os alunos 

passam a ser vistos como obstáculos ao desempenho do Professor. O seu 

desempenho ou sucesso depende do sucesso dos alunos, no entanto estes resistem, 

boicotam e desafiam o professor no seu papel e função criando-se um sistema de 

tensão apenas balizado pela capacidade de auto-controlo do Professor e pelo medo 

dos limites morais impostos pela lei. 

 

 As crianças precisam muito que nos mostremos emocionais e vulneráveis, que 

nos manifestemos na nossa dimensão humana, sem rodeios e máscaras, porque elas 

sentem este cinismo e hipocrisia que se manifesta entre aquilo que queremos mostrar 

e aquilo que sentimos (que nos vai na alma). Esta insinceridade sem maldade, apenas 
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reflecte os nossos medos (sombra), para os quais criamos mecanismos de defesa, 

máscaras. Quando nos relacionamos com as crianças, escondidos atrás de máscaras, 

representando o papel do douto, do bom, santo e perfeito (isento), elas sentem a 

nossa falta de autenticidade e desiludem-se, acabando por, também elas, integrar 

essa forma de estar, pensar e sentir afastando-se da sua essência. As crianças e 

jovens precisam da comunhão, da abertura, da partilha sincera e transparente, para 

que se manifestem e se exprimam livremente. Evidentemente que isto também é 

verdade para todos nós, só que tememos essa verdade como se da morte se tratasse, 

a morte do nosso eu residual – ego. Quando tivermos coragem para aceitar a morte 

desta faceta do ego, renascemos para uma nova dimensão do nosso ser há muito 

escondida. 

 

 A prestação de um serviço educativo depende totalmente daquele que o presta. 

O serviço educativo é “intangível” ou seja, não pode ser visto, provado, escutado ou 

cheirado dependendo muito das qualidades humanas inerentes ao Quociente 

Emocional que determina a relação entre o prestador e o recebedor. É um processo 

“inseparável” de quem o facilita e tanto o Professor como o aluno afectam o resultado 

final do serviço, ou seja, o seu universo psico-afectivo e emocional determinam a sua 

qualidade. É também “variável” o que significa dizer de quem, onde e quando o serviço 

educativo é prestado. Ou seja, dois Professores seguindo o mesmo plano de aula 

obtêm resultados diferentes para a mesma turma, ou turmas diferentes para o mesmo 

Professor. O serviço educativo é “perecível”, ou seja, não pode ser armazenado para 

aulas futuras. Estas características inerentes aos serviços tornam-nos totalmente 

contingentes da qualidade das relações humanas, da empatia, do afecto, do “calor 

humano”, do entusiasmo, do amor, da sinceridade, ingredientes fundamentais que 

permitem a abertura e a partilha. Sem uma elevada “consciência emocional” (Claude 

Steiner & Paul Perry, 1997), ou seja, sem “empatia” e “interactividade emocional” não 

é possível a relação interpessoal, a base do processo educativo. 

 

 
Despacho n.º 2351/2007: Crença – “O desenvolvimento de uma cultura de 

sucesso escolar pressupõe o estabelecimento de um sistema de avaliação de 

desempenho capaz de gerar indicadores que permitam verificar, 

simultaneamente, a qualidade das aprendizagens, a adequação dos programas 

e a conformidade das práticas lectivas e pedagógicas, evidenciando os aspectos 

a alterar para a obtenção de melhorias significativas nos resultados dos alunos”. 

 

 

 Pelo facto da prestação dos serviços educativos depender na sua maior 

proporção daqueles que os prestam (os educadores), qualquer estratégia de melhoria 

da qualidade, deve centrar-se sobretudo no indivíduo, na sua dimensão humana, não 

na sua dimensão técnica. A razão prende-se com a necessidade do processo 

educativo facilitar o desenvolvimento das crianças e jovens e não tanto certificá-las.  

 

 Conscientes desta relação directa entre o quociente emocional e a qualidade na 

prestação de serviços, a “Six-Seconds Consulting Group” desenvolveram a sua 

ferramenta ou “Modelo de QE”. O seu modelo tripartido “Know Yourself: aumentar a 

literacia emocional, reconhecer padrões de comportamento”; “Choose yourself: 
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pensamento consequancial, navegar nas emoções, motivação intrínseca e optimismo”; 

“Give Yourself: desenvolver a empatia, perseguir uma missão nobre”, garantiram o 

sucesso a nível da qualidade na prestação dos serviços quando aplicados a várias 

instituições.  

 

 
Modelo de sucesso educativo alicerçado na Teoria do Sucesso e Optimismo 

(TY). Pressupostos da Teoria Y do sucesso adaptado à realidade educativa: 

 

 

Os alunos, de modo geral, têm uma vontade intrínseca de explorar, de criar, de 

participar activamente na construção do seu meio, existe um entusiasmo latente 

quando se sentem amados, acolhidos, valorizados, incentivados e apoiados. O 

trabalho escolar que se apoia no amor incentiva as crianças à participação; 

Os alunos precisam de ser amados, incentivados, apoiados e motivados a 

acreditar no seu potencial intrínseco com reforços positivos para que não morra 

neles a alegria, a simplicidade, a sinceridade, a singeleza no sentido da 

consecução dos objectivos auto-educativos de realização pessoal; 

As crianças, de um modo geral, inerentemente à sua condição de seres 

autónomos, intrinsecamente conscientes sentem uma grande necessidade 

participativa, preferindo auto-dirigir-se, e gostam de assumir responsabilidades 

quando se sentem confiantes e confiados nas suas capacidades, têm bastantes 

ambições e sonhos, apenas precisam de espaço, incentivos e reconhecmento; 

“Mind out of the Box” – soluções “no limite e fora da caixa” – Pedagogia do amor e 

da consciência – “5º elemento na educação” – unir, consciencializar, amar e 

valorizar. 

 

 

 A melhor forma de avaliar e facilitar uma transformação efectiva a nível da 

dimensão emocional (coerência emocional) é através do parâmetro da Variabilidade 

da Frequência Cardíaca (VFC). As alterações dos nossos ritmos cardíacos afectam 

não apenas o coração mas também a capacidade do cérebro de processar 

informação, incluindo a tomada de decisões, a resolução de problemas e a 

criatividade, três componentes fundamentais para a proficiência educativa. Também 

afectam directamente a forma como nos sentimos. Assim, o estudo da VFC constitui-

se como uma ferramenta poderosa, objectiva e não invasiva para explorar as 

interacções dinâmicas entre os processos fisiológicos, mentais, emocionais e 

comportamentais. Os estados mentais e emocionais afectam directamente o Sistema 

Nervoso Autónomo (SNA). O SNA é a porção do sistema nervoso que controla as 

funções viscerais, incluindo a acção do coração, movimento do tracto gastrointestinal e 

a secreção pelas diferentes glândulas, entre muitas outras actividades vitais. Uma 

normal variabilidade da frequência cardíaca deve-se a uma acção sinérgica destes 

dois ramos do SNA, que agem em equilíbrio através de mecanismos neurológicos, 

mecânicos, humorais e fisiológicos para manter os parâmetros cardiovasculares nos 

seus limites óptimos e permitir assim as reacções apropriadas de forma a alterar as 

condições internas e externas. Ou seja, a VFC funciona como uma óptima janela para 

o estado de saúde podendo também constituir-se como um instrumento fundamental 

para a Promoção da Saúde no contexto escolar. A Variabilidade da Frequência 
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Cardíaca é um indicador válido e adequado para se conhecer a realidade emocional 

das crianças e facilitar um trabalho a nível sócio-afectivo na escola. 

 
 

AS EXPECTATIVAS DOS PROFESSORES SOBRE OS ALUNOS – PIGMALIÃO: 

 
 

───────────────────────────────────────────────────────────── 

Testemunho de uma Oficina de Inteligência Emocional: 
───────────────────────────────────────────────────────────── 

O que vos levou à inscreverem-se na oficina, Indaguei?  

Muito despachados responderam. Não queríamos estar nas aulas, é uma seca!....  

Mas porquê, retorqui?  

Os professores só falam, falam, e a gente passa o tempo a escrever, até já tenho calos nos 

dedos, respondeu um deles. 

Então porque vêm à escola, perguntei? Porque razão estudam? 

Para sermos alguém! Respondeu o Ricardo muito despachado! 

Perguntei: então e agora, se queres ser alguém o que significa isso agora?  

Os olhos viraram-se para cima e depois para baixo como que à procura da resposta? 

Voltei a perguntar: se para seres alguém precisas de acabar os estudos e ser reconhecido, 

teres um diploma, então o que és agora? 

Hesitou pensativo… A pergunta desarmou-o, fê-lo pensar! Finalmente respondeu… 

Ninguém!? 

- Este “Ninguém” serviu como palavra-chave para desenvolver um conjunto de interacções 

e reflexões sobre a inteligência emocional… 

Então, se ainda “não és ninguém” vais ficar calado, sentado e obedeces a tudo o que eu 

disser sem reclamar, porque ainda não és ninguém. Por isso vou-te tratar como tal – não és 

ninguém! 

Esta afirmação redutora criou alguns movimentos na plateia, ficando pensativos… 

Voltei a questionar. Vocês gostam de ser desvalorizados desta maneira? 

A resposta foi imediata. Nãooo!...  

Mas é isso que acontece não é? É!, responderam com uma certa tristeza… 

E assim decorreu a oficina, com muita alegria e partilha. Em determinada altura pedi para 

escolherem um parceiro e darem um abraço, o que aconteceu, contudo foi um pouco 

distante, senti!... 

Vocês têm muito valor e muito potencial como o Ryan
(1)

 podem fazer muito pelos outros, 

basta acreditarem em vocês! Expliquei eu. Por exemplo, o Ricardo é um menino especial, 

como todos vocês! Vocês têm a força do menino que salvou o entomólogo no buraco, e se 

salvou do cancro, no filme “A Borboleta Azul”
(2)

. 

Responde o Ricardo, meio envergonhado e baixando a cabeça: Professor sinto-me 

constrangido, ninguém me valoriza assim, é estranho!... 

No final desta partilha muito rica, passaram de um comportamento muito irrequieto para 

atento quando lhes toquei no coração e eles falaram do que sentiam lá no fundo. No fim 

abracei um a um e eles procuraram esse abraço e foi muito sincero. 

No final, depois de explorar vários cenários e criar um ambiente caloroso e valorizador, pedi 

que se abraçassem. Notou-se mais sinceridade e proximidade neste contacto. 

 

Este é um pequeno extracto que pretende retratar superficialmente a forma como evolui a 

relação numa oficina que dura apenas dois tempos lectivos. Esta conversa é considerada o 

“aquecimento”. Na parte principal são utilizadas “imagens/desenhos”. Estes são colocados 

no chão e os alunos escolhem a imagem. Estabelece-se uma interacção com cada aluno 

individualmente a qual tem por objectivo criar pontes entre a “imagem” e os padrões de 

cada um. Recorro muito a objectos simbólicos como por exemplo, bonecos de peluche 

(afectividade e criança interior), regador com um coração suspenso num fio (metáfora do 

regar a flôr/criança com amor),  figuras conhecidas da banda desenhada ou da animação 

animada; utilização da caricatura, dos gestos exagerados, vocabulário juvenil, simulação, 

analogias, metáforas, representação, fantoches, etc, acede-se à linguagem das crianças 
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para facilitar a comunicação. Com o auxílio da imagem, e através do questionamento 

(descoberta guiada), o aluno acede à informação subconsciente (Complexo-R ou Criança 

Interior) e consciencializa alguns padrões emocionais. Esta “abertura” permite que, 

individualmente e em grupo, se crie um clima de profunda empatia, partilha e identificação 

que culmina muitas vezes em sentimentos e emoções bastante fortes. As crianças 

apercebem-se que, de certa forma, todas elas vivem dramas emocionais muito semelhantes 

ou próximos o que cria e reforça os laços afectivos. Ou seja, joga-se aqui com a “função 

simbólica” para aceder aos conteúdos escondidos na “sombra” pela “máscara” do papel 

social que assumiram como mecanismo de defesa face a um ambiente emocionalmente 

“hostil”. Por vezes são utilizadas outras estratégias tais como jogos de biofeedback, 

exercícios de relaxamento progressivo e profundo ou simplesmente a interacção 

espontânea e orientada. Como o tempo é curto, por vezes a sessão termina no final da 

parte principal sem aplicar algumas técnicas de retorno à calma, simplesmente no silêncio e 

na introspecção as crianças e/ou jovens integram os conteúdos, sentindo-os. 

─────────────────────── 
(1)

 Ryan Hreljac “Ryan's Well Foundation”. 
(2)

 Baseado numa história verídica, “A Borboleta Azul” conta a história de um rapaz de 10 anos em fase 

terminal da sua doença – cancro. O seu último desejo é apanhar a mais bonita borboleta na terra, a 

mítica e elusiva Azul Morfo que apenas se encontra na floresta tropical da América central e do Sul. A 

sua mãe convence um entomologista de renome a levá-los numa viagem à selva para procurar a 

borboleta. Esta aventura mudará para sempre as suas vidas. 

 

 
 

 Eu vivi um episódio semelhante quando participei na conferência de inteligência 
emocional NexusQ na Holanda onde estiveram os maiores investigadores em 
inteligência emocional. Em determinada altura, alguns dos participantes na 
conferência com mais convivi e escutaram as minhas ideias e projectos elogiaram-me 
e isso foi estranho para mim. Perguntei-lhes, porque sentiam isso! Ficaram surpresos 
com a minha pergunta porque não é habitual perguntar-se porque motivo se elogia, 
recebe-se o elogio e agradece-se. Este pequeno episódio fez-me aperceber que, entre 
os meus pares na educação, no contexto familiar ou social, a maioria dos juízos de 
valor sobre nós próprios e as nossas prestações são de carácter crítico e negativo. 
Com o passar do tempo e a constante desvalorização, apesar do nosso valor e 
qualidade pessoal, acabamos por não saber reconhecer e aceitar elogios e como diz o 
ditado, “quando a esmola é muita o pobre desconfia!”. Apercebi-me que já não sabia 
nem entendia um elogio às minhas qualidades porque aquilo que estava habituado a 
escutar sistematicamente é a depreciação, a crítica fácil e as pisadelas na alma. Ou 
seja, a profunda crise de afeto e valor próprio é tão grande entre nós portugueses que 
temos dificuldade em reconhecer os outros com medo que isso nos coloque em 
segundo plano. A crise de auto-estime e amor.próprio é tão profunda entre nós em 
termos colectivos que acabamos por achar que a “vida tem de ser sofrimento”, 
“provação”, “calvário”, “uma cruz!”, “austeridade e sacrifício pessoal e colectivo!”. 
Obviamente que essas crenças profundas se manifestam no nosso holograma 
coletivo. Quando analisamos as crenças religiosas que têm um profundo impacto no 
povo português, facilmente encontramos programações para este tipo de pensamento. 
Existe uma profunda e forte relação entre o processo de libertação espiritual pelo 
sofrimento. Jesus teve que passar pelo calvário para se salvar. Passamos a acreditar 
que a salvação está relacionada com sofrimento com o transportar cruzes 
(dificuldades na vida), para nos salvarmos. Esta é uma profunda crença disfuncional. 
Outro exemplo está presente na oração designada por “credo”. Em determinada fase 
da oração (programação para a mendicicidade espiritual), os crentes verbalizam “(…) 
Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei 
salvo(…)”. Esta crença profunda da separação da consciência de deus, reforçada pela 
crença da minha natureza indigna, impura e profana, e pela despotenciação do 
potencial inteior da minha tecnologia interior, coloca-nos enquanto povo, numa 
situação de sofrimento colectivo e subjugação ao poder externo. Ou seja, 
desconhecemos por completo o potencial transformador que possuímos e essa 
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programação para a mendicicidade espiritual e social, essa dependência do 
reconhecimento exterior, faz com que entregamos o nosso poder pessoal a forças e 
agentes externos. Esta programação começa no seio da família, continua nos bancos 
da escola (os professores é que atribuem o valor, é que têm o poder para valorizar), 
passando pelas crenças religiosas disfuncionais e terminando na programação social 
da função paternalista, autoritária e castradora do estado, contamina a nossa auto-
estima e retira-nos do nosso verdadeiro poder pessoal e espiritual. 
 
 Um dos objectivos das oficinas de inteligência emocional é começar a 
reconstrução dessa identidade e da consciência do valor e próprio e soberania 
individual. A nossa mente está sobrecarregada com este tipo de pensamentos 
disfuncionais. 
 
 
 
 

 
 100% 
  “Clímax” 
 
 
  75% 
 Intensidade 
 da  Conhece-te ──► Escolhe-te ──► Entrega-te 
 Entrega 
 Emocional 50% FASE I FASE II FASE III 

 na 
 Oficina  Sociometria de Moreno Recurso a imagens Visualizações 
   Brincar Biofeedback Relaxamento 
  25% Introdução Expressão corporal 
   Aquecimento Role Playing 
    Partilha 
   Bonecos / Fantoches 
  0%  
 
 AQUECIMENTO DESENVOLVIMENTO RETORNO 
 (Introdução) (Parte Principal) Á CALMA 

  
 Fases da Oficina 
 

NOTA: Dependendo da personalidade dos grupos, a intensidade pode ou não atingir valores 
elevados. A sequência, conteúdos, técnicas, métodos evoluem muito em função das interacções e 
direcção que a relação determina. 

 
 
 Portanto, o passo mais vital na nossa jornada rumo à iluminação é o seguinte: 
aprender a deixar de nos identificarmos com a nossa mente. 80 a 90% dos 
pensamentos da maioria das pessoas é não só repetitivo e inútil, mas devido à 
natureza disfuncional e muitas vezes negativa, é também muitas vezes prejudicial. 
 

Pergunta: porque seremos nós viciados em pensar? 
 
Porque nos identificamos com o pensamento, o que significa que obtemos a 
nossa sensação de identidade a partir do conteúdo e da actividade da mente; 
 
Porque acreditamos que deixaríamos de existir se deixássemos de pensar. 

 
 Ao crescer, e com base nas experiências individuais, vamos formando uma 

imagem mental da pessoa que somos resultante dos condicionamentos pessoais e 

culturais (Crenças – Construtos mentais artificiais auto-impostos). Podemos dar o 

nome de Ego a esse fantasma. Este consiste na actividade da mente e só pode 

continuar a funcionar através do pensar constante. Para esta “entidade” ou 

“identidade” (Eu Residual), o momento presente não existe, apenas o passado e o 
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futuro são considerados importantes. Esta total inversão da verdade explica o facto de 

a mente ser tão disfuncional quando está a funcionar como ego. O ego preocupa-se 

constantemente em manter vivo o passado, porque, sem ele, “quem eu seria?” 

Projecta-se constantemente no futuro para garantir a continuidade da sua 

sobrevivência e para procurar aí algum tipo de libertação ou de satisfação. Ele diz: 

“Um dia, quando isto ou aquilo acontecer, eu vou sentir-me bem, feliz, em paz!”. “Um 

dia, quando eu conseguir aquilo que quero, vou sentir-me realizado!”. Ou seja, o ego 

precisa de crenças tais como esta: “quando eu for grande! Depois de ser alguém 

(diploma/certificação), terei uma vida boa e realizadora!”, para sobreviver. E mesmo 

quando o ego se parece preocupar com o presente, não é o presente que ele vê: 

distorce-o completamente porque o vê através dos olhos do passado. Ou então reduz 

o presente a um meio para alcançar um fim, e esse fim fica sempre no futuro que a 

mente projecta (Eckhart Tolle, 2001). Esta é a razão pela qual os alunos atribuem ao 

professor um estatuto ambíguo que, nas palavras de M. Pagès citado por Hubert 

Hannoun (1975), afirma que “os alunos não estão verdadeiramente em comunicação 

com o professor, mas com a imagem que fazem dele, e esta é muitas vezes o reflexo 

dos seus próprios conflitos com os pais”. O inverso também é verdade, os Professores 

não estão em contacto com os alunos mas com o reflexo dos seus próprios conflitos 

não resolvidos com os pais enquanto crianças, e os alunos servem de espelho 

permanente relembrando ao subconsciente esses padrões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 

 
 
 
 
 
Legenda: Aluno ou Paciente; Professor ou Terapeuta – este modelo aplica-se tanto em situação de 
terapia psicológica como na situação de relação pedagógica. 

 

 Um professor vê um aluno através do aparelho sensorial e este funciona 

como um filtro que extrai e analisa. O próprio acto da percepção enfatiza alguns 

traços e minimiza outros, e o que chega á consciência é, afinal, uma imagem tão 

marcada como a que resultaria se observássemos o aluno através de óculos 

escuros. É sempre possível postular uma “imagem base” do aluno que está á 

nossa frente, mas trata-se de um fantasma que nunca se torna verdadeiramente 

visível. Vemos apenas as nossas percepções; e essas observações nunca 

poderão ser confundidas com aquilo que, na verdade, estamos a observar, ainda 

para mais no ambiente caótico ou tenso da sala de aula. 

 A utilização de uma teoria da aprendizagem vem acrescentar uma camada 

suplementar de cor aos óculos escuros, já que vem proceder a uma filtragem 

suplementar de percepções já de si filtradas. É assim que podemos classificar uma 

teoria como uma dupla alteração da realidade. No seu uso mais elevado, uma 

teoria é sempre um preconceito voluntário e intercambiável. Ao reduzirmos o que 
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vemos a um modelo simplificado, nós, utilizadores de teorias, enfatizamos pontos 

que, de outra forma, escapariam á nossa atenção. Quando mal utilizada, uma 

teoria corre o risco de se transformar numa bitola invisível que impede os maus 

professores ou terapeutas de ver o sucesso dos seus alunos ou as melhoras dos 

seus pacientes. Claro que podemos afirmar que o treino académico e a 

experiência profissional podem tornar uma pessoa menos susceptível a essas 

distorções. O facto é que, lamentavelmente, as observações académicas não 

corroboram este tipo de conclusões. O treino é, a maioria das vezes, uma doutrina 

da cegueira colectiva. Os homens em geral e os professores em particular, mais 

treinados são, muitas vezes, os que mais cegos permanecem perante as 

realidades da educação ou dos pacientes no caso da terapia. E, quantas vezes, a 

pertença a uma faculdade, sociedade profissional ou ordem podem constituir uma 

forma de se ver sempre “o fato novo do imperador”. A distorção das percepções 

desempenha sempre, de forma inevitável, um papel de relativa importância no 

âmbito da educação e da terapia, papel esse que é proporcional ao que 

desempenha na vida diária. Todos os seres humanos produzem, quase por 

definição, distorções de tal forma regulares que chegam a permear, de forma 

indelével, a fábrica da vida quotidiana. Na nossa luta pela sobrevivência, 

reduzimos a confusão atroz que nos rodeia de forma a conseguir transformá-la 

num conjunto de percepções e conceitos que nos sejam possíveis de administrar. 
─────────────────────────── 

Adaptado de Tom Rusk & Randy Read (1989), “Como Conquistar a Felicidade” 

 

 

 A investigação conduzida por Curto (1998) permitiu verificar que os 

professores têm muita influência no potencializar de situações de indisciplina. A 

maioria dos alunos considera que a indisciplina depende do professor e que a 

simpatia do professor diminui a indisciplina dos alunos, Cristina Fernandes (2008). 

Carita & Fernandes (1997) consideram que não devem ser apenas os professores 

a identificar os comportamentos indesejáveis dos alunos e a formular regras no 

sentido de evitar a sua ocorrência, mas que também devem ser os alunos a 

identificar os comportamentos dos professores que perturbam o processo de 

ensino-aprendizagem. Numa investigação realizada por Veiga (1999), o autor 

coloca a ideia de que existem alunos que se portam bem com alguns professores 

e mal com outros, e que na sua opinião, a grande maioria dos professores são 

pessoas capazes de deixar marcas positivas nos alunos. No entanto, segundo o 

investigador, nem todos os conteúdos que os professores ensinam têm o mesmo 

valor para os alunos e nem todas as salas de aula têm condições adequadas á 

aprendizagem, Cristina Fernandes (2008). 

 

 

 O medo de “não ser capaz de lidar com a desmotivação dos jovens”, “de ter 

alunos violentos”, “de não saber lidar com alunos violentos”, “de vir a ter algum 

esgotamento derivado da profissão”, acabam por criar as condições para a realização 

da profecia. As crenças relacionadas com o perfeccionismo do professor, em que ele é 

um detalhista, mais rígido, precisando de ser constantemente aprovado, nunca 

cometer erros e ter um controlo sobre todas as situações que ocorrem em sala de 

aula, predispõe os professores ao mal-estar docente. J. F. Cruz (1989), “Stress e 

crenças irracionais nos professores”, sistematizou um conjunto de crenças dos 

professores que se relacionam com os seus medos: Perfeccionismo; Necessidade de 

Aprovação; Exigência de Controlo; Evitamento; Percepção; Preocupação excessiva 
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com os alunos. Face à estrita ligação entre o bem-estar dos professores, a diminuição 

dos seus medos profissionais e o sucesso dos seus alunos, é interessante 

perspectivarmos estratégias de actuação educativas que permitam melhorar estas 

sinergias afirma Cristina Fernandes (2008). 

 

 A ocorrência do fenómeno de Pigmalião não se circunscreve, como se poderá 

pensar, no âmbito da Educação, contudo é aí que a sua aplicabilidade e o seu 

significado atingem o mais elevado grau. Trata-se de um processo socialmente 

dinâmico do qual emergem forças sociopsicológicas que podem ter um efeito profundo 

na interacção professor/aluno. É um desígnio do educador (geralmente aceite), a 

dedicação de atenção especial e a adequação do seu comportamento aos alunos de 

quem se espera menor sucesso. Porém, segundo João Pimentel (1989) citando 

estudos sobre o fenómeno de Pigmalião de Crowe (1977), Martinek e Jonhson (1979), 

Martineck e Karper (1982), demonstram que o professor adopta na prática, mais 

frequentemente para com estes alunos, comportamentos menos favoráveis à 

aprendizagem do que para os alunos de quem se espera maior sucesso, verificando-

se o inverso no que se refere aos comportamentos que favorecem mais a 

aprendizagem. 

 Estas diferenças de tratamento por parte do professor reflectem-se directa e 

indirectamente no resultado final do aluno, havendo por isso, grande conveniência em 

que todo o educador conheça o essencial sobre este fenómeno, designadamente em 

que consiste, como funciona e como evitar efeitos nocivos. 

 

 Segundo a lenda, Pigmalião foi escultor na ilha de Chipre. Para se entregar 

inteiramente à sua arte, ou, segundo outra versão, indignado com a prostituição a 

que se dedicavam as mulheres de Amatone, onde se erguia um templo a Vénus, 

resolveu ir viver um celibato absoluto. Vénus para se vingar, tornou-o loucamente 

apaixonado por uma estátua, prodígio de graça e de beleza, saída do seu cinzel. 

A deusa comovida com as súplicas do infeliz, animou a fria estátua com o fogo da 

vida. Pigmalião casou com ela e dela teve uma filha chamada Pafos, que fundou a 

cidade do mesmo nome, dedicada aos amores. 

 Haverá alguma relação entre o “milagre” lendário “em que a profunda 

dedicação do escultor à estátua acabou por converter esta em mulher real”, e o 

Fenómeno de Pigmalião, em que as expectativas do professor fazem com que 

actue de modo a que os alunos tenham comportamentos e desempenhos de 

acordo com as suas expectativas? 

 O Fenómeno de Pigmalião, também chamado Efeito Pigmalião, juntamente 

com o Efeito de Authorne e o Efeito de John Henry, constituem os três efeitos 

reactivos mais importantes, sendo o Efeito Reactivo um termo usado em 

investigação/avaliação quando os procedimentos ou das conclusões, João 

Pimentel. A Teoria de Pigmalião tem por base a existência de forças 

sociopsicológicas específicas, as quais têm um efeito considerável na interacção 

professor aluno e consequentemente no comportamento e desempenho deste 

último. Esta teoria explica o fenómeno da profecia auto-realizadora (Fenómeno de 

Pigmalião), pela qual os alunos desempenham algo de acordo com as 

expectativas do seu professor.A profecia auto-realizadora pode contribuir para que 

os alunos melhorem ou piorem os seus comportamentos ou desempenhos, João 

Pimentel (1989), “Pigmalião em Educação Física”; 
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 De facto, como podem os professores, os pais, os auxiliares da acção educativa, 

a “sociedade” e todos os agentes de ensino formais ou informais, querer sucesso 

educativo, se a maioria está em Burnout, verificando-se uma profunda “hemorragia do 

self”, uma “erosão da alma” verificando-se o “Síndrome da desistência do educador”. 

Que expectativas têm os professores ou os pais sobre os alunos ou filhos quando 

estão profundamente cansados, abatidos, sem mais vontade de ensinar? Quando já 

não há vontade de um envolvimento no trabalho, as expectativas sobre o sucesso dos 

seus alunos ou filhos, reduzem-se a um amontoado de ressentimentos, de 

desencantos de incapacidades e de sintomas de impotência face ao cenário? Com um 

nível de expectativas tão baixo, evidentemente que o panorama se agravará até ao 

ponto de ruptura. 

 
Basicamente, podem distinguir-se no Fenómeno de Pigmalião 6 etapas sucessivas, e que se 
desenvolvem do seguinte modo: Quando esta sequência de etapas se desenvolve na sua 
totalidade diz-se que ocorreu o Fenómeno de Pigmalião. PIMENTEL, João Nogueira (1989); 

  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 

      

 Os alunos possuem O professor  As diferentes O comportamento O conhecimento, A afectação dos 
 Características apercebe-se das expectativas do diferenciado do por parte dos alunos alunos influencia os 
 ou impressões-índice diferentes professor levam-no a professor é percebido das expectativas do seus comportamentos 
 que são diferentes características ou adoptar comportamentos pelos alunos, que professor afecta-lhes e desempenhos no 
 nuns e noutros impressões-índice igualmente diferentes passam a saber o que o auto-conceito, a sentido das 
  formando expectativas com os alunos o professor espera motivação e o nível expectativas do 
  relativamente ao  deles. De aspiração. Professor. 
  comportamento e 
  desempenho dos 
  alunos, de acordo 
  com a percepção 
  que teve dos mesmos 
 
 

 Numa famosa experiência desenvolvida pelo psicólogo Robert Rosenthal  e a 

Directora da escola Lenore Jacobson, foram transmitidas informações aos 

professores conduzindo-os a acreditar que certas crianças nas suas classes 

elementares eram “Late Bloomers” o que fez com que essas crianças se 

distinguissem academicamente, tendo inclusive os investigadores escolhido estas 

crianças aleatoriamente. A concepção positiva dos professores relativamente aos 

talentos tardios destas crianças fez com que os professores modificassem o seu 

comportamento relativamente às crianças ressaltando e melhorando a sua 

performance académica. Assim, este grupo de crianças comuns provou que o 

“efeito pigmalião” as tornou naquilo que era esperado serem – excepcionais em 

termos académicos. Infelizmente o oposto também ocorre até com mais 

frequência quando os professores esperam performances pobres de certos tipos 

de estudantes – provenientes de minorias (handicap sociocultural) e nalgumas 

classes pelo facto de serem rapazes. Os professores tratam inconscientemente os 

alunos de forma a validar esses estereótipos negativos, acabando por ter 

desempenhos académicos inferiores àquilo que são capazes. 

 Num cenário onde os medos dos professores estão cada vez mais acentuados 

face ao cenário educativo pelo aumento de crianças agressivas e passivo-

agressivas, a despersonalização assume contornos de uma ecologia da 

desumanização por defesa contra constantes agressões passivas de alunos 

revoltados, mal amados e compreendidos. 
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A CURA PELO PSICODRAMA 

 

 

 O Método Psicodramático assenta na hipótese de que, para oferecer aos alunos, 

separadamente ou em grupos, uma nova oportunidade de reintegração psicodinâmica 

e sociocultural, são necessárias “culturas terapêuticas em miniatura”, em lugar de, ou 

além de habitats naturais insatisfatórios.  

 Toda a escola primária, secundária e superior pode investir um espaço de 

psicodrama como laboratório de exploração. Muitos problemas que não podem ser 

resolvidos na sala de aula, podem ser apresentados e ajustados entre o fórum 

psicodramático, especialmente concebido para essas tarefas. 

 Os exercícios de exploração da espontaneidade são o tema principal da escola 

do futuro. Muitos distúrbios emocionais da personalidade em desenvolvimento, são o 

resultado imediato das perplexidades e incongruências do nosso sistema educativo 

numa fase posterior, e da família numa etapa precoce.  

 Isto parece ser o problema de toda a educação “superior” e é aqui que os nossos 

actuais sistemas educativos falham. Por consenso, esquecemos a maior parte do que 

aprendemos na escola, e mesmo aqueles que retêm factos na sua memória, 

raramente encontram nesses factos as soluções dos problemas do momento. 

 

 Já nos tempos pré-históricos, muito antes que a medicina se desenvolvesse 

como ciência, no sentido actual, foram tratados em civilizações primitivas com 

métodos quase psicodramáticos, sofrimentos psíquicos e físicos. Um antropólogo 

contou a Rosa Cukier (2002) que participou numa expedição científica na região 

dos Índios Pomo, próxima da costa ocidental da Califórnia. Numa aldeia foi 

testemunha de um tratamento que tinha muitas semelhanças com o psicodrama. 

Um índio que, aparentemente estava à beira da morte, foi trazido do campo para a 

aldeia. Imediatamente apareceu um curandeiro com os seus auxiliares e 

perguntou o que havia sucedido. O homem que trouxera  o doente explicou que 

este entrara em estado de angústia depois de haver encontrado um peru 

selvagem. Nunca havia visto tal animal. O curandeiro retirou-se, depois de algum 

tempo, apareceu novamente e representou junto com os seus auxiliares a situação 

que causou o choque, para o que repetiu exactamente cada detalhe. O curandeiro 

representou o peru no meio de um círculo de amigos e vizinhos, rodeando o 

doente, batendo as asas como um pássaro furioso, mas de tal maneira que o 

doente pudesse admitir aos poucos o facto de que o peru era inofensivo e o seu 

medo injustificado. O estado do doente melhorou visivelmente e curou-se. 

 Uma das ferramentas para o resgate da nossa integridade emocional é o 

Psicodrama. A dinâmica criada durante o Psicodrama espelha a dinâmica das 

complexas e aparentemente caóticas interacções sistémicas de relações inter-

individuais, intra-individuais e grupais, que espelham na perfeição a sincronicidade 

e a perfeita coreografia e sequências rítmicas. Tudo tem um timming perfeito, tudo 

tem um significado e um significante.  
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 Contudo ressaltam algumas dificuldades: 
 ──────────────────────────────────────────────────────────────── 

A primeira resistência a estas dinâmicas terapêuticas reside no facto de que, tanto 
os pais, filhos, professores e todos nós aceitarmos que estamos disfuncionais, 
fragmentados, que possuímos uma sombra activa, um ego pejorativo, 
argumentativo e dominador; 
Depois, passa pela capacidade de assumir que precisamos de um qualquer 
processo de cura e de integração; 
O terceiro passo importante que também exige coragem para iniciar o processo 
de cura o qual não é fácil; 
O quarto é reaprender a aprender, a viver uma nova atitude em função da 
integração efectuada a qual se faz por avanços e recuos, por convulsões e é 
muito importante sentirmo-nos apoiados por alguém; 
Fazer escolhas conscientes em função da “integração” realizada. 

 ──────────────────────────────────────────────────────────────── 
Integração: significa tornar consciente uma situação; e este é o resultado que se obtém como 
renascimento. Constitui um meio de integração prodigioso e poderosamente directo e eficaz que pode 
ajudar a integrar em pouco tempo, amplas camadas da nossa negatividade. Integração também 
significa a capacidade de cada um de dizer toda a verdade emocional, o mais rapidamente possível, 
sobre o que está a sentir. Teremos a prova disso quando ela se produzir em nós, desde que não se 
ofereça nenhuma resistência ao elemento com o qual anteriormente lutávamos. A integração facilita as 
escolhas conscientes, Adolfo D. Martínez (1998). 

 

 

2.2 - ESCOLHE-TE 

 

 Trata-se de construir auto-gestão. Foca-se na escolha consciente dos nossos 

pensamentos, sentimentos e acções. Existem aspectos fundamentais: o aumento da 

auto-consciência baseia-se na compreensão de como funcionamos. 

 

2.2.1 - PENSAMENTO CONSEQUENCIAL 

 

 Aplica o pensamento consequencial: este “costume da mente” origina-se a 

partir de uma avaliação clara das consequências das nossas escolhas, e da 

capacidade em imaginar as relações de causa e efeito. Este processo permite-nos ser 

tão impulsivos como nós verdadeiramente desejamos ser, mas também nos permite 

retardar a gratificação quando as consequências são indesejáveis e/ou dolorosas. O 

pensamento consequencial é a chave para avaliar e re-escolher os nosso 

pensamentos, sentimentos e acções. Cada um de nós toma inúmeras decisões em 

cada hora. O que devo comer ao almoço? Que roupas irei usar hoje? Que livro vou 

ler? Qual a pessoa que devo chamar? Tomamos essas decisões inconscientemente 

baseadas nos nossos padrões, hábitos e nas nossas prioridades pessoais. As 

escolhas moldam-nos. De forma a criar integridade, devemos olhar para os custos e 

benefícios das pequenas acções, tanto quanto para as grandes, e alinhar as nossas 

acções com as nossas intenções. 

 O pensamento consequencial implica a consciência da relação de causa e efeito, 

e permite a antecipação / planeamento dos resultados. Define-se pela reformulação 

dos padrões inconsciente, estabelecimento de prioridades e tomada de decisões 

baseadas no processo projectivo consciente. 

 O Dalai Lama menciona que “tudo o que traga consigo a felicidade tanto a curto 
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como a longo prazo já é uma dádiva apropriada”. Quando, como professores 

“praticamos a dádiva dos ensinamentos devemos começar por analisar a natureza do 

ouvinte para determinarmos se este irá beneficiar dos ensinamentos que estamos a 

pensar oferecer. Caso contrário, podemos acabar por prejudicar em vez de ajudar 

essa pessoa (…)”. Cada vez mais os alunos não só não estão interessados nos 

ensinamentos do Professor como mostram muitas vezes desprezo, recusando-se 

activa e agressivamente, ou de forma agressiva-passiva a recebê-los, Porquê? Como 

é que, face a esta realidade, o Sistema Educativo deve aplicar o pensamento 

consequencial? 

 Para se chegar a uma simples verdade, tal como Newton concretizou e praticou, 

requer anos de contemplação. Nem a actividade, ou o raciocínio, nem cálculos, nem 

comportamentos ocupados de qualquer tipo, nem leituras, nem conversas, ou um 

esforço, nem o pensar. Simplesmente ter em mente aquilo que se quer saber. E ainda 

assim, aqueles que têm a coragem para trilhar este caminho para a real descoberta, 

devem orientar-se para o seu íntimo e abstrair-se das distracções, opiniões que lhe 

são constantemente projectadas. 

 Individual ou colectivamente podemos recriar a escola que desejamos em função 

da nossa atenção consciente centrada no amor. 

 

 “Estudos realizados no jardim infantil e pré-escola demonstram que todas as 

crianças têm interesses pessoais. Mesmo nestas idades precoces os interesses 

são relativamente estáveis, embora, com o tempo, se vão diferenciando 

progressivamente. Todos os estudos sobre as mudanças nos interesses 

relacionados com a escola revelam uma tendência negativa. O declínio do 

interesse é registado já entre as crianças dos 1.º e 2.º ciclos. Imediatamente após 

a entrada para a escola, o interesse pelos conteúdos escolares aumenta 

substancialmente, para a seguir, começar a diminuir continuamente ao longo dos 

1.º e 2.º ciclos. A quebra do interesse é mais evidente no 3.º ciclo e ensino 

secundário, começando por volta dos 11 anos. (…) No entanto, há diferenças 

consideráveis e por vezes mesmo tendências opostas em diferentes subgrupos, 

causados por factores individuais e/ou contextuais, Andreas Krapp & Marina 

Lemos (2002), “O aluno na Sala de Aula”. 

 A eficácia da aprendizagem não é uma questão apenas cognitiva; os estados 

emocionais e a qualidade da experiência sentida durante a aprendizagem também 

desempenham um importante papel”; “A qualidade da experiência vivida é um 

construto multidimensional, que incluiu a activação ou estimulação (sentir-se com 

vigor), o afecto (sentir-se satisfeito), e a concentração”. (…) O interesse associa-se 

especialmente com a experiência de motivação intrínseca, com afecto positivo, 

concentração e potência, (sentir-se activo, entusiasmado). 

 

 Tem-se verificado uma deterioração do interesse, do ambiente da sala de aula, e 

da escola em geral, que revela uma profunda falta de motivação intrínseca, até porque 

a escola impõe um menu normalizado e pré-definido, acreditando que a motivação do 

aluno deve ser extrínseca e da responsabilidade do professor. O Professor acaba por 

estar na linha da frente quando se trata de receber o impacto da rejeição dos alunos, 

cada vez mais desinteressados porque não se respeitam os interesses individuais 

intrínsecos, os ritmos e os afectos. A paciência do professor, enquanto estado da 

mente que se contém face aos danos infligidos pelos alunos em recusa claramente 

anti-ética, atinge estados críticos de resiliência. Os professores “perdem a cabeça” 
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quando os alunos não controlam as suas emoções e se tornam indelicados, 

grosseiros, agressivos, mal criados, por rejeição clara do sistema. Os professores, 

encurralados pelas pressões do sistema (imperativos da avaliação), não possuem a 

linguagem, as estratégias e métodos adequados para responder a esta onda de caos. 

A ira cria um mau ambiente, o medo como instrumento de poder perdeu o efeito, e os 

professores não dominam o instrumento do afecto, do amor. Tornam-se reactivos e 

pouco pró-activos. Os vários actores perdem a vontade de se “esforçar” enquanto 

estado mental que se delicia com as acções virtuosas: 

 

O desinteresse dos alunos, conduz à ausência de esforço e deixam-se dominar 

pela PREGUIÇA e INDOLÊNCIA (obstáculo ao esforço), adiando aquilo que se tem que 

fazer: 

Passam a sentir o medo da INFERIORIDADE enquanto sensação de não se ser 

capaz de fazer o que se espera;  

O medo gera agressividade e o APEGO ÀS ACÇÕES NEGATIVAS, aumentando as não 

virtudes.  

O estado mental mais habitual acaba por ser a DISTRACÇÃO porque também não 

existe a compreensão da verdadeira natureza da realidade. As crianças são 

ocupadas com imperativos e desígnios que as afastam da investigação da 

realidade. Quando os impulsos interiores cada vez mais fortes, impelindo as 

crianças para a verdade, elas confrontam as crenças sociais que as enclausuram 

na ilusão, na Matrix de controlo, poder, competição e desamor. O obstáculo à 

sabedoria é a IGNORÂNCIA, e a causa que promove e aumenta a ignorância é a 

constante indulgência em actividades sem significado propostas pelo sistema 

educativo. O Sistema Educativo converteu-se num veículo de “ignorância” de 

“dissociação” e de “inconformidade biocultural”. 

 

 

2.2.1.1 - A PEDAGOGIA E A MECÂNICA QUÂNTICA. 

 

 

 

 O pensamento pedagógico orientado segundo os princípios da mecânica 

quântica levanta questões e problemas de ordem filosófica. Porque razão são os 

filósofos tão apaixonados pela desconstrução das assunções do mundo? Se 

compararmos a mecânica quântica e a compararmos com a mecânica clássica, 

estas apresentam duas formas de pensamento muito distintas acerca da forma 

como o mundo funciona e daquilo que somos. Numa perspectiva clássica, somos 

máquinas e o nosso objectivo último é a performance, a produtividade, a 

excelência, a proficiência. Numa máquina não há lugar para uma experiência 

consciente. Se é assim que o mundo funciona, as pessoas comportam-se em 

consonância tal como o presenciamos nas nossas escolas, onde freneticamente 

desempenhamos um conjunto coreografado de pressupostos administrativos 

mecanizados e codificados. É no âmbito desta ideologia que são construídos os 

modelos educativos, os pressupostos pedagógicos, as teorias da aprendizagem e 

as relações pedagógicas. Mas há outra forma de pensarmos sobre o mundo que 

nos é indicada pela mecânica quântica. Sugere que o mundo não é uma coisa 

mecânica, mas que se assemelha mais a um organismo com uma estrutura 

organismo, possuidor de uma organismica altamente interconectada que se 

estende através do espaço e do tempo. Nesse tipo de ambiente, o que penso e a 

forma como me comporto têm muito mais impacto, não apenas sobre mim, mas 
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sobre o resto do mundo. Portanto, de um ponto de vista muito básico, que se 

relaciona com a moral e a ética, o que eu penso afecta o mundo. É por este motivo 

que é importante construir uma relação pedagógica cujo axioma apele á 

responsabilidade noosférica.  

 

 O universo é muito “estranho”, parece haver dois grupos de leis que o regem. 

No nosso mundo quotidiano clássico, ou seja, no nosso tempo e escala 

macroscópica, as coisas são descritas pelas leis do movimento de Newton. Por 

sinal funcionam muito bem quando o professor ensina qual a melhor trajectória de 

lançamento de uma bola de basquetebol da linha de lance livre, ou quais as forças 

biomecâncias e gravitacionais que dominam e determinam a eficácia das 

prestações motoras de um atleta de alto rendimento. Contudo, a uma escala 

reduzida, ao nível do átomo, entra em funcionamento outro grupo de leis, são as 

leis quânticas. A esse nível, as partículas podem estar em vários sítios ao mesmo 

tempo (“superposição”), podem comportar-se como ondas espraiadas espacial e 

temporalmente (“dualidade onda/partícula), podem estar interligadas a grandes 

distâncias (“interligação”), ou podem unificar-se num estado quântico governadas 

por uma função de onda (“condensadas de Bose/Einstein”), e a fronteira entre o 

mundo quântico e o mundo clássico é bastante misterioso. Chama-se por vezes, o 

“colapso da função de onda quântica”, porque no mundo quântico, tudo está em 

superposição, há possibilidades múltiplas, e no mundo clássico, essas 

possibilidades múltiplas parecem entrar em colapso para serem escolhas 

particulares e definitivas tendo como base o “observador”. O processo educativo 

acontece num “oceano” de pura potencialidade, de um potencial de existência 

abstracto, ao qual chamamos de “campo unificado” ou “campo das supercordas”, 

que o alicerça. A conectividade entre todas as coisas é um constituinte básico do 

tecido da realidade.  

 

 A educação e a literacia como desígnio são construtos ideológicos que 

condicionam as crianças a “colapsar” umas das muitas possibilidades possíveis. A 

liberdade educativa atribui a responsabilidade criativa e intencional auto-

consciente dos pensamentos do observador sobre a construção da sua realidade. 

A mente das crianças e professores está a criar múltiplas possibilidades no 

subconsciente, contudo os condicionalismos ideológicos estreitam a sua 

manifestação em função da “sombra”. As superposições de possibilidades estão 

no nosso subconsciente. Todos nós estamos a influenciar a nossa realidade com 

as nossas intenções. Cada um afeta a realidade que vemos, mesmo quando 

tentamos esconder-nos ou desculpar-nos disso e nos vitimizamos das opções das 

políticas educativas. Se somos vítimas devemos questionar-nos se temos 

“mentalidade de vítimas”? Na verdade temos! É próprio do povo Lusitano 

manifestar mentalidade de vítima (“o fado” ou destino fatídico, inevitabilidade da 

provação, do sacrifício, da auto-penitência, do martírio). Se estou constantemente 

a deparar-me com infortúnios, acidentes, tragédias, constrangimentos, abusos, 

talvez seja porque a mentalidade da família educativa (crenças), está concentrada, 

sintonizada para aceitar que a vida é assim, e portanto acontece. 

 

 A mente está estruturada em camadas do superficial ao profundo. Se 

utilizarmos a mente a um nível superficial do pensamento quotidiano, temos um 

poder muito limitado. Mal podemos mover um grão de pó através do tampo de uma 

mesa sem utilizarmos as mãos, tal pode ser a fraqueza da consciência. Mas ao 

nível mais profundo da consciência, esta cria universos. Quando não acreditamos 

no nosso potencial infinito da nossa intenção criativa, interferimos com as nossas 

capacidades e manifestamos as limitações da nossa mente enfraquecida e dos 
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nossos vícios e toxicodependências emocionais (peptídeos) pessoais, Texto 

adaptado de: (What tHe βlεεp Dθ ωΣ (K)πow!?...). 

 

 
   

 Joseph McMoneagle (1998), “The ultimate Time Machine”, afirma que “uma das 

nossas capacidades básicas para mudar o futuro, o nosso futuro, está nas nossas 

mãos. É a expressão última do livre arbítrio. É a nossa habilidade de conceptualizar, 

não apenas como numa fantasia, mas colocar o futuro do homem no contexto do 

plausível ainda não materializado ou realizado. Escritores visionários como Júlio 

Verne, os psíquicos da actualidade, realizadores de filmes de ficção científica, que 

partilham a sua visão de forma pró-activa, criam pontos de convergência a nível do 

consenso inconsciente. São centelhas de luz que despertam as pessoas para as 

possibilidades. Desempenham um importante serviço á humanidade, ao olharem para 

lá (dentro e fronteira da caixa), dos muros do nosso actual lugar na realidade (fora da 

caixa). Eles esticam a sua visão para lá da segurança das nossa crenças e ousam 

visionar uma realidade que existe algures, á nossa espera. Através dos seus escritos e 

predições, ajudam a criar e a desenvolver o contexto ou a sopa dentro da qual novas e 

estranhas ideias podem germinar. Estas, são as sementes do nosso futuro. É deste 

futuro que a esperança da humanidade nasce. É o poder e a visão de mudar o mundo, 

fazer dele um melhor local para se viver. Nós somos responsáveis pelo futuro, e ele 

será tanto melhor, mais harmonioso, pacífico e paradisíaco, quanto mais madura, 

amorosa, equilibrada e livre for a nossa forma de o imaginar. Se nos libertarmos da 

nossa sombra, esse mundo só poderá reflectir luz”. 

 

 

 

Qual o impacto sobre a actual educação dos resultados dos estudos 

desenvolvidos sobre “Cognição Anómala” hipercognição?  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

Por baixo das aparências da superfície, nós estamos profunda e intimamente 

interligados na nossa consciência e identidade. Estas evidencias de áreas como a 

psicologia, parapsicologia, investigações sobre a consciência e estudos 

transpessoais. Sob certas circunstâncias, é possível conhecer e influenciar os 

pensamentos, imagens, sentimentos, comportamentos e as actividades físicas e 

fisiológicas de outras pessoas e de organismos vivos, do presente, passado e 

futuro – mesmo quando o influenciador e o influenciado estão separados por 

grandes distâncias no espaço e no tempo, para lá do alcance dos sentidos 

convencionais. Existem modos de interacção humana e de inter-conexões que 

acontecem para lá daquelas correntemente reconhecidas pelas ciências sociais, 

naturais e do comportamento. Estas influencias mentais distantes possuem 

implicações importantes para a nossa compreensão da consciência, saúde e bem 

estar, William Braud (2003), no problema do insucesso escolar, já para não falar 

de uma crescente onda de perturbação colectiva na família educativa. 

 Segundo o diário de bordo de Fernão de Magalhães, citado por Lawrence Blair 

em “Rhythms of Vision”, quando os navios europeus chegaram pela primeira vez à 

América do Sul, os nativos descalços da Patagónia não conseguiram vê-los. Para  

os indígenas, o primeiro grupo a desembarcar na praia pareceu materializar-se 

subitamente do nada. Eventualmente, os Xamãs discerniram imagens muito 

ténues dos grandes navios ancorados ao largo. Apontaram essas imagens aos 

seus companheiros tribais, e depois de todos se terem concentrado longamente 
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no conceito de navios veleiros gigantes, os galeões materializaram-se. Os 

indígenas foram aniquilados pelo choque cultural. 
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

 A cognição, ou a compreensão daquilo que estamos a compreender são 

assuntos ainda mais complexos. Depois da decisão tomada pelo cérebro acerca dos 

conteúdos os quais irá apresentar como visão, entramos numa fase de processamento 

que permitirá uma ordem de cognição mais elevada. Um exemplo simples relaciona-se 

com o facto de que uma das primeiras tarefas que faremos em primeiro lugar, será 

comparar o que vemos com o que esperamos ver. Este processo deve-se ao nosso 

passado recente, talvez referente ao último pictograma que armazenamos na 

memória. Se existem grandes diferenças entre estas duas percepções (O esperado e 

o real), saltaremos para a questão sobre o facto de estarmos ou não preparados para 

aceitar essas diferenças e o que elas poderão significar (Dissonância Cognitiva). Parte 

da aceitação dessas diferenças e o que elas poderão representar, depende de forma 

significativa da vontade, desejo, abertura para a mudança e dos nossos programas 

parciais (automatismos – Construtos mentais artificiais auto-impostos), ou 

preconceitos. A partir do momento que decidirmos que o que vemos é aceitável, 

reconhecemos essa percepção como uma imagem clara e precisa da realidade à qual 

nos referiremos como o agora (estados virtuais e hiperespaço). O problema é que, 

dependendo dos processos cognitivos e do tempo que demorar nos estamos agora 

algures no passado e não no presente. O que torna tudo isto tão interessante, é o 

facto do nosso presente assumido seja, provavelmente mais precisamente descrito, 

como um passado baseado num passado. Por outras palavras, a mudança de forma 

pertinente para a nossa percepção ou realidade, é um processo muito lento, 

pesadamente modificado e severamente controlado por nós. O que percebemos como 

o presente, não pode existir sem a sua ligação com o passado – um passado que não 

é fixo como poderíamos supor ou acreditar ou mesmo desejar que fosse, mas antes é 

da nossa própria concepção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiência da dupla ranhura:  
O princípio da incerteza: os electrões não podem ser localizados com precisão no espaço-tempo á volta do 
núcleo atómico. Na verdade são formas de onda que existem em todos os estados possíveis, até que sejam 
observados por um “observador” – o efeito do “observador”. Desta forma o observador manifesta a forma de 
onda em matéria – possibilidade em realidade. 
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  Transportador Campo 
   Electromagnético 
 
  Transportador Campo 
   & Modulador Neutrino 
  “Tulpoide”   “Tulpoide” 
 “Reescrevendo a   materialização 
  História” Transportador Campo do futuro 
   & Modulação Mental 
   Modulada 
  INVENÇÃO    CONSENSO COLECTIVO CRIAÇÃO 
     Inconsciente   
       
   Observações   Observações  
    Conhecido  Conhecido  
       
   Imaginação  Imaginação  
      
  UM PASSADO Projecção REALIDADE Intenção UM FUTURO  
  POSSÍVEL  PESSOAL  POSSÍVEL 
   Preferências/Medos  Preferências/Medos  
      
 
   Informação partilhada  Informação Partilhada  
   (Crenças)  (Crenças)  
          
      
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────► 
- n anos - 100 anos  Presente  + 100 anos + n anos 
   (Passado) AGORA (Futuro)  
 ◄──────── HEMISFÉRIO ────────── │──────── HEMISFÉRIO ─────────► 
   ESQUERDO ▼ ESQUERDO 
    HEMISFÉRIO  
    DIFEIRO 
 

HEMISFÉRIO DIREITO: Processador Paralelo – pensa em imagens e procura informação cinestésica (sentidos) 
HEMISFÉRIO ESQUERDO: Processador em Série – pensa de forma linear e metódica. Utiliza a informação do momento 
presente em todos os seus detalhes, categoriza-a e faz associações com tudo o que aprendemos, projectando todo um 
conjunto de possibilidades no futuro fazendo a ligação com o mundo exterior. 

 
Adaptado de: Joseph McMoneagle (1998); “The Ultimate Time Machine”; “Remote Viewing Secrets” & Thomas E Bearden 
(2002); “Excalibur”; Cheneire press 

 
 Tulpoide, Tulpoidal: forma pensamento condensada, materializada ou 

semimaterializada, seja viva ou inerte. Pode ser uma forma electromagnética 

visível ou invisível, uma forma parcialmente materializada. Em última instância, 

toda a matéria e os campos são de natureza tulpoidal, consistindo em energia 

condensada de pensamento/mente, Thomas E. Bearden (2002), “Excalibur”. 

 Cada um de nós possui aspectos desagradáveis (sombra) a nível do 

subconsciente e podemos materializar fenómenos tulpoidais. A American 

Association of Meta-Science é capaz de perscrutar no subconsciente para 

averiguar os maiores bloqueios presentes, energizar formas pensamento e 

proceder á “limpeza” no subconsciente, destas manifestações desagradáveis. Os 

nossos medos podem ser responsáveis pela materialização de formas tulpoidais a 

nível da “zeroth bioframe” da realidade física (materialização) resultando em 

formas de vida, vivas, que respiram e funcionam, Thomas E. Bearden (2002). 

 A actividade Tulpoidal oriunda do inconsciente colectivo humano pode 

estabilizar e um passado, presente ou futuro pode ser alterado através de um 

domínio significativo do espaço-tempo da 4*10
9
 psicocinese dimensional exercido 

pelo inconsciente de uma espécie (Torna-se necessário uma massa crítica de 

intencionalidade). Quando um grupo significativo de indivíduos da espécie humana 

integrarem uma possibilidade de realidade, o espaço-tempo será alterado 

(passado, presente e futuro) a nível do nosso quadro de referências biológico zero 
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(zeroth bioframe) de forma a acomodar esta pequena alteração a nível do 

inconsciente colectivo. Relativamente a alterar o passado, Wheeller demonstrou 

recentemente, com base na experiência da dupla ranhura (dualidade 

onda/partícula que contém as bases da mecânica quântica), que se pode decidir 

após o facto se um fotão interagiu ou não com ambas as ranhuras ou apenas com 

uma. Assim, o passado pode ser alterado.  

 

 A educação deve ensinar as crianças a utilizar conscientemente o poder das 

suas mentes na criação e manifestação da realidade individual e colectiva. O universo 

físico é “mente”, é totalmente mental, e como tal pode ser modificado através da 

ressonância mental adequada de mentes suficientes. Se o inconsciente pessoal pode 

afectar a matéria e alterar o próprio espaço-tempo, imagine-se o poder do inconsciente 

colectivo a funcionar em sincronização coerente. 

 
 
 
 
─────────────────────── 
O número mínimo de pessoas requeridas 
para se dar um “salto quântico” na 
mudança da consciência (massa crítica 

de intencionalidade), é de %1  da 
população: Para se determinar o número 
de pessoas necessárias para trabalhar 
conjuntamente para a paz e cura num 
determinado grupo, a fórmula sugere o 
seguinte: Determinar o número total de 
pessoas do universo presente; Calcular 
1% desse número total (multiplicar o total 
do primeiro passo por 0.01); Calcular a 
raiz quadrada de 1% (introduzir o 
número resultante do 2.º passo e 
pressionar a função √ na calculadora; 
Esta fórmula produz números menores 
do que esperaríamos. Por exemplo, 
numa cidade com um milhão de 
pessoas, √1% são apenas 100. Num 
mundo com 6 biliões de pessoas, 
corresponde a cerca de 8.000. Este 
cálculo representa apenas o mínimo 
necessário para se despoletar o 
processo. Quanto mais pessoas 
estiverem envolvidas, tanto mais rápido 
será o efeito criado. 
─────────────────────── 
 
 
 
 
 

FONTE: adaptado de Joseph McMoneagle (1998); “The Ultimate Time Machine – A Remote Viwer’s 
perspective of Time and Predictions for the New Millenium” 
 

PEDIR: ao universo o que se deseja é a nossa oportunidade de clarificar o que 
queremos. Quando tivermos clareza na nossa mente sobre o que queremos, então 
já formulamos o pedido; 
 
ACREDITAR: envolve agir, falar e pensar como se já tivéssemos recebido o que 
pedimos. Quando emitimos a frequência de ter recebido, a lei da atracção 
movimenta pessoas, acontecimentos e circunstâncias para que isso aconteça; 
 
RECEBER: envolve o estado no qual nos sentimos como se já fruíssemos o que 
desejamos. Sentir-se bem agora sobre o que desejamos coloca-nos na frequência 
daquilo que queremos. 
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2.2.2 - NAVEGAR NAS EMOÇÕES 

 

 Normalmente diz-se às pessoas para controlarem as suas emoções, suprimir os 

sentimentos tais como a raiva, alegria ou o medo, e afastá-las do processo de tomada 

de decisões. Este antigo paradigma sugere que as emoções nos tornam menos 

eficazes. Nada pode estar mais afastado da moderna investigação. Os sentimentos 

fornecem um conhecimento profundo (discernimento), energia e, frequentemente são 

a base fundamental de qualquer tomada de decisão. Em vez de desligarmos as nossa 

emoções, precisamos de abrandar as nossa reacções de forma a termos tempo para 

tomar decisões mais criativas, sensatas e significativas. Quando lidamos com 

situações de conflito ou crise, beneficiamos pelo facto de abrandarmos o processo, 

envolvendo tanto o coração como a mente, criando soluções produtivas. Quando nos 

tornamos proficientes no sentir, categorizar e utilizar as emoções, seremos capazes 

de aproveitá-las como fonte de informação e de motivação. As emoções são o 

combustível para a mudança – o desafio está na capacidade em refinar e utilizar essa 

energia – para escolher cuidadosamente de que forma utilizaremos o poder dos 

sentimentos. 

 Não é a emoção que representa um problema, mas sim a interpretação que dela 

é feita. As emoções são evocadas consoante as relações que o indivíduo estabelece 

com o meio ambiente, indicando como avalia o que lhe está a acontecer. A emoção 

surge na consequência directa do significado subjectivo que o indivíduo atribui à 

situação, Luísa C. Fernandes (2008). A resposta emocional transcende o contexto 

situacional e revela um traço de personalidade que nos indica como a pessoa se 

relaciona com o mundo. Navegar no rio tumultuoso das emoções não significa 

domesticar o rio ou temê-lo e evitando-o Como um bom praticante de kayak de águas 

bravas, saber integrar-se e fluir na corrente das emoções, compreender as nuances e 

variações dos movimentos das torrentes emocionais, seja nos rápidos ou nas zonas 

de calmaria é um desafio importante a aceitar se nos queremos compreender em 

todas as nossa dimensões. O “controlo e a rigidez emocional” apenas reflectem falta 

de destreza, flexibilidade e competência emocional reflectindo o medo daquilo que as 

emoções encerram e representam (sombra). 

 

2.2.3 - MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA 

 

 Desenvolver a motivação intrínseca: a “motivação” tem origem etimológica na 

palavra latina “mover”. Na sua essência, nós agimos porque nos sentimos 

recompensados em fazê-lo. O desafio inerente prende-se com a capacidade em 

manter os nossos níveis de energia e assegurar-nos de que somos capazes de 

perseverar através dos desafios. Para fazê-lo, devemos explorar uma parte de nós 

que possui uma maior acuidade intrínseca, e que se sente recompensada 

interiormente criando um sentimento de preenchimento. De outra forma, tornar-nos-

emos dependentes dos feedbacks dos outros, que nos podem fazer balançar ou 

influenciar relativamente às nossas verdadeiras intenções. Á medida que obtemos a 

validação que necessitamos vinda do nosso interior, desenvolveremos a nossa força 

interior e o poder para crescer continuamente.  
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2.2.3.1 - DESMOTIVAÇÃO NO ENSINO TRADICIONAL: 

 

 

 No dia 20 de Novembro, na cidade de Colombus (EUA), onde fica a sede da World 

For Children foram atribuídos prémios aos que desenvolveram esforços na defesa dos 

direitos das crianças. Este é considerado o principal prémio mundial na área de defesa 

dos direitos das crianças e é equivalente ao Nobel. A atribuição deste prémio é a 

melhor forma de valorizar os esforços feitos nesta área afirmou David W. Lippy, 

presidente do World For Children. A organização tem como missão inspirar iniciativas 

em nome das crianças, levantar as principais questões e problemas que afligem o 

mundo infantil, e reconhecer os indivíduos que trabalham para melhorar as suas 

condição de vida. Desde 1998, a organização já reconheceu o trabalho de 37 pessoas 

de 18 países, somando prémios de $ 800 mil dólares - verba reinvestida na ajuda de 

menores. O menino canadiano Ryan Hreljac, de apenas 12 anos, também foi 

homenageado – ele criou o “Ryan's Well Foundation”, que até hoje já construiu 70 

poços que fornecem água potável para sete países africanos, beneficiando 100 mil 

pessoas. Este menino Canadiano iniciou este projecto quando tinha 6 anos de idade, 

inspirado pela professora da primeira classe, a Srª Prest. Hoje a Fundação procura 

inspirar e encorajar crianças, adultos, escolas e organizações de forma a se 

envolverem em actividades que reúnam fundos para investir em água e projectos 

relacionados com a saúde nos países Africanos e noutras nações em 

desenvolvimento. A Fundação teve início a partir de um sonho ambicioso de uma 

criança a qual desejou que todas as pessoas em África pudessem ter água potável 

para beber. A Fundação fornece uma plataforma para todas as pessoas em todo o 

mundo, especialmente para as crianças que partilham esta visão, para construir ideais 

semelhantes. A Fundação pretende dar força às crianças, auto-confiança agindo sós, 

em grupos nas classes ou noutros grupos de interesse, para que reivindiquem o seu 

lugar no mundo enquanto edificadoras de um futuro melhor.  

 

 Aqui está um exemplo da criança que se encontrou com o seu “Mestre Interior 

da Verdade” – “o homem interior de clareza e de fruição”- “A verdadeira motivação é 

o prazer que se sente em compreender, nessa luz interior da verdade que inunda 

aquele a quem chamamos o homem interior de clareza e fruição” – “Se o aluno vai 

para a escola, não é portanto para conhecer as opiniões de tal ou tal professor, mas 

sim para conhecer a verdade. Ora, é a iluminação que lhe ensina a verdade”- Santo 

Agostinho.  

 

 Porque razão não conseguimos nós concretizar o que uma criança fez entre os 6 

aos 12? E porque razão não o fazemos nós também? O que nos impede? Porque 

razão não conseguem os professores incentivar os alunos e transmitir-lhes optimismo?  

 A motivação desempenha um papel central na aprendizagem. Os alunos que 

estão motivados trabalham enérgica e intencionalmente e não apresentam problemas 

de disciplina tal como constatamos nos exemplos de meninos como o Ryan. Assim 

sendo, um professor que consegue manter os alunos motivados, tem ganha metade 

da “batalha”, Morris L. Bigge (1971). De facto, o actual ensino mais se assemelha a 

um campo de batalha entre os vários actores, e o conflito tem-se vindo a incrementar. 
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 Quando uma pessoa desenvolve um estado de tensão resultante de um desejo 

não satisfeito, dizemos que está motivada. A motivação pode resultar de uma 

variedade de necessidades, variando daquelas que são basicamente fisiológicas 

àquelas que são essencialmente psicológicas, como a motivação gerada por um 

conflito relacionado a uma crença religiosa ou a diferentes teorias do ensino-

aprendizagem entre professores. Um motivo pode surgir como uma necessidade 

generalizada de realização, ou pode estar associado especificamente a uma 

necessidade de obter uma recompensa particular. O objectivo da pessoa é reduzir a 

tensão. Isto ocorrerá somente se a necessidade for total ou parcialmente satisfeita. 

 

 Tom Rusk & Randy Read (1989), “Como Conquistar a Felicidade”, afirma que 

“fazer as coisas para obter a aprovação dos outros nunca dará resultado, claro. 

Cada vez há mais estudantes com insucesso escolar. Esses estudantes procuram, 

em geral, as melhores notas e não a educação que os outros lhes podem 

proporcionar, e fazem-no para impressionar os pais e os colegas, não para se 

impressionarem a eles mesmos. Muitos têm consciência do desejo irresistível que 

sentem em agradar. Mas mantêm-se na ignorância dos seus próprios 

ressentimentos, do ódio que sentem por terem que fazer tudo aquilo apenas para 

serem aprovados pelos outros. O seu maior sonho seria serem amados apenas 

por aquilo que são. Aceites por serem eles próprios. Amados pelo simples facto de 

existirem. E acabam por ganhar um hábito terrível. Passam horas a tentar estudar, 

mas não conseguem concentrar-se. A incapacidade de estudar correctamente dá 

quase sempre origem a más classificações. As notas baixas desagradam os pais, 

mas o estudante não tem culpa delas. Afinal, ele tem um bloqueio, o maldito 

insucesso. (…) O estudante só se libertará do sintoma quando começar a fazer 

aquilo que acha que está certo. Claro que isso pode ser motivo de 

desapontamento para os pais e amigos”, e para o sistema em geral. 

 

 Obviamente a motivação desempenha um papel central na aprendizagem. Os 

alunos que estão motivados trabalham enérgica e intencionalmente. Não apresentam 

problemas de disciplina, ou em dose mínima.  

 O trabalho do professor é ajudar a induzir o envolvimento pessoal no seu melhor 

sentido, o que significa perplexidade com pouca frustração. O carácter de interacção 

que existe nas situações mais proveitosas da sala de aula torna necessário que alunos 

e professores avaliem as suas atitudes, valores, habilidades e conhecimentos sob o 

mesmo prisma de reflexão. 

 Estaríamos fora da realidade se não admitíssemos que isto é mais fácil de 

descrever do que colocar em prática. Qualquer que seja o assunto estudado, apenas 

alguns alunos se mostrarão bem motivados para a solução de problemas reais. Outros 

demonstrarão não ter qualquer motivação para aprender e, a despeito dos melhores 

esforços do professor, talvez poucos progridam. Um certo grupo, que usualmente 

engloba a maioria dos alunos, responderá mais ou menos adequadamente aos 

esforços do professor de promover envolvimento e motivação. É trabalhando com este 

grupo intermediário que os professores sentem maior frustração ou êxito. 

 Será que o actual modelo de ensino não será só por si uma grande fonte de 

desmotivação por apenas valorizar determinados aspectos do potencial humano? 

 É importante sublinhar que na maioria dos casos, não se pode categorizar a 

motivação claramente. Ela é uma função da situação total e depende de uma mistura 

do interesse pessoal pelo trabalho em si, e do interesse em factores extrínsecos. Na 
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prática, como um princípio de acção, a motivação é provavelmente sempre função de 

uma situação interactiva. Os mesmos conteúdos abordados por professores diferentes 

poderão adquirir uma coloração e riquezas diferentes, conduzindo também a 

assimilações diferentes quando o professor “vive” ou não os conteúdos e cria também 

analogia com a vida real, ou simplesmente transmite a informação. Contudo, sem 

dúvida que a aprendizagem terá muito mais sentido, e será muito mais eficaz, se os 

alunos usarem todos os sentidos, se houver uma integração multi-sensorial (Sentido 

táctil e cinestésico, visual, auditivo, olfactivo, gustativo), e um envolvimento real no 

contexto relacionado com o tema. 
 
 
   MOTIVAÇÃO 
  ┌────────────────────────────┐ 
  INTRINSECA  EXTRINSECA 

É a tendência à actividade que se 
inicia quando a tensão é satisfeita 
pelo domínio da própria tarefa de 
aprendizagem; o material aprendido 
fornece por si só mesmo a 
recompensa. 

 Ocorre quando uma pessoa executa 
uma tarefa de aprendizagem por razões 
alheias à própria tarefa 

Se o João estuda diligentemente a 
construção de um carrinho de 
rolamentos de modo a fabricar o seu 
próprio modelo, está a experimentar a 
motivação intrínseca. 

 Se o João estuda a construção de um 
carrinho de rolamentos porque acha 
que isso irá agradar ao seu pai que já 
foi piloto de automóveis, e não porque 
está pessoalmente interessado em fruir 
exclusivamente do prazer de descer 
aquela rampa, está a agir por motivação 
extrínseca 

Quando o objectivo da aprendizagem é extrínseco, é óbvio que, uma vez atingido o 
objectivo, cessa qualquer preocupação de recordar o material aprendido. Se certos 
factos sobre o sistema de direcção, a colocação dos rolamentos, a estabilidade do 
carro, são aprendidos somente com o objectivo de passar num exame, logo que o 
exame termina o motivo para conhecer os factos também deixará de existir. 

 
 

 Quando a motivação é inteiramente extrínseca, não importa quão árduo foi o 
estudo, pois pode-se prever que a retenção, a compreensão e a transferência 
ocorrerão em muito menor grau que quando a aprendizagem ocorre em função do 
interesse do aluno, Morris L. Bigge (1977). 

 
   
 
 Obviamente, ambos os tipos de motivação funcionam no sentido que levam a 

algum grau de aprendizagem. Mas, uma vez que o material aprendido através da 

motivação extrínseca não atende, em si mesmo, nenhum objectivo do aluno, os 

psicólogos educacionais considerarão este tipo de motivação menos desejável, porque 

o aluno tende a esquecer o que aprendeu logo que se atinge o seu objectivo 

extrínseco. Somando à pobre retenção do material aprendido, a motivação extrínseca 

usualmente leva à aprendizagem descuidada e superficial. A tarefa é levada a cabo o 

mais rápido possível, visando a obtenção da recompensa.  

 Se João tenta tirar um Bom em Aritmética porque o seu pai lhe prometeu 20 

€uros de presente, não se importará como o irá obter – copiar as respostas de um 

colega pode ser um meio, entre tantos outros ilícitos. A utilização da motivação 

extrínseca parece representar a operação da lei do efeito de Thorndike. Porém, ela é 

incompatível não somente com os fundamentos da psicologia do campo cognitivo, 
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mas também com o que usualmente a literatura considera como o melhor na prática 

escolar moderna, Morris L. Bigge (1977). 

 A despeito de ser indesejável, em termos psicológicos, a ênfase da motivação 

extrínseca, em certas situações os professores sentem que não há muita escolha 

dentro do actual modelo de ensino com programas super extensos para cumprir.  

 Na tarefa de ensinar, nem sempre, senão na maioria das vezes, é possível usar 

um motivo intrínseco adequado. Então, talvez seja melhor usar algum motivo 

extrínseco do que não usar nenhum. Além disso, sempre é possível que uma 

actividade de aprendizagem, tal como a leitura, promovida por um motivo extrínseco, 

mais tarde se venha a tornar energizada por um motivo intrínseco. Só que entretanto, 

rouba-se tempo precioso para que as crianças sejam crianças e desenvolvam 

aspectos fundamentais e importantíssimos relativos ao seu auto-conceito e à sua 

personalidade, através do brincar pelo brincar e que serão mais tarde impossíveis de 

recriar, e com efeitos secundários a nível psico-emocional. É o preço a pagar por 

querer fazer das crianças adultos em miniatura, por querer acelerar os processos, por 

se valorizar a educação como ornamento e certificação. 

 Saúl Neves Jesus (2004) cit. Lens (1994) refere que numa investigação realizada 

com 720 professores belgas se verificou que a maioria dos professores considera que, 

nas suas aulas, mais de 50% dos alunos se encontram desmotivados para o estudo. 

Simultaneamente, também mais de metade dos professores consideram que, mesmo 

que queiram, não conseguem motivar os alunos desmotivados, o que revela uma 

expectativa de ineficácia profissional ou de falta de controlo dos meios para 

conseguirem motivar os alunos. Com base nestes resultados parece-nos fundamental 

fornecer aos potenciais professores instrumentos teóricos para a compreensão das 

situações de falta de motivação dos alunos, dos quais decorram implicações práticas, 

contribuindo para que na sua prática futura possam, de forma mais auto-confiante e 

adequada, resolver os problemas sabendo interpretar os sintomas de desinteresse 

manifestado pelos alunos. 

 

 

  
   FUNÇÕES ESSENCIAIS DA ESCOLA E DA AVALIAÇÃO:  
  A sobrevalorização da função de “Certificação” / A sua função mais “odiosa”  
   (Definição de critérios de excelência) (Baptista, 1999) 
   

A CRISE DA ESCOLA: O mal-estar que afecta os professores, os alunos e os pais, 
decorre essencialmente da subversão das funções iniciais, do seu total desajustamento 
actual face às profundas transformações sociais, desmotivando uns e outros e 
conduzindo a níveis de eficácia irrisórios face aos crescentes investimentos que o 
ensino absorve. 

   ┌──────────────────────────────────────┐ 
  FORMAR CERTIFICAR 
  Pedagógica - para uso Interno Social - para uso Externo 
  Regular as Aprendizagens Organização Social 
  Gerir melhor os Processos Educativos Distribuição do Tecido Social. 
  ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ 
 VALORIZAÇÃO DA  NÃO VALORIZAÇÃO DA VALORIZAÇÃO DA NÃO VALORIZAÇÃO DA 
 MOTIVAÇÃO INTRINSECA MOTIVAÇÃO EXTRINSECA MOTIVAÇÃO EXTRINSECA MOTIVAÇÃO INTRINSECA 
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 A desmotivação dos alunos e dos professores é inevitável porque no seu íntimo 

sabem que se apartaram cada vez mais daquilo que sabem ser verdade. Esta 

submissão, subserviência e obediência às crenças que os dominam, aumenta dentro 

deles a angústia e o desespero. 

  Só quando as funções essenciais da escola forem resgatadas no sentido de 

facilitar a eclosão do espírito, em vez da certificação e do escalonamento social, 

estaremos aptos a formar o homem do devir. 

  Numa organização, todos são co-responsáveis pelo sucesso da mesma, 

embora o trabalho do líder (presidente) consista em garantir que a visão da 

organização seja capaz de gerar e focalizar a energia das pessoas. Deste ponto de 

vista, o líder poderá, metaforicamente, ser entendido como um gerador de energia. 

Embora não seja “palpável”, a energia organizacional é algo que se pode sentir 

quando se entra numa organização. Ela pode ser entendida como: 

 

A força que move a organização, a qual resulta da interacção dos estados 

cognitivo, emocional, físico e espiritual das pessoas; 

O vigor que nasce de um empenhamento pessoal profundo dos membros 

organizacionais; 

O tipo de exaltação afectiva positiva que pode ou não surgir em resposta a um 

acontecimento específico. 

 

 

 A desvalorização da prática docente e as inúmeras incongruências e 

incoerências do sistema educativo, criam um sentimento de resignação, ou por vezes 

o “burnout” porque as tensões internas são muitas. Uma atitude construtiva ou 

inovadora não é na sua maioria valorizada pelos pares ou mesmo pela sociedade que 

cria inúmeros entraves à mudança, por enraizamento nos sistemas de crenças 

fomentadores de um grande inconformismo biocultural. 

 Embora sejam diferentes de Burnout, as palavras-chave têm muito em comum – 

fadiga, frustração, alienação, stress, depleção, desajustamento, desespero, drenagem 

emocional, exaustão emocional, cinismo. O próprio Skovholt define a Síndrome de 

Burnout como a “hemorragia do Self”, explicando na sua perspectiva que o Self é o Eu 

intrapessoal. Christine Maslach, uma professora universitária de Psicologia da 

Califórnia, considerada uma das líderes na pesquisa do Síndrome de Burnout no 

mundo, explicita a sua definição no livro “The Truth About Burnout”: “Burnout é o 

índice do desfasamento entre o que as pessoas são e o que elas têm que fazer. Isto 

representa uma erosão nos valores, dignidade, espírito e força de vontade. Uma 

“erosão da alma humana”. O Síndrome poder ser definido como o “Síndrome da 

Desistência do Educador (SDE)”. Um homem ou uma mulher cansados, abatidos, sem 

mais vontade de ensinar, um professor que desistiu. Será que este profissional não 

percebe a importância do seu trabalho na formação dos nossos filhos? Não, muitas 

vezes não o percebe mesmo. Será que não é capaz de se envolver, de se emocionar 

pelo seu trabalho? Não, na maior parte das vezes não é mesmo capaz. 

 Segundo Maslach e Jackson (1999), no Síndrome do Burnout, o trabalhador 

envolve-se afectivamente com os seus clientes, desgasta-se e no extremo, desiste, 

não aguenta mais e entra em Burnout.  

 Sendo claro o esgotamento geral verificado pelo crescente desgaste dos pais, 
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professores e crianças, ou seja de todos os actores, só resta desenvolver um processo 

de cura, de resgate da sombra. A crescente agressividade que pauta as nossas 

relações, o cinismo, a crítica destrutiva, a desconfiança, o desentendimento, o 

desdém, enfim os sentimentos de desamor, exige uma nova estratégia que considere 

a cura. 

 
 
 
  Consequências do exagerado nível de exigência inerente ao um sistema de  
  qualidade técnica que desconsidera os valores humanos e a dignidade. 
  

  BURNOUT 
  Para Monteiro (2000), Maslach e Leiter (1997) citado por Ferenhof,  
  Isaac Aisenberg; Ferenhof, Ester Aisenberg (2002)  
  o Burnout envolve 3 principais componentes: 
  ┌─────────────────────────────────────────────┐ 

    

  EXAUSTÃO EMOCIONAL (EE) – DESPERSONALIZAÇÃO (DP) BAIXA REALIZAÇÃO PESSOAL (PA): 
    

Situação em que os professores 
sentem afectivamente, que já não 
podem dar mais de si mesmos; 
percebem que a energia e os 
próprios recursos emocionais se 
esgotam, devido ao encontro 
diário com os problemas no 
ambiente escolar. Quando estes 
sentimentos de impotência se 
tornam crónicos, os educadores 
sentem-se incapazes de uma 
doação integral aos discentes.  
 
Prevalece a negatividade moral, o 
cinismo, a crítica depreciativa e 
mordaz, as pisadelas na alma. 

Referida ao segundo nível da 
Síndrome de Burnout nos 
professores, ocorre quando estes 
não mais apresentam sentimentos 
positivos a respeito dos seus 
alunos e desenvolvem cinismo, 
sentimentos e atitudes negativas. 
Entre as várias maneiras de os 
professores mostrarem indiferença 
e agirem negativamente sobre os 
seus alunos estão os rótulos 
negativos tais como: “Coitadinhos, 
bem se esforçam” ou “São mesmo 
burrinhos” ou ainda “Não querem 
saber de nada”, “Cambada de 
ignorantes” 

Um sentimento de baixa realização 
pessoal do trabalho, que é 
particularmente crucial para os 
professores. A maioria dos 
educadores ingressa na profissão 
para ajudar os alunos na 
apropriação do conhecimento, 
levando-os ao crescimento 
intelectual e ao resgate da auto-
estima. Por este motivo, quando 
percebem que não mais 
contribuem para o 
desenvolvimento dos estudantes, 
os professores ficam vulneráveis a 
sentimentos de profundo 
desapontamento e enfrentam a 
depressão ou agressividade 
psicológica. 

 
 
 O sistema de ensino denota um claro declínio, uma profunda desvitalização, 

manifestando uma muito baixa intensidade da energia organizacional acrescida por 

uma muito má qualidade da mesma, colocando-a numa posição de crise, de entropia. 

A escola é uma Instituição fundamental uma vez que responde ás necessidades 

universais básicas comum a todas as sociedades de uma forma sistemática e 

culturalmente aprovada. As suas componentes consideram-se os padrões, papeis e 

relações que existem em todas as sociedades, alvo de implementação nas escolas 

através da forma como se organiza, respondendo ao apelo da sociedade através da 

relação pedagógica de ensino/aprendizagem. Contudo, está neste momento 

associada a um baixo grau de actividade, a uma quantidade de interacções, um grau 

de alerta e um nível de entusiasmo muito baixo vivido pelos membros organizacionais. 

Numa organização com baixa intensidade energética, tenderão a ser encontrados 

sintomas como o desinteresse (desmotivação), a apatia, o cansaço e o cinismo – São 

sem dúvida os sintomas predominantes que imperam nas escolas – Burnout. Também 

se pode verificar uma energia negativa que se reflecte nos sentimentos de medo, de 

frustração e de desconfiança. Outra função negativa é a difusão da responsabilidade 

social. Certos modos rotineiros de comportamento totalmente anacrónico, que 

prejudicam indivíduos e grupos e que reclamam reformas, perpetuam-se, amiúde, 

porque não há ninguém que assuma a responsabilidade de mudá-los. Esta difusão da 
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responsabilidade é evidente quando as pessoas se queixam do “sistema” ou quando 

justificam o seu comportamento alegando o costume estabelecido. Uma instituição 

pode fazer injustiça ás pessoas, mas o facto de estar estabelecida há tanto tempo dá-

lhe uma sanção positiva. Vivemos tempos de “marés emocionais vivas” que oscilam 

“entre a agressividade e a resignação”, cujos inputs “ricos em energia”, terminam 

frequentemente em descontroladas “explosões de espuma” emocional aquando do 

impacto nas paredes rochosas e escarpadas (crenças rígidas) do “limiar de tolerância”, 

ou contracções defensivas no momento de recuperação do fôlego. 

 Uma saída deste sistema doentio passa pela cura das suas unidades 

constituintes ou actores. O Dr. Christian Simonin, psiquiatra e psicoterapeuta, fala da 

técnica Catharsis. Este modelo de terapia fundamenta-se na música com o intuito de 

promover um diálogo ou circulação e comunicação normal entre os três cérebros, o 

reptiliano, o límbico ou paleomamífero e o neocórtex. Se falarmos de fenómenos de 

cura também falamos dos processos inversos que são o fechamento, recalcamento e 

a doença. 

 
  Uma educação demasiado exigente, correcionista, repressiva e directiva 
   centrada no educador sobrevalorizando os valores cognitivos 
    

FECHAMENTO: Neocórtex 


RECALCAMENTO: Paleocortex 


DOENÇA: Arqueocórtex 

 
 

 Muitos indivíduos ficam presos no nível límbico e os seus sentimentos e 

emoções têm menor relação com os fenómenos físicos e também menor relação com 

pensamentos reflexões e imagens mentais. 

 Também existem outros indivíduos que funcionam enclausurados numa forma 

cortical e apenas funcionam em função dos pensamentos que por vezes se tornam 

verdadeiras obsessões, ficando-se apenas no domínio das interpretações, das 

extrapolações, vivem “na sua cabeça”. 

 Quando existe um bloqueio em qualquer um dos níveis, deixa de haver 

comunicação total ou parcial entre estes níveis. Quando se trabalha durante dias, 

semanas ou meses com música e desenhos, dão-se fenómenos de abertura no 

sentido ascendente, permitindo o aparecimento de sentimentos e emoções, a 

emergência do vivido recalcado. Se o indivíduo continua vão-se manifestar emoções, 

consciencializando-se novas ideias e formas de conceber a vida numa nova 

perspectiva, havendo a reestruturação cognitiva dos episódios que deram origem ao 

bloqueio, sendo estes integrados (interpretados de uma forma construtiva). 

 A abertura é o fenómeno procurado em todas as formas terapêuticas, e em 

particular naquelas que são musicais. A abertura surge depois de num primeiro 

momento se dar o fenómeno de fechamento, recalcamento e doença, que é o 

processo de defesa que permite a um organismo, quando sujeito a um elevado nível 

de energia no nível superior (Córtex) devido a stress, descer a um nível inferior. Este 

nível inferior, o reptiliano, que é um cérebro que se desenvolveu durante milhões de 

anos e se especializou em gerir este tipo de perigos, situa-se na base e suporta os 

outros dois. Como qualquer processo de aprendizagem se processa dos níveis 

inferiores para os superiores mais complexos, devemos dar atenção aos níveis 

inferiores. O cérebro reptiliano permite a segurança quando se activam os 
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mecanismos de fechamento, de recalcamento e doença, os quais dão tempo ao 

organismo para que este, quando confrontado com o stress (UMV – unidades de 

mudança de vida ou LCU – Life Change Units), se recomponha conduzindo o sistema 

na procura de estratégias que lhe permitam lidar com a situação. 

 Em qualquer das tarefas utilizadas é importante compreender que cada indivíduo 

evolui em função do seu próprio tempo de adaptação uma vez que se evolui na 

segurança e no tempo adequado às suas capacidades e do seu ritmo. A expressão 

gráfica sobre elementos musicais permite exprimir uma comunicação, um papel 

revelador e catalisador das emoções estimulando a imaginação criadora. Estas e 

outras razões fundamentam a musicoterapia, a arte-terapia, o atelier de pintura, o 

sociodrama entre outras técnicas com o intuito de ajudar as crianças e adultos no 

desbloqueio dos padrões que transportam consigo e não permitem os processos de 

aprendizagem. A escola será palco de ateliês onde pais, filhos e professores podem 

evoluir conjuntamente em actividades vivenciais no sentido de resgatar as suas 

sombras e reestruturarem a sinceridade das relações, reconstruindo os laços 

afectivos, a compreensão e o amor. 

 
 
A HIPOADRÉNIA COMO UM SINTOMA DE STRESS: 
 
 
HIPOADRÉNIA – diminuição da função adrenal (As LCU-Life Change Units, promovem um desgaste superior à 

capacidade de recuperação). As adrenais respondem a qualquer tipo de stress independentemente da fonte, sempre 

da mesma maneira. O nível da hormona cortisol é um indicador comum do stress. Todos os tipos de stress são 

cumulativos e aditivos. Quando o organismo não se consegue ajustar entra em fadiga adrenal. O sistema endócrino é 

um dos componentes da rede psicossomática tal como o sistema imunológico que estão directamente relacionados 

com os processos cognitivos (auto-identidade). A hipoadrénia provocada por um desajuste do volume e intensidade da 

componente da carga de treino compromete a função cognitiva e a proficiência escolar. 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

SINTOMAS PSICOLÓGICOS:  

Sensação geral de ausência de bem-estar geral ou sentimentos “cinzentos”. Faz-nos lembrar as afirmações de 

Luciano Alvarez (2008), (SEDES), “Sente-se em Portugal um mal-estar difuso, que alastra e mina a confiança 

essencial à coesão nacional” 

> Medo,  

> Ansiedade,  

Depressão,  

Intervalos de confusão,  

> Dificuldades de concentração,  

< Facilidade na memória; 

< Tolerância e frustração 

< Capacidade de atenção; 

> Reactividade; 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

SINTOMAS FISIOLÓGICOS:  

Níveis de açúcar sanguíneos erráticos ou anormais (hipoglicémia). 

> Probabilidade para alergias,  

> Probabilidade para dores artríticas;  

< Resposta imunitária; 

< Repouso (Insónia) e desregulação dos ritmos biológicos; 

Agravamento da situação: 

Infecções respiratórias; Alergias; Rinites; Asma; Constipações frequentes; Fibromialgia; Síndrome 

da Fadiga Crónica; Hipoglicémia; Diabetes; Desordens auto-imunes 

Todos os órgãos e sistemas do nosso corpo ficam profundamente afectados; 

Alterações a nível do metabolismo dos hidratos de carbono; 

Alterações a nível do metabolismo das proteínas; 

Alterações do equilíbrio dos fluidos electrolíticos; 

Alterações do sistema cardíaco e cardiovascular; 

Diminuição do vigor sexual; 

Alterações a nível bioquímico e celular; 
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

COMPORTAMENTO:  
Normalmente bebe-se café, colas e outros estimulantes para se activar de manhã e para se amparar durante o 
dia; 
Parecem preguiçosas; 
Desmotivadas; 
Falta de ambição; 
Comportamentos de compensação:  

A ingestão excessiva de gorduras polinsaturadas cada vez mais comum nas dietas dos jovens e 
de todos nós em geral, constitui uma forma de stress oxidativo em virtude de se fornecerem 
substratos para a formação de radicais peroxi e alcoxi. 
O tabaco e o álcool são potentes geradores de radicais livres, o primeiro no pulmão e o segundo 
no hepatócito. 
Os açucares refinados são polialdeidos, que reagem com proteínas, gerando mais radicais livres. 
A glucose é um dos principais responsáveis pelo envelhecimento normal que seria agravado nos 
diabéticos pela hiperglicémia. 
Toda a ingestão excessiva de alimentos é acompanhada de maior consumo de oxigénio e 
portanto da maior produção de radicais livres. Todos sabemos que um dos mecanismo 
compensatórios relativamente à carência afectiva passa não só pelo aumento da ingestão calórica 
a qual é, na sua maioria, direccionada para um excesso de proteínas animais, gorduras e 
açucares simples [Açúcar refinado o mais doce veneno de todos, William Dufty (2006)] contidos 

nas bebidas gaseificadas, bolos, chocolates e outros doces, café, etc. 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 

 O conceito e os sintomas do “stress” inundaram o nosso vocabulário corrente. 

Apesar de ser uma realidade promotora da maioria das disfunções do sistema 

educativo, continua-se a planear, exigir e impor aos alunos, professores e Auxiliares 

da Acção Educativa mais do que os seus organismos estão dispostos a aceitar em 

termos emocionais, mentais e fisiológicos. O Estudo IPSSO 2000 da autoria de Rui 

Mota e colaboradores aborda o “Stress nos Professores Portugueses”, respectivos 

factores e fontes de stress. Luísa Fernandes (2008) fala dos “Medos dos Professores” 

e os respectivos factores de mal-estar docente. André Haynal e colaboradores (1998) 

na sua abordagem psicossomática mencionam as unidades de acontecimentos de 

vida (LCU) que permitem criar uma hierarquia de acontecimentos biográficos que 

confrontam a capacidade de adaptação dos Actores da Família Educativa até aos 

seus limites de resiliência, colocando-os em situação de risco mínimo, médio ou 

elevado. Eric Jensen (2002), aborda também os factores de stress na aprendizagem 

relativamente ao “cérebro e a bioquímica das aprendizagens”. A falta de tempo tornou-

se o maior inimigo de todos os actores face às crescentes exigências. As tensões 

somam-se a um ritmo alucinante e o desgaste chega nalguns casos, cada vez mais, á 

exaustão e esgotamento. Evidentemente que as redes cognitivas ficam sob tensão 

repercutindo-se a todos os níveis fisiológicos, bioquímicos, moleculares e 

bioenergéticos. A Fadiga Adrenal, tornou-se na síndrome do século XXI.  

 Quando estamos sob stress, as nossa glândulas supra-renais libertam um 

peptídeo chamado cortisol. O nosso corpo responde com cortisol quando enfrenta 

perigos ao nível físico, ambiental, académico ou emocional. Esta resposta 

desencadeia uma série de reacções físicas que incluem uma depressão dos sistema 

imunitário, tensões dos maiores músculos, formação de coágulos no sangue e 

aumento da pressão arterial. Na escola, este tipo de resposta pode conduzir a 

problemas. Níveis elevados de cortisol crónicos levam à morte de células nervosas no 

hipocampo, o que é crítico para a formação da memória explícita. O Stress crónico 

também diminui a capacidade dos alunos em distinguir o que é importante daquilo que 

não é. O pensamento e a memória são afectados quando sob stress; a memória de 

curta duração do cérebro e a capacidade de formar memórias de longa duração ficam 

inibidas. O stress crónico torna os alunos mais susceptíveis a doenças. Num estudo 
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realizado, os alunos demonstraram uma depressão do sistema imunitário antes de um 

teste; ou seja, tinham níveis inferiores de um anticorpo necessários ao combate de 

infecções. Isto pode explicar um ciclo académico vicioso: mais stress nos testes 

significa mais doenças, o que significa uma saúde debilitada e aulas perdidas, o que 

contribui para notas mais baixas nos testes. 

 

 Podemos constatar como a influência de um factor tão simples como a 

iluminação pode significar diferenças significativas no comportamento: O optometrista 

Ray Gottlieb afirma que o stress escolar causa problemas de visão, o que por sua vez 

prejudica o desempenho académico e a auto-estima. Os olhos sob stress tornam-se 

mais atentos às áreas periféricas, como forma natural de identificar antecipadamente 

predadores, o que torna praticamente impossível acompanhar a leitura de uma página 

escrita e manter-se concentrado numa pequena área de impressão. Para o descobrir o 

psiquiatra Wayne London mudou a iluminação em três salas de aulas na escola 

primária de Vermont. Para esta experiência, metade tinham lâmpadas fluorescentes 

normais e a outra tinha lâmpadas que simulavam a luz natural (lâmpadas de espectro 

total). Os alunos nas salas com iluminação de “espectro total” faltaram às aulas em 

menos de 65% por razões de doença. Porquê? As lâmpadas fluorescentes normais 

têm um piscar e um zumbido praticamente imperceptíveis, mas muito influentes, 

Aparentemente o cérebro reage a esse estímulo visual-auditivo elevando os níveis de 

cortisol no sangue e levando os olhos a piscarem excessivamente – sinais estes que 

indicam a presença de um estado de stress. Num outro estudo, alunos da escola 

primária em salas com iluminação natural ou com iluminação “de espectro total” 

faltaram menos dias de aulas e demonstraram uma melhor disposição. Agora imagine-

se o barulho das ventoinhas de arrefecimento dos portáteis, o ruído das lâmpadas e 

todos os outros ruídos e interferências antropogénicas de origem tecnológica, 

adicionadas aos factores emocionais, aos ritmos de aprendizagem desajustados bem 

como muitos outros factores adicionais. 

 

 A serotonina é a modeladora definitiva das nossas emoções e subsequentes 

comportamentos. Quando os níveis de serotonina caem, muitas vezes a violência 

aumenta. Estes desequilíbrios não só podem despoletar comportamentos impulsivos e 

agressivos como podem também conduzir a um estilo de vida marcado pela violência. 

Os alunos que tenham estado expostos precoce e constantemente á ameaça e a um 

stress elevado, em particular aqueles que provêm de famílias violentas, são aqueles 

que, na maior parte das vezes, têm mais dificuldade em estar atentos. A sua visão e a 

sua voz mudam constantemente ao percorrerem a sala de aula à procura de 

potenciais predadores ou “presas”. Frequentemente batem (bullying) nos seus colegas 

como forma de marcarem posição. Este territorialismo (reptiliano/límbico) é a fonte dos 

comentários que algumas crianças fazem a outras: “não olhes para mim assim!”, na 

realidade estão a criar barreiras contra potenciais problemas. Os receptores dos seus 

cérebros e das suas células adaptaram-se a um comportamento orientado para a 

sobrevivência. Apesar deste comportamento contribuir para a frustração dos 

professores, faz todo o sentido par ao aluno cuja vida parece dele depender. Na sala 

de aula, pode partir de um colega rude ou de um professor que ameaça um aluno com 

humilhações, participações disciplinares ou suspensões, ou que os envergonha em 

frente dos colegas. Qualquer um destes acontecimentos, bem como centenas de 

outros, podem colocar o cérebro em alerta. As ameaças activam mecanismos 
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comportamentais de defesa que são bons para a sobrevivência, mas péssimos para a 

aprendizagem, Eric Jensen (2002). No entanto é este o ambiente que se vive nas 

nossa escolas e foi patrocinado por aqueles que se acham entendidos em Educação. 

 

 O eixo hipotálamico-pituitário-adrenal (HPA) funciona através de um sistema de 

retroacção negativo na regulação dos níveis de cortisol que é libertado em função das 

tensões físicas e emocionais colocadas sobre os indivíduos. O cortisol protege o corpo 

do stress. Os sintomas de fadiga adrenal surgem quando os níveis de cortisol na 

corrente sanguínea diminuem ou decaem significativamente durante os tempos de 

stress. O cortisol age a muitos níveis e possui muitos efeitos nomeadamente: sistema 

nervoso central; regulação dos níveis de açúcar sanguíneos; efeito anti-inflamatório 

nos tecidos; regula a pressão sanguínea, ajuda a promover batimentos cardíacos 

regulares, o que facilita uma boa variabilidade da frequência cardíaca (VFC); a nível 

celular, protege-a do excesso de insulina e regula os níveis de sódio (Na) e potássio 

(K); influencia também a excreção pelo rim de Na e K. Na fadiga adrenal, o desejo por 

sal é o resultado directo da falta de valores adequados da aldosterona. A aldosterona 

controla os volumes de Na, K e líquidos no corpo. Quando os níveis de aldosterona na 

circulação caem, o Na é removido da corrente sanguínea e passa através dos rins 

sendo excretado pela urina acarretando a perda de líquidos. Quando os níveis de Na 

circulantes caem em cerca de 50% relativamente á concentração original nos fluidos 

corporais, mesmo a maior pequena perda de Na ou restrição na dieta representa 

consequências severas, James L. Wilson (2006), “Adrenal Fatigue”. Sabemos agora 

que o equilíbrio electrolítico é fundamental na programação celular e nos processos de 

consciência celular que ficam comprometidos neste ambiente educativo adverso. Este 

assunto será aprofundado mais á frente quando abordar o terceiro nível de análise da 

tecnologia interior, a célula. 

 
 
 
2.2.3.2 - MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA E COMPORTAMENTO DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL. 
 
 

 Este processo de fechamento manifesta-se de forma muito clara no contexto da 

família educativa. O perfil de cidadania organizacional “estacionou” na zona de 

resignação que se caracteriza por uma energia baixa e negativa? Qual o motivo de 

descontentamento dos actores da família educativa? 

 Aqueles que investigam este tema, e procuram caracterizar e compreender qual 

o tipo de motivação, envolvimento e comportamento dos professores, num sistema de 

baixa energia organizacional, identificaram cerca de 30 “formas potencialmente 

diferentes” de cidadania, embora tenham aduzido que essa prodigalidade poderia ser 

analisada à luz de 7 grandes dimensões. 

 

 
  DIMENSÕES DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL 
  Miguel Cunha  e col. (2005). 

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
  1 2 3 4 5 6 7 
 Comportamento Desportivismo Lealdade Obediência Iniciativa Virtude Autodesenvolvimento 
  De ajuda  organizacional organizacional individual Cívica 
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   Cidadania Organizacional – Diminuição da qualidade dos serviços educativos 

     

 

 

 
       

       

       

    

 

 

 
   Desvio para a esquerda. 
   (Insatisfação & Esgotamento) 

 
 a.─────  b.  ───── c. ─────── d.────── e.────── f.────── g.─► 
  Corteses Indolentes Conscienciosos Corteses Regulares Zelosos e Exemplares  
  Mas  Rudes  Conscienciosos  pró-activos 
  Indolentes 
 
 ──────────▪▪▪──────────╫────────────▪▪▪────────────► 
  “Burnout” Insatisfação Satisfação “Energização” 
 
 ◄──────────────────────┼─────────────────────────► 
 < qualidade dos serviços educativos > qualidade dos serviços educativos 
  ▪ ┌───────┴───────┐ 
  DESMOTIVAÇÃO MOTIVAÇÃO MOTIVAÇÃO 
   EXTRINSECA INTRINSECA  
     ↓ 
   “Objectivos Nobres” 

 
 

 Não existe uma cultura da valorização do trabalho e empenho, apenas uma 

cultura negativa da desvalorização que também não é muito própria de uma cidadania 

organizacional. Pressupõe-se que, se não existe produtividade então trabalha-se 

pouco. Penso que a questão não se prende tanto com falta de trabalho, mas com a 

eficácia dos métodos e processos preconizados à luz do actual modelo, cuja 

responsabilidade é central, mas sobretudo pela falta de objectivos pessoais e 

motivação intrínseca. De facto, o aumento da participação e a melhoria dos processos 

e resultados, revelaria uma maturidade a qual, só será possível, depois de um trabalho 

organizacional apoiado pela ferramenta de “Inteligência Emocional”, valorizando as 

pessoas e não tanto os produtos. 
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 TIPOS DE ENERGIA NAS ORGANIZAÇÕES 
 
 
 Adaptado de Diário de Notícias Economia por JORGE, João (2006) 

 Sexta Feira  10 de Março de 2008 
 CUNHA, Miguel Pina (2006);  
 Director de MBA da Universidade Nova de Lisboa 

 “Entre a Agressividade e a Resignação” 
 
 ┌────────────────────────────────────┐ 
 
 INTENSIDADE DA  QUALIDADE DA 
 ENERGIA ORGANIZACIONAL  ENERGIA  ORGANIZACIONAL 
 
 ┌────────────────────┐  ┌────────────────────┐ 
 
 Alta  Baixa  Negativa  Positiva 
 Intensidade  Intensidade  
 ▪  ▪  ▪  ▪ 
 Interesse  desinteresse  medo  Satisfação 
 dinamismo  apatia  frustração  entusiasmo 
 desenvoltura  cansaço  desconfiança  alegria 
 sinceridade  cinismo    ▲ 
 ▲  └─────────────────┘  ▪ 
 ▪  Esta é a realidade dos   
   nossos estabelecimentos  ▪ 
 ▪  de ensino Público   
   ▪  ▪ 
 ▪  Baixa intensidade + Energia negativa   
   ▪  ▪ 
 ▪  “Anomalia Lusitana”   
 
  ┌──────────────────────────────┐ ▪ 
 ▪ Soluções Governamentais  Outras soluções  
  “Programa para a Educação   PEDAGOGIA DA ▪ 
 ▪ do XVII Governo Constitucional”  CONSCIÊNCIA  
  ┌──────────────┐  ┌────────────────┐ ▪ 
 ▪ Escola Planos de apoio Educativo IC ICC IE IEs  
  a tempo aulas suplementares para └────────────────┘ ▪ 
 ▪ Inteiro alunos com  Dificuldades de APZ Novo Paradigma educativo  
  └────────────────┘  Multidimensionalidade do ser ▪ 
 ▪ MindLab – Hank Kune cit. Luís M. Viama (2006)  “Cura Emocional”  
  Avaliação da “Massa cinzenta” das organizações  Catharsis© + Psicodrama + outras ▪ 
 ▪ Públicas – SIADAP (Avaliação do desempenho    
 ▲ da Administração Pública)   ▲ 
 └─────◄────────────────────────────────────┘ └────►────┘ 
  
 └────────────────────────────────────────────┘ 
 
  Energizar a organização 
 
  ZONAS TIPO DE ENERGIA ORGANIZACIONAL 
 

Alta 
▲ 
│ 
│ 

Intensidade / 
força 

│ 
│ 
▼ 

Baixa 

 
ZONA DE 

AGRESSIVIDADE 
 

 

ZONA 
PRODUTIVA 

 
ZONA DE  

RESIGNAÇÃO 
 
 

ZONA DE 
CONFORTO 

  
Negativa ◄── Qualidade ──►Positiva 

 

Legenda: IC (Inteligência Cognitiva); ICC (Inteligência Corporal 
Cinestésica); IE (Inteligência Emocional); IEs (Inteligência Espiritual) 
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DIMENSÕES TRADICIONAIS DA CIDADANIA ORGANIZACIONAL: 
 

DIMENSÕES CARACTERIZAÇÃO EXEMPLOS (o indivíduo) 

Conscienciosidade 

A pessoa executa as suas 
actividades de um modo que 
ultrapassa os requisitos mínimos ou 
o normalmente esperado. 

Tem uma assiduidade acima do normal; 
Cumpre regras e regulamentos mesmo que ninguém veja; 
Não gasta o tempo de trabalho e os recursos organizacionais para 
tratar de assuntos pessoais; 

Desportivismo 

O indivíduo evita queixas perante os 
problemas, tolerando circunstâncias 
incómodas sem lamentos 
excessivos. 

Não gasta o seu tempo a queixar-se de assuntos triviais; 
Não expressa ressentimento perante mudanças na organização; 
Não se focaliza sistematicamente no que corre mal; 

Virtude cívica 
A pessoa revela envolvimento e 
participação responsável na vida 
política da organização. 

Executa tarefas não requeridas, mas que beneficiam a imagem da 
organização; 
Participa em reuniões a que não está obrigado, mas que são 
importantes para a organização; 
Mantém-se a par dos assuntos da organização. 

Altruísmo 

O indivíduo ajuda pessoas 
específicas com problemas ou 
tarefas organizacionalmente 
relevantes 

Ajuda as pessoas que estiveram ausentes; 
Ajuda quem tem sobrecarga de trabalho; 
Presta ajuda aos membros mais recentes na organização; 

Cortesia 
A pessoa comporta-se de modo a 
prevenir a ocorrência de problemas 
com os outros. 

É cauteloso com actos que possam afectar os postos de trabalho de 
outras pessoas; 
Não abusa dos direitos dos outros; 
Considera o impacto das suas acções sobre as outras pessoas. 

Organ (1988); Podsakoff e col. (1990); Mackenzie e col. (1991, 1993); Podsakoff e col. (1993) cit. Miguel Cunha  e col. (2005). 

 
 
DIMENSÕES DE CIDADANIA DETECTADAS EM EMPRESAS OPERANDO EM PORTUGAL: 
 

CATEGORIAS CARACTERIZAÇÃO (EXEMPLOS) 

Harmonia 
Interpessoal 

Ter espírito de camaradagem; 

Partilhar conhecimentos e experiência com os outros; 

Não falar mal dos outros “nas suas costas”; 

Não “passar a vida” a lamentar-se dos “privilégios” dos outros; 

Ter espírito de equipa; 

Espírito de iniciativa 

Trazer soluções para os problemas (e não apenas problemas); 

Fazer sugestões de melhoria da organização; 

Apresentar soluções construtivas; 

Tentar resolver os problemas antes de apresentá-los ao chefe; 

Procurar melhorar espontaneamente os próprios conhecimentos, competências e capacidades; 

Conscienciosidade 

Avisar com antecedência quando não se pode comparecer ao trabalho; 

Não tratar de assuntos pessoais durante o horário de trabalho; 

Fazer o trabalho com rigor e seriedade (mesmo que ninguém veja); 

Identificação com a 
organização 

Ser leal à organização; 

Fazer esforços-extra para beneficiá-la; 

Promover os produtos e serviços da organização junto de familiares e amigos. 

Rego (1999) cit. Miguel Cunha  e col. (2005). 

 
 
 Se por um lado o CCO é um instrumento útil para avaliar o grau de compromisso 

dos funcionários para com o sucesso da organização, por outro lado também se pode 

cair numa cultura empresarial ou institucional de subserviência, obediência e 

conformidade cega e inquestionável. No caso de uma escola, a flexibilidade e 

reflexividade são fundamentais para o amadurecimento dos processos de ensino e 

aprendizagem. Por outro lado, a própria organização deveria evoluir com base na 

participação activa, seja na assimilação e implementação de ideias criativas 

consensuais, desenvolvidas pelas equipas de trabalho escolares, seja na integração 
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de contributos oriundos das associações de pais ou da sociedade em geral.  Esta 

flexibilidade, como já foi referido permite: 

 
Direito à diferença,  
Respeito pelas personalidades; 
Respeito pelos projectos individuais da existência; 
Respeito pelos diferentes saberes e culturas;  
Prestar o seu contributo ao progresso da sociedade em consonância com os seus 
interesses, capacidades e vocação;  
Descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e acções educativas;  
Desenvolver o espírito e a prática democráticos; 
Adopção de estruturas e processos participativos na definição da política 
educativa;  
Facilitação da administração e gestão escolar bem como a experiência 
pedagógica quotidiana, em que se integram todos os intervenientes no processo 
educativo, em especial os alunos, os docentes e as famílias; 

 
 
 O grande desafio das organizações, como é o caso da escola, passa pela 

capacidade de integração dinérgica das idiossincrasias e não pela homogeneização 

dos seus actores e processos. É possível conseguir uma participação de todos sem se 

criar inconformismo biocultural mas, para tal, teremos que amadurecer 

emocionalmente, e uma ferramenta eficaz ao nosso alcance é a “Inteligência 

Emocional”. 

 Existe uma ferramenta ou instrumento que avalia o “Clima Organizacional” de 

qualquer instituição ou organização. O “Clima Organizacional” prediz 57,7% dos 

factores de performance, e os factores que conduzem à performance são diferentes 

dependendo da percepção de cada grupo relativamente ao clima. A “Six Seconds” 

propõe o instrumento de avaliação OCI (Organization Climate Índex – ICO: Índice do 

Clima Organizacional), ajudando as organizações a compreender os factores ocultos 

de motivação que permitem uma melhor performance. Os indicadores avaliados 

permitem a compreensão das relações dos operacionais relativamente à organização. 

O clima é o contexto no qual os funcionários trabalham cada dia, e os dados mostram 

a sua forte influência na forma como cumprem as suas obrigações. Os resultados 

permitem ao Director a compreensão e o caminho necessário para se melhorar a 

performance organizacional, a concentração nos factores chave, rentabilizando 

eficazmente os esforços no sentido de melhorar a sua prática de gestão. O valor do 

processo ICO reside na informação que surge a partir da pesquisa. Os dados 

estatísticos surgem como questões  e não tanto como respostas. O relatório resultante 

tem como objectivo assistir a liderança dando continuidade á discussão sobre o clima 

organizacional. O levantamento engloba cinco factores de clima mais uma dimensão 

central, a “confiança”: 
 

RESPONSABILIDADE: até que ponto as pessoas na organização se vêem a si e aos 

outros no cumprimento dos seus compromissos? Estão motivadas e assumem 

responsabilidades? 

COLABORAÇÃO: As pessoas comunicam bem entre si e partilham informação? 

Trabalham e resolvem problemas em conjunto? 

LIDERANÇA: qual o nível de compromisso que os funcionários têm para com os 

seus lideres? Como percebem os seus líderes e a liderança na organização? 
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ALINHAMENTO: até que ponto os funcionários estão comprometidos com a missão, 

filosofia da organização e a sua operacionalização? Sentem um sentimento de 

pertença para com a mesma? 

ADAPTABILIDADE: as pessoas procuram a mudança? Estão prontas para se 

adaptarem? 

CONFIANÇA: As pessoas possuem um sentido de fé e crença na organização e nos 

seus lideres? As pessoas desperdiçam tempo a se protegerem em vez de dar o 

seu melhor? 

 

 
 
  ICO (Índice de Clima Organizacional) 

 
 
 
  Responsabilidade  Liderança 
 
 
 
 
 
    Confiança 
  Colaboração    alinhamento 
 
 
 
    adaptabilidade 
 

 
 
   

Adaptação do modelo à realidade educativa: 
Serviço ao cliente (aluno); Retenção (motivação / interesse / empenho); 
Performance (Proficiência) 
Six Seconds

©
 Institute for Organizational Performance - OCI Climate 

Assessment 
 

 
 Estes factores desempenham um grande impacto na organização. Valores 

elevados nestes factores predizem também valores elevados a nível “do serviço aos 

clientes”, “performance/produtividade” e “retenção”. No caso do sistema educativo, os 

clientes estão garantidos por lei o que pode significar um comodismo, resistência à 

mudança e o não cumprimento dos compromissos e obrigações por discordância 

(desobediência civil) ás imposições musculadas de directivas incoerentes do poder 

político ou por exaustão.  

 

 No estudo de Rego (1999) cit. Miguel Cunha  e col. (2005), apresentam-se sete 

agrupamentos de colaboradores quanto ao seu desempenho, tendo em consideração 

o CCO (Comportamento de Cidadania Organizacional) e a eficácia organizacional. 

 
CORTESES… MAS INDOLENTES: devido ao facto de serem razoavelmente bem 

cotados em harmonia interpessoal, mas muito pouco pontuados nas restantes três 

dimensões. Relativamente aos elementos dos restantes grupos, são os que 

denotam menor índice de iniciativa. Em suma: são uma espécie de bons rapazes, 

que cultivam o bom relacionamento interpessoal, mas pouco conscienciosos no 

trabalho, fracamente identificados com a organização em que exercem actividade, 

e detentores de uma postura assinalavelmente passiva. Recebem a mais fraca 

cotação de desempenho global. 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         321 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

 

INDOLENTES E RUDES: Revelam muito fraca pontuação em todas as dimensões da 

cidadania, o que se traduz em muito fraco espírito de equipa, desleixo no trabalho, 

fraca identificação com a organização e sofrível espírito de iniciativa. São alvo de 

uma fraca cotação de desempenho por parte do gestor (Presidente do Conselho 

Executivo) com quem trabalham, embora superior à que caracteriza o grupo 

anterior. Esta diferença favorável deve-se, porventura, ao facto de serem menos 

passivos. 

 

CONSCIENCIOSOS: devido à pontuação média na dimensão homónima. Não são 

harmoniosas, denotam muita fraca identificação com a organização e comportam-

se com uma passividade similar à que caracteriza o grupo anterior. Recebem uma 

muito modesta cotação de desempenho, embora superior à característica dos 

grupos anteriores. A diferença positiva que manifestam relativamente aos 

membros do grupo 1 deve-se, porventura, ao facto de agirem com mais (menos 

fraco) espírito de iniciativa e maior pendor consciencioso. Na comparação com o 

grupo 2, projectam um perfil menos desarmonioso, mais consciencioso e um 

pouco menos positivo. 

 

CORTESES E CONSCIENCIOSOS: Receberam essa denominação pelo facto de serem 

razoavelmente bem pontuados nas dimensões harmonia e conscienciosidade. Por 

outro lado, embora expressem alguma carência de iniciativa e fraca identificação 

com a organização, projectam um perfil menos passivo e descomprometido do 

que o desenhado pelos membros dos grupos anteriores. Porventura, é nesta 

comparação favorável que está sustentada a razoável cotação de desempenho 

que os seus superiores lhes imputaram. 

 

REGULARES: deve-se à regularidade e normalidade das pontuações nas quatro 

dimensões de cidadania: todas as pontuações se situam ao nível médio, e são 

bastante homogéneas.  

 

PROFISSIONAIS ZELOSOS E PROACTIVOS: revelam excelente e harmonioso espírito de 

equipa, são conscienciosos no seu trabalho, comportam-se com um espírito de 

iniciativa assinalável mas, não se identificam com a organização. Assemelham-se 

a profissionais exemplares, empenhados no seu trabalho e no relacionamento 

interpessoal, mas posicionados como se obedecessem a padrões de desempenho 

cuja observância pode ocorrer tanto na organização onde trabalham como noutra 

qualquer. São uma espécie de bons jogadores que jogam bem em qualquer 

equipa, embora sem se identificarem com ela. São muito bem cotados em 

desempenho global, embora não tanto quanto os elementos do grupo 7. 

 

EXEMPLARES: A proveniência desta diferença reside, porventura, numa diferente 

postura comportamental dos elementos deste último agrupamento, claramente 

bastante mais identificada com a organização. Pautando-se por elevado espírito 

harmonioso, forte conscienciosidade, vincada inclinação pró-activa e tão 

assinalável implicação na organização, receberam a designação de exemplares. 

 
 
 ────────────────────────────────────────────────────► 

  Corteses Indolentes Conscienciosos Corteses Regulares Zelosos e Exemplares  
  Mas  Rudes  Conscienciosos  pró-activos 
  Indolentes 
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Todos os indivíduos que se enquadram nestas dimensões apresentam características e traços de personalidade distintos e 
gerem as suas emoções de forma distinta, com toda a legitimidade.  

 

 

 Teoricamente, esta seria a ordem na escala em termos de amadurecimento na 

dimensão de CCO (Comportamento de Cidadania Organizacional). Porque razão 

alguns profissionais se enquadram no nível 1 e outros no nível 7, o que contribui para 

tão diferentes níveis de empenho, dedicação, entrega e participação dos professores 

e/ou auxiliares da acção educativa, no caso da organização escolar?  

 

 Esta escala pode ser lida e interpretada de várias formas. Os indivíduos nos 

níveis inferiores, podem já ter participado nos níveis superiores e sentiram-se 

defraudados, desacreditados e desvalorizados pelos seus pares e pela organização 

em si. Por seu lado, os indivíduos nos níveis mais elevados de desempenho e 

participação, podem também eles estar em momentos em que acreditam que podem 

fazer a diferença através do seu empenho, ou também ser obedientes cegos, por 

medo de sanções por parte do sistema cada vez mais penalizador. 

 

 
  ALGUNS POTENCIAIS ANTECEDENTES ATITUDINAIS DOS  
  COMPORTAMENTOS DE CIDADANIA 
  Miguel Cunha  e col. (2005). 

 ▪ 
 Atitudes  

 ┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
  1 2 3 4 5 6 
  Satisfação Percepções Confiança Empenhamento Apoio Sentimento 
   de justiça  organizacional organizacional psicológico de 
      percepcionado comunidade 
       de trabalho 

 

 

 
  ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDADE  
  POTENCIALMENTE INFLUENCIADORAS DA PRÁTICA DE CCO 
  Miguel Cunha  e col. (2005). 

 ▪ 
 Características de personalidade.  

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Conscienciosidade Propensão Motivo Orientação Auto-estima Afectividade Afectividade Locus de 
  para a afiliativo para o  Negativa Positiva Controlo 
  Confiança  Colectivo 

 
 
 

 Miguel Cunha e colaboradores (2005) levantam a seguinte questão. Cidadania 

ou engenharia social? Não deixa de ser curioso e, pelo menos aparentemente 

paradoxal que a reivindicação da “entrega” dos indivíduos à organização coabite 

com um certo “descartar” da própria organização perante esses mesmos 

indivíduos, no nosso caso, os professores. A postura da Ministra da Educação 

pode assemelhar-se a este slogan: “Queremos o teu suor e o teu espírito, a tua 

mente e o teu corpo, durante todo o tempo; larga tudo, identifica-te connosco, 

segue-nos; mas não te prometemos reciprocidade”.  
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2.2.3.3 - MESTRE INTERIOR DE VERDADE 
  
 
 Vejamos o que afirma Santo Agostinho no seu livro “De magistro” (O Mestre) 

citado por Olivier Reboul, “O que é aprender” e que merece muito a nossa atenção, 

por transmitir verdades intemporais. 

 
 “O Homem não pode ensinar ao homem” afirma Olivier Reboul (1982) citando 

Santo Agostinho: “insistamos sobre o aspecto propriamente pedagógico dessa 

doutrina: não lhe ensino quando lhe digo a verdade, contemplo-a. Três casos 

podem de facto existir: Ou o aluno ignora a verdade que lhe ensino, e reagirá ao 

meu discurso pela fé, a opinião ou a dúvida, mas não terá aprendido nada; Ou ele 

sabe que é verdade e aprova-me; Ou ainda, sabe que é falso, e rejeita o que lhe 

digo. Nos três casos as minhas palavras não lhe ensinaram nada. Se os alunos 

não conhecem já a verdade, podem acreditar mas não aprender; se já a 

conhecem, são então os juízes do mestre. Isso quer dizer que o mestre não o é 

realmente: pois não sabe mais do que falar, e falar não ensina. O homem não 

pode ensinar o homem; só o verbo divino o pode fazer”. 

 

 A título de prova suplementar, Agostinho mostra o desfasamento entre a 

linguagem e o pensamento, insistindo sobre a mentira, o verbalismo, os lapsos, as 

ambiguidades, etc.  

 

 

 Mas, mesmo quando o discurso do “mestre” transmite exactamente o “seu” 

pensamento, será que ensina?. Que pai, pergunta Agostinho, seria bastante tolo 

para mandar o filho para a escola, com o simples intuito de saber o que pensa o 

mestre? Se o aluno vai para a escola, não é portanto para conhecer as opiniões de 

tal ou tal professor, mas sim para conhecer a verdade. Ora, é a iluminação que lhe 

ensina a verdade; é ela que lhe permite aprender, quer dizer compreender se o 

que diz o mestre humano é verdadeiro ou falso, saber não o que pensa 

determinado homem mas sim o que se deve pensar enquanto homem. 

 Portanto o ensino faz-se em dois tempos. O professor expõe, não o seu 

pensamento mas a sua disciplina: ciências, moral, filosofia. Depois, os alunos 

examinam por si mesmos se aquilo que lhes disseram é verdadeiro e contemplam 

assim, na medida das suas forças, a verdade interior. É então que se instruem. 

 A ideia de que existem mestres é portanto ilusória, visto que aqueles que 

assim são designados não são ensinantes (doctores) mas ensinados (doctos); da 

mesma forma que os seus alunos aprendem do Mestre Interior a Verdade. 

 Ensinar reduz-se por conseguinte em fazer aprender; e aprender consiste em 

se lembrar, seja do sensível seja do inteligível. Neste último caso, não se trata de 

uma recordação do passado mas do presente, de um despertar da alma para a luz 

divina. A alma é o olho e Deus, é a luz: a alma, nem mais que o olho, inventa as 

verdades, descobre-as; não as leva nela a partir da vida interior. É por isso que se 

pode acordar com as outras almas que recebem do mestre a mesma luz. O 

professor é, como o seu aluno, um aluno, instruído pelo Mestre de Verdade que 

está nele. Qualquer que seja o objecto da sua ciência, todos os homens se 

encontram na mesma escola, condiscípulos de um único e mesmo mestre. 

 Professores porquê? Uma primeira pergunta: se a existência dos professores 

é uma ilusão, donde vem esta ilusão? Na verdade, os alunos crêem que os 
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professores os instruem por que decorre muito pouco tempo entre a sua palavra e 

a sua contemplação; imaginem pois que receberam a verdade da palavra 

magistral, tomando a consecução por uma consequência.  

 Uma segunda pergunta: Se os mestres não o são, para que servem? 

Agostinho responde que o seu papel está longe de ser desprezível, mas não se 

encontra onde o procuramos. O mestre não transmite a verdade; a sua tarefa 

própria é admonere, recomendar ao aluno consultar o Mestre interior, levá-lo a se 

lembrar da verdade que está nele. O mestre humano não é aquele que ensina, 

mas aquele que interroga; o seu discurso não mais é que questionamento 

progressivo, que incita o aluno a procurar a resposta na luz do espírito, além de 

qualquer linguagem humana. 

 

 

 Última pergunta: se o empirismo não explica a verdade, parece que Agostinho 

não explica o erro; desde que a mesma luz brilha para todos os espíritos, o erro não 

deveria existir. No entanto Agostinho explica-o muito bem; enganamo-nos seja pela 

recusa de consultar a luz interior, seja por fraqueza. É então que o mestre humano 

desempenha o seu verdadeiro papel; fazendo ao aluno perguntas apropriadas ao seu 

nível (estilos de ensino além da barreira da descoberta), obriga-o a tomar 

progressivamente consciência da verdade que existe nele (ensino auto-regulado).  

 

 

 A única superioridade do mestre reside no seu método. O seu papel é, graças 

à interrogação, admonere, advertir e lembrar; é no sentido estrito da palavra, um 

“monitor”, o guia de uma progressão. Nenhum mestre pode transmitir nem a 

experiência nem a inteligência seja do que for. E o próprio êxito do seu ensino 

prova que não ensinou. Pois se o aluno compreende, é porque o mestre não faz 

mais do que despertar nele o que já sabia. A sua linguagem não é senão uma 

advertência; desperta no aluno uma espontaneidade que fica inviolável, a sua 

relação íntima com a verdade. Por outro lado, enquanto “monitor”, o mestre 

humano é aquele que motiva o aluno para aprender; mas a sua incitação não é 

mais, ela própria, do que uma condição prévia. A verdadeira motivação é o prazer 

que se sente em compreender, nesta luz interior da verdade que inunda aquele a 

quem chamamos o Homem Interior de Clareza e de Fruição, mas não a cria”. 

 

 

 
2.2.3.4 - APRENDER É O PRÓPRIO PROCESSO DE VIDA. 

 
 
 
 Segundo Fritjof Capra (1996), “A Teia da Vida”, os três critérios fundamentais da 

vida são: 

 

Padrão (organização): a autopoiese, o padrão da vida, é um conjunto de relações 

entre processos de produção; 

Estrutura (energia):uma estrutura dissipativa só pode ser entendida por intermédio 

de processos metabólicos e desenvolvimentais; 

Processo (inteligência): a dimensão do processo está, desse modo, implícita tanto 

no critério do padrão como no da estrutura. 
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 Na teoria emergente dos sistemas vivos, o processo da vida – a incorporação de 

um padrão de organização autopoiético numa estrutura dissipativa – é identificada 

com a cognição, o processo de conhecer. 

 De acordo com a teoria dos sistemas vivos, a mente não é uma coisa mas sim 

um processo – o próprio processo da vida. Por outras palavras, a actividade 

organizadora dos sistemas vivos, em todos os níveis da vida, é a actividade mental. As 

interacções de um organismo vivo – planta, animal ou ser humano – com o seu Meio 

ambiente são interacções cognitivas, ou mentais. Deste modo, a vida e a cognição 

tornam-se inseparavelmente ligadas. A mente – ou, de maneira mais precisa, o 

processo mental – é imanente na matéria em todos os níveis de vida. Não faz sentido 

as crianças passarem a maior parte do tempo confinadas a uma sala de aula, tentando 

recriar nas suas mentes, virtualmente, os conceitos de mundo e as experiências de 

terceiros, transmitidos pelos professores, esperando que com isso estas adquiram 

competências para a vida. A escola deve desenrolar-se num ambiente tão interactivo e 

dinâmico quanto possível porque a “vida e a cognição estão inseparavelmente 

ligadas”.  

 

 
  Processo  
  Inteligência 
 
 
 MEIO AMBIENTE  
 TRIDIMENSIONAL  ORGANISMO VIVO   Processo da Actividade Mental  
 ▪ interacções  = Processo da vida 
 A sala de aula cognitivas 
 é um ambiente = Estrutura Padrão 
 virtual muito pobre Processo Energia Organização 
 para mimetizar o  de Vida 
 processo da vida. ▪ 
 ▪ A descrição da vida   
 DESMOTIVAÇÃO deve-se falar a 
 AUSÊNCIA DE  linguagem da natureza 
 ENTUSIASMO   MEIO AMBIENTE HIPERDIMENSIONAL 

    interacções hipercognitivas 
  Linguagem das 
 Ausência de  relações – A  Auto-consciência 
 Vida/Alegria INTELIGÊNCIA EMOCIONAL INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL 

  facilita as competências facilita as competências 
  relacionais consigo, com relacionais com a 
  os outros e com  o mundo consciência universal 
  “Coloração Emocional” 
  
 PENSAR ≠ CONHECER ≠ CONSCIENCIALIZAR – INTUIR 
  (Informação) (Conhecimento / Cognição) (Integrar / Sabedoria) 
  
   Percepção 
   + Emoção 
   + acção 
   + linguagem 
   + pensamento conceptual 
   (redes cognitivas) 

 Candance Pert (1999), a existência de uma rede psicossomática, implica o 
facto de o sistema nervoso não estar estruturado de forma hierárquica, como 
anteriormente se acreditava. A “cognição é um fenómeno que se expande por 
todo o organismo, operando por intermédio de uma complexa rede química de 
peptídeos que integra as nossas actividades mentais, emocionais e biológicas”, 
Candace Pert (1999). 
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  PROMOÇÃO DA PROFICIÊNCIA EDUCATIVA (PROCESSO COGNITIVOS) 
  Comunicação entre coração – cérebro - Encadeamento rítmico (sincronização) 
  ▪ 
  Sincronização entre (Coração + cérebro)  
  Daniel Winter (1995); Rollin McCraty (1997); IHM 
  ┌────────────────┴─────────────────┐ 
  CORAÇÃO Neurológica (SN) CÉREBRO 
  ▪ Bioquímica: ▪ 
  ▪ (endócrino e imunológico) ▪ 
  Coerência Emocional Biofísica Coerência mental 
  VFC Energética ▪ 
  (Variabilidade da Frequência  ┌────────┴────────┐ 
  Cardíaca)  Sistema nervoso  Sistema Nervoso 
    Neural  Perineural 
     └────────┬────────┘ 
  └────────────────┬─────────────────┘ 
   MECANOTRANSDUÇÃO, Donald Ingber (1998) 
   Programação do ADN 
   Daniel Winter (1995); Garjajev. P.P. (1997) 
   Dmitrijev, A.N. & W.L.Djatlov (1995) Glen Rein (1991) 
   Processos Cognitivos (Memória celular) 
  Paul Pearsall, Gary E. Schwartz & Linda G. Russek (2002); 
  ────────────────┬───────────────── 

DOIS ESTADOS 
 
  DESSINCRONIZADO  SINCRONIZADO 
  Raiva-Frustração  Seguro-Positivo  
  Excesso de Excitação  confiante tranquilo 
  Ansiedade  apreciativo neutro 
  Nervosismo, Depressão  relaxado-calmo 
  ●  ● 
  Coração e cérebro  Coração e cérebro 
  descoordenados: não  sincronizados - consegue 
  se consegue concentrar,   focar, pensar claramente 
  pensar claramente ou   agir no seu melhor 
  tomar decisões correctas  tende a responder 
  tende a reagir por excesso  claramente 
  ●  ● 
  INCOERÊNCIA do SISTEMA NERVOSO  COERÊNCIA do SISTEMA NERVOSO 
  ●  ● 
  Causa tensão  Sistema hormonal 
  Energia Nervosa  em equilíbrio - alivia a tensão. 
  Libertação de hormonas  de stress 
   

     
 
 
  Fonte: Teacher’s Manual – TestEdge” – Getting in Sync for Test Success 
  © Copyright Institute of HeartMath LLC (2002) 
 

 Gregoru Bateson & Humberto Maturana cit. Fritjof Capra (1996) descriminaram 

um conjunto de critérios aos quais os sistemas precisam satisfazer para que a mente 

ocorra. Qualquer sistema que satisfaça esses critérios será capaz de desenvolver os 

processos que associamos com a mente – aprendizagem, memória, tomada de 

decisões e assim por diante. Enfatiza que a mente não se manifesta exclusivamente 
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em organismos individuais, mas também em sistemas sociais e em ecossistemas. 

 Todo o pensamento de Bateson era desenvolvido em termos de padrões e de 

relações. O seu principal objectivo, assim como o de Maturana, era de descobrir o 

padrão de organização comum a todas as criaturas vivas. “Qual é o padrão que liga o 

caranguejo com a lagosta e a orquídea com a primavera e todos os quatro comigo? E 

eu com você?”. Para se descrever a natureza com precisão deve-se tentar falar a 

linguagem da natureza, a qual, insistia, é uma linguagem de relações. As relações 

constituem a essência do mundo vivo, de acordo com Bateson. A forma biológica 

consiste em relações, e não em partes, e ele enfatizou que esse também é o modo 

como as pessoas pensam “Mind and Nature: A necessary Unity”. 
 
 
  Cognição e o processo da vida 
  nova concepção educativa da aprendizagem 
  ┌────────────────┴──────────────────┐ 
  Na teoria emergente dos seres vivos Teoria quântica dos sistemas 
  o padrão da vida identifica-se com a biológicos 
  COGNIÇÃO = processo de conhecer. ≠ HIPERCOGNIÇÃO = processo de ser 
  ▪ ▪ 
  Gregory Bateson & Humberto Maturana ▪ 
  Cit. Fritjof Capra (1996) ▪ 
  ┌────────────┴────────────┐ ▪ 
  MENTE MENTE CONSCIÊNCIA  
  ▪ ▪ ┌────────┴────────┐ 
  É uma coisa Não é uma coisa Mente  Mente 
  ▪ ▪ consciente ►──┐┌──◄ superconsciente 
  Subproduto da É um processo,   Mente 
  actividade o próprio  Subconsciente 
  eléctrica do cérebro processo da vida.  ▪ 
  ▪ ▪  O corpo é a nossa  
  Prioridade à Mente A actividade   Mente Subconsciente 
  consciente organizadora dos  Candace Pert (1999) 
   sistemas vivos, é todos   este pode ser programado 
   os níveis da vida,  pelas directivas da mente 
   é a actividade mental.  Consciente e/ou pela 
   ▪  mente superconsciente. 
   As interacções de um  
   organismo vivo 
    – planta, animal ou ser humano –  
   com o seu Meio ambiente são  
   interacções cognitivas, ou mentais. 
  

 
 Para Maturana, o fenómeno da mente está inseparavelmente ligado ao 

fenómeno da vida. Quando olha para o mundo vivo, reconhece a sua actividade 

organizadora como sendo, essencialmente, uma actividade mental.  

 

 
 
  
 
 

 
 O cérebro não é necessário para que a mente exista. Uma bactéria ou uma 

planta, não têm cérebro mas têm mente. Os organismos mais simples são capazes de 

percepção e, portanto de cognição. A nova concepção de cognição, o processo de 

conhecer é, pois muito mais ampla que a concepção do pensar. Ela envolve 

percepção, emoção e acção – todo o processo da vida. No domínio humano, a 

cognição também inclui a linguagem, o pensamento conceptual e todos os outros 

atributos da consciência humana. 

 O que é a cognição? De acordo coma “teoria de Santiago”, 
desenvolvida por Maturana e Varela, o processo do conhecer identifica-se com 
o processo da vida.  
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 A teoria da cognição de Santiago originou-se do estudo das redes neuronais e, 

desde o princípio, esteve ligada com a concepção de autopoiese de Maturana. A 

cognição, de acordo com Maturana, é a actividade envolvida na autogeração e na 

autoperpetuação de redes autopoiéticas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Na teoria de Santiago, a relação entre mente e cérebro é simples e clara. A 

caracterização feita por Descartes, da mente como sendo “a coisa pensante” (res 

cogitans) é finalmente abandonada. A mente não é uma coisa, mas um processo – o 

processo de cognição, que é identificado com o processo da vida. O cérebro é uma 

estrutura específica por meio da qual esse processo opera. Portanto, a relação entre 

mente e cérebro é uma relação entre processo e estrutura. 

 O cérebro não é, naturalmente, a única estrutura por meio da qual o processo de 

cognição opera. Toda a estrutura dissipativa do organismo participa do processo de 

cognição, quer o organismo tenha ou não um cérebro e um sistema nervoso superior. 

Além disso, pesquisas recentes indicam fortemente que, no organismo humano, o 

sistema nervoso, o sistema imunológico e o sistema endócrino, os quais 

tradicionalmente, têm sido concebidos como três sistemas separados, formam na 

verdade uma única rede cognitiva, Fritjof Capra (1996).    

 Uma vez que a cognição é tradicionalmente definida como o processo de 

conhecer, devemos ser capazes de descrevê-la pelas interacções de um organismo 

com o seu Meio ambiente. De facto, é isso o que a teoria de Santiago faz. O fenómeno 

específico subjacente ao processo de cognição é o acoplamento estrutural. Um 

sistema autopoiético passa por contínuas mudanças estruturais enquanto preserva o 

seu padrão de organização semelhante a uma teia. Por outras palavras, ele acopla-se  

ao seu meio ambiente de maneira estrutural, por intermédio de interacções 

recorrentes, cada uma das quais desencadeia mudanças estruturais no sistema. No 

entanto, o sistema vivo é autónomo. O meio ambiente apenas desencadeia as 

mudanças estruturais; ele não as especifica nem as dirige. Ora, o sistema vivo não só 

especifica essas mudanças estruturais mas também especifica quais as perturbações 

que, vindas do meio ambiente, as desencadeiam. Esta é a chave da teoria da 

cognição de Santiago. As mudanças estruturais no sistema constituem acto de 

cognição. Ao especificar quais as perturbações vindas do meio ambiente que 

desencadeiam as suas mudanças, o sistema “gera um mundo”, como Maturana e 

Varela se exprimem. 

 
 
 
 

 Por outras palavras, a cognição é o próprio processo da vida. 
“Sistemas vivos são sistemas cognitivos”, escreve Maturana, “e a vida é um 
processo de cognição”. Quando se acha que o sistema educativo é um local 
de cognição por excelência perde-se por completo a noção da dimensão da 
natureza humana. Quando na escola deixa de haver cognição (vida), é 
porque a escola não assume a linguagem da natureza, tornou-se “refinada 
mas adulterada”. 
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 “Deste modo, a cognição não é a apresentação de um mundo que existe de 
maneira independente, mas em vez disso, é uma contínua actividade de criar um 
mundo por meio do processo de viver”. 
 Estarão as crianças, na escola, a desenvolver uma contínua actividade de 
criar um mundo através do processo de viver? 
  

  “NÃO” 
   
 
 
 

 Nas palavras de Maturana e de Varela: “Viver é Conhecer”. Nesta Nova visão, a 

cognição envolve todo o processo da vida – incluindo a percepção, a emoção e o 

comportamento – e não requer necessariamente um cérebro e um sistema nervoso. 

Em todos os processos cognitivos, a percepção e a acção são inseparáveis e, uma 

vez que as mudanças estruturais e as acções associadas que se desencadeiam no 

organismo, dependem da estrutura do organismo, Francisco Varela descreve a 

cognição como “acção incorporada”. A gama de interacções que um sistema vivo pode 

ter com o seu meio ambiente define o seu “domínio cognitivo”. As emoções são parte 

integrante desse domínio. Por exemplo, quando respondemos a um insulto ficando 

zangados, todo esse padrão de processos fisiológicos – um rosto vermelho, a 

respiração acelerada, tremores, e assim por diante – são parte da cognição. De facto, 

investigações recentes comprovam que existe uma forte coloração emocional para 

cada acto cognitivo. 

 

 O actual modelo educativo não compreende, não aceita e não integra esta 

dimensão de entendimento da nossa natureza multidimensional. Um dos exemplos 

interessantes desta forma múltipla de nos acoplarmos ao nosso ambiente vem 

delineada pelo Dr. Vilayanur S. Ramachandran & Edward M. Hubbard (2003), “Hearing 

Colors, Tasting Shapes” (cinestesia). 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Identificar a cognição com o pleno processo da vida – incluindo percepções, 
emoções e comportamentos – e entendê-la como um processo que não 
envolve uma transferências de informação nem representações mentais de 
um mundo exterior é algo que requer uma expansão radical dos nossos 
arcabouços científicos e filosóficos.  
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   COGNIÇÃO (Auto-percepção) VIVER É CONHECER 
   ↓ 
   Cognição = Processo da vida 
   As mudanças estruturais no sistema Constituem o acto de cognição. 
   ▪ 
   Rede Cognitiva Integra: 
   ┌────────────────┴────────────────┐ 
   Percepção Emoção Comportamento 
    Coloração emocional 
    no acto cognitivo 
   └────────────────┬────────────────┘ 
   Cognição é o conjunto de interacções de um  
   sistema vivo com o seu meio ambiente. 
   ↓ 
   O fenómeno específico subjacente ao processo 
   de cognição é o ACOPLAMENTO ESTRUTURAL 

   As mudanças estruturais no sistema,  constituem Actos de cognição 
   ↓ 
   A rede cognitiva é formada pelo: 
   ┌────────────────┴────────────────┐ 
   Sistema Nervoso Sistema Imunológico Sistema Endócrino 
   └────────────────┬────────────────┘ 
   estreitamente ligada à linguagem 
   ↓ 
   A compreensão da linguagem depende 
   de uma cuidada análise da comunicação 
   ↓ 
   Comunicação  ≠ transmissão de informação 

 
 
 Uma das razões pela qual essa concepção de mente e de cognição é tão difícil 

de ser aceite, reside no facto de que ela se opõe à nossa experiência do dia-a-dia. 

Enquanto seres humanos, usamos com frequência o conceito de informação e 

fazemos constantemente representações mentais das pessoas e dos objectos no 

nosso meio ambiente. 

 Estas, no entanto, são características específicas da cognição humana, que 

resultam da nossa capacidade para abstrair, o que é uma das características chave da 

consciência humana. Para uma compreensão plena do processo geral de cognição 

nos sistemas vivos, é pois importante entender a consciência humana, com o seu 

pensamento abstracto e as suas concepções simbólicas, próprias do processo 

cognitivo comum a todos os organismos vivos. 

 Aqui, o conceito de consciência descreve o nível de mente, ou cognição, que é 

caracterizado pela auto-percepção. A percepção do meio ambiente, de acordo com a 

teoria de Santiago, é uma propriedade da cognição em todos os níveis da vida. A auto-

percepção, manifesta-se apenas em animais superiores, tanto quanto se sabe (o que 

é um animal superior? Quociente de Encefalização!), e concretiza-se de forma plena 

na mente humana. Enquanto seres humanos, não estamos apenas cientes do nosso 

meio ambiente; também estamos cientes de nós mesmos e do mundo interior. Por 

outras palavras, estamos cientes de que estamos cientes. Não somente sabemos, 

também sabemos que sabemos. É a essa faculdade especial de auto-precepção 

quando se utiliza o termo consciência na Teoria de Santiago. 

 Na teoria de Santiago, a auto-percepção é concebida como estreitamente 

enlaçada à linguagem, e o entendimento da linguagem é abordado por meio de uma 

cuidadosa análise da comunicação. 
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Quais as 
consequências a 

nível dos processos 
cognitivos, quando se 

intervém 
artificialmente no 

Sistema Imunitário 
através do Programa 

Nacional de 

Vacinação? 

Quais as 
consequências a 

nível dos processos 
cognitivos, quando se 

intervém 
artificialmente no 

Sistema Endócrino 
através da introdução 

de químicos na 
cadeia alimentar que 

mimetizam os 
estrogénios ou 

perturbam o sistema 

endócrino 

   R E D E  C O G N I T I V A  
    
 
   SENTIMENTOS / SENSAÇÕES  
   ▼ 
   SISTEMA MOTOR 
    
       
     
    
 

  CORAÇÃO  Sincronização  CÉREBRO 
  ▼     ▼ 
  EMOÇÕES    PEMSAMENTOS 
 
  ┌──────┴──────┐  ┌──────┴──────┐ 

 Más Boas   Bons  Maus 
 Emoções Emoções  Pensamentos Pensamentos 
  └──────┬──────┘ 
  Fortalecimento 
  ┌─────────┴─────────┐  
 
  Sistema  Sistema Sistema  
  Imunológico Nervoso  Endócrino  
 
  └─────────┬─────────┘ 
  LEI DA ATRACÇÃO 

  (Nós somos criadores do 
  nosso universo) 

  

  “Atraio coisas Boas” 
 
  
 
 
 
  └───────────────────────────┬───────────────────────────┘ 
  ENFRAQUECIMENTO 
  Dessincronização – Incoerências mental e emocional 

  
  LEI DA ATRACÇÃO 

  (Nós somos criadores do nosso universo) 

  

  Atraio coisas “Más” 

 
NOTA:  
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

PRIMEIRO PROBLEMA: Neil Z. MIller (2002), “Vaccines – Are They Really Safe & Effective?” 

– EFEITOS A LONGO PRAZO: “O Sistema Imunitário: vários investigadores notaram que as 
vacinas apenas enganam o corpo focalizando a sua atenção num único aspecto (produção 
de anticorpos), de entre muitas e variadas estratégias normalmente disponíveis ao sistema 
imunitário. As doenças contraídas naturalmente são filtradas através de uma série de 
sistemas defensivos imunitários. Mas quando o vírus da vacina é injectado directamente na 
corrente sanguínea da criança, acede a todos os maiores tecidos e órgãos do corpo sem as 
vantagens corporais normais de uma resposta imunitária total. Os anticorpos (linfícitos-T) 
que respondem aos germens da vacina invasora, tornam-se comprometidos para com 
esses germens e são incapazes de reagir a outros desafios da saúde da criança. Os 
investigadores afirmam que o sistema imunitário da criança é estimulado, fortalecido e 
amadurece através da resposta aos desafios naturais. Quando uma criança fica exposta 
aos micro-organismos, vírus ou bactérias do meio ambiente, verifica-se um 
desenvolvimento normal do sistema imunitário. Contudo, se o sistema imunitário imaturo é 
forçado a responder a uma barragem de vacinas injectadas directamente no corpo, 
contornando as defesas externas do sistema imunitário e as manobras protectoras internas 
do sistema imunitário podem ficar sobrecarregadas. Quando o sistema imunitário se vê 
forçado a agir de forma não natural, surgem questões relativamente á sua capacidade de 
proteger a criança ao longo da vida. 

 
SEGUNDO PROBLEMA: MUTAÇÕES GENÉTICAS: Vírus (e vacinas virais), são agentes de 

transferência de impressões genéticas de um anfitrião para outro. Pelo facto de conterem 
material genético puro (ADN e ARN), de um organismo estranho, uma vez injectado num 
recipiente humano, o novo material genético é incorporado nas células invadidas. No início 
dos anos 50, Barbara McClintock, uma geneticista Americana, descreveu elementos 
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genéticos móveis – “jumping genes”. Nos anos 60, Joshua Lederberg, do Departamento de 
Genética da Universidade de Stanford, notificou o mundo científico para o facto de “os vírus 
vivos são… mensagens genéticas utilizadas com o intuito de programar as células 
humanas. Afirmou na altura que nós já praticamos engenharia biológica em larga escala 
pelo uso de vírus vivos nas campanhas de imunização em massa. Porém, ninguém 
conhece os efeitos a longo prazo de se manipular o código genético e as delicadas 
estruturas do organismo humano. Esta invasão física do corpo humano de material 
genético estranho pode ser a causa do enfraquecimento permanente do sistema imunitário, 
desencadeando uma nova era de doenças auto-imunes. Alguns investigadores afirmam 
que algumas desordens psicóticas podem ser causadas por infecções virais. Muitos 
investigadores relacionam estes problemas com os programas de vacinação na infância. 
 
TERCEIRO PROBLEMA: DESENVOLVIMENTO DE INCAPACIDADES: Segundo o historiador 
médico, Harris L. Coulter, a família e a sociedade são ambas vítimas dos programas de 
vacinação forçados pelo poder legislativo demasiado dependentes da opinião médica e das 
organizações médicas. Afirma também que tida a geração pós guerra sofre daquilo que 
designa por “Síndroma Pós-Encafalítico”. Este conceito define um conjunto de desordens 
induzidas pela vacinação. Para fundamentar esta afirmação, Coulter apresentou provas 
que mostram os efeitos a longo prazo da vacinação podem ser mais significativos do que 
se suspeita. Contudo, as disfunções ou incapacidades provocadas pelas vacinas 
apresentam-se frequentemente “disfarçadas” sobre diferentes nomes: AUTISMO, DISLEXIA, 
DESORDENS DE APRENDIZAGEM, EPILEPSIA, ATRASO MENTAL, HIPERACTIVIDADE, Etc… 

Delinquência juvenil, uma subida sem precedentes de crimes violentos, abuso de drogas, e 
o colapso do sistema escolar Americano (tal como acontece em Portugal e noutros países 
da Europa), incapaz de enfrentar cerca de 20 a 25% dos estudantes “deficientes” mental e 
emocionalmente, representando outras afecções que podem ser atribuídas ás vacinas. 
 As incapacidades desenvolvimentais e outras condições mencionadas são 
frequentemente causadas por encefalite, ou inflamação no cérebro. Os médicos sabem que 
a encefalite pode ser provocada por uma lesão grave na cabeça, uma queimadura grave, 
por doenças infecciosas, ou provocada pelas vacinas contra as doenças – encefalite pós-
vacinação. A principal causa de encefalite nos Estados Unidos actualmente, e noutros 
países industrializados, são os programas de vacinação infantil. Os sintomas da encefalite 
pós-vacinação são idênticos aos sintomas da encefalite de outras causas. (…) Reacções 
subtis ou outras reacções não associadas á vacinação (ex: febre ligeira, tremuras, 
sonolência), podem, e normalmente são, casos de encefalite capa de causar complicações 
neurológicas meses ou anos mais tarde (por vezes já em período escolar). O “Shaken Baby 
Syndrome” ou Sindroma do Bebé Abanado pode ser enquadrado neste âmbito e trata-se na 
verdade, de uma reacção adversa à vacinação. 
 Desordens específicas que podem ser atribuídas á encefalite pós-vacinação: Autismo; 
Hiperactividade/Disfunção cerebral mínima; Crime violento; Abuso de drogas. 
 
Vamos concentrar a nossa atenção na HIPERACTIVIDADE/DISFUNÇÃOCEREBRAL MÍNIMA: 
Nos anos 50 verificou-se a rápida disseminação de uma nova desordem entre as crianças 
em idade escolar a qual adquiriu proeminência na investigação médica e na literatura da 
saúde: hiperactividade (Attention-deficit hyperactivity disorder – ADHD). Em 1963, o 
Sistema Público de Saúde dos Estados Unidos listou dezenas de sintomas associados com 
a hiperactividade e mudou oficialmente o nome para “minimal brain dysfunction” MBD 

(disfunção cerebral mínima - DCM). Nos anos 70, algumas autoridades proeminentes 
repararam que esta desordem residia na base de quase todo o tipo de problemas de 
comportamento infantil, e tornou-se a doença mais comummente diagnosticada entre os 
conselheiros de crianças. Em 1988, o Journal of the American Medical Assotiation assumiu 
que a DCM se tornara a incapacidade relatada nas escolas elementares e um dos 
problemas mais comuns atribuída aos pacientes de clínica infantil de psiquiatria. Nalguns 
distritos escolares, até 13% das crianças estão integradas em classes de educação 
especial. Crianças com lesões cerebrais mínimas não são detectadas, e alguns 
investigadores acreditam que as percentagens de crianças com esta desordem rondam os 
15 a 20%. 
 Embora muitas crianças não sejam diagnosticadas como portadoras de dificuldades de 
aprendizagem ou com DCM, os professores queixam-se que quase todos os seus 
estudantes manifestam-se inferiores cognitivamente e possuem períodos de atenção muito 
mais curtos quando comparados com as crianças dos anos 60. Os administradores 
escolares afirmam que o grau de dificuldade dos seus testes tem vindo a diminuir desde 
então. 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

Neil Z. Miller (2006) manifesta-se chocado quando constatou que muitos indivíduos com 
poder dentro da profissão médica, o Complexo Industrial Médico, incluindo membros 
influentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), A Associação Médica Americana 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         333 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

(AMA), A Academia Médica de Pediatria (AAP), O Centro para o Controlo e Prevenção de 
Doenças (CDC), A Administração para as Drogas e Alimentação (FDA), os maiores Jornais 
médicos, Hospitais, Professores de Saúde, Cientistas, fabricantes de vacinas, estão 
conscientes e são conhecedores desta informação, mas parece manifestarem um acordo 
implícito para obscurecer os factos, minimizar a verdade e enganar o público. Podemos 
encontrar outros autores que corroboram estas asserções tais como Robert S. Mendelsohn 
(1979), “Confessions of a Medical Heretic”; Guylaine Lanctôt (1995), “The Medical Máfia”; Jörg Blech 
(2006), “Os Inventores de Doenças”; Sherril Sellman (2004), “The Problem of precocious Puberty”; 
Maureen Hickman (2000), “Shaken baby Syndrome or Adverse vaccine Reaction?”; Jon P. Rappoport 
(2006), “Vaccine Dangers and Vested Interests”. 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 O modelo educativo pressupõe que o sucesso escolar depende dos resultados 

das crianças nos testes escritos, e que estes reflectem as competências cognitivas. Na 

verdade, este modelo apenas cria stress e tensão sobre as crianças, bloqueando os 

processos cognitivos já por si deprimidos pela “poluição invisível”. O Stress mental e 

emocional aumenta a actividade simpática e reduz a actividade parassimpática. Isto 

resulta num aumento da pressão sobre o coração bem como a nível do sistema 

imunológico e hormonal. Como a cognição é um processo integrado destes sistemas, 

a pressão sobre os mesmos degradam o funcionamento do corpo e cérebro 

prejudicando a cognição. O modelo educativo, promove o oposto daquilo que pretende 

porque abraça uma errada concepção de aprendizagem. A educação deve-se 

preocupar com a coerência fisiológica que descreve um estado de elevada 

performance caracterizado por um elevado grau de ordem e harmonia a nível do 

funcionamento dos vários sistemas oscilatórios corporais. Os padrões da variabilidade 

da frequência cardíaca (VFC) são extremamente sensíveis às emoções, e os ritmos 

cardíacos tendem a tornar-se mais ordenados ou coerentes durante estados 

emocionais positivos. Os investigadores dizem que temos cerca de 60 mil 

pensamentos por dia. É impossível controlar todos os pensamentos que temos. Seria 

extenuante se tentássemos controlá-los a todos. Felizmente existe uma forma mais 

fácil, que são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos permitem-nos saber em 

que estamos a pensar.  

 A Educação coloca demasiada ênfase nos processos cognitivos como se estes 

apenas dependessem dos actos mentais. A eficácia educativa aumentaria 

exponencialmente se ensinássemos as crianças a prestar atenção ás suas emoções. 

A Inteligência Emocional é a ferramenta adequada para facilitar este salto qualitativo. 

 A forma de monitorizar tantos pensamentos é através dos sentimentos e 

emoções. As emoções são um incrível dom que temos para perceber aquilo que 

estamos a pensar. Os nossos sentimentos são o mecanismo de feedback que nos 

deixa perceber se estamos ou não alinhados, se estamos ou não no bom caminho. Os 

nossos pensamentos e sentimentos criam a nossa vida. “Os grandes pensadores do 

passado referiam-se à lei da atracção como a lei do amor”.  

 

 O grande e nobre objectivo da educação do século XXI: 

 

 “O princípio que confere ao pensamento o poder dinâmico de se correlacionar 

com o seu objecto, e assim dominar qualquer experiência humana adversa, é a lei 

da atracção, que é outro nome para o amor. Este é um princípio eterno e 

fundamental inerente a todas as coisas, que está em todos os sistemas de 

filosofia, em todas as religiões e Ciências. Não há forma de escapar à lei do amor. 

É o sentimento que dá vitalidade ao pensamento. O sentimento é desejo, e o 

desejo é amor. Um pensamento impregnado de amor torna-se invencível”, Rhonda 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         334 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

Byrne (2008). 

 A EDUCAÇÃO CONSEGUIRÁ OS SEUS OBJECTIVOS QUANDO PERMITIR 

ÀS CRIANÇAS E JOVENS O CONHECIMENTO DO SEU PODER E 

SOBERANIA INDIVIDUAIS ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DA LEI DA 

ATRACÇÃO É UMA LEI DA NATUREZA A QUAL É TÃO IMPARCIAL QUANTO 

A LEI DA GRAVIDADE. Ensinar o processo criativo nos seus 3 passos: 1.º PEDIR 

(Visualização criativa); 2.º ACREDITAR (fruir com amor o que deseja); 3.º RECEBER (gratidão): 

 

 Nada pode chegar a ser uma experiência sua se não o convocar através 

de pensamentos persistentes; 

 Para saber em que é que está a pensar, pergunte-se como se sente. As 

emoções são ferramentas valiosas que nos dizem instantaneamente o 

que estamos a pensar; 

 É impossível sentir-se mal e ter ao mesmo tempo bons pensamentos; 

 Os seus pensamentos determinam a sua frequência, e os seus 

sentimentos dizem-lhe imediatamente em que frequência está. Quando se 

sente mal, está na frequência de atrair mais coisas más. Quando se sente 

bem, está a atrair a si, de forma poderosa, mais coisas boas; 

 Os interruptores Secretos, tal como as boas memórias, a natureza ou a 

sua música favorita, podem mudar os seus sentimentos e a sua 

frequência num instante; 

 O sentimento de amor é a frequência mais elevada que pode emitir. 

Quanto maior for o amor que sentir e emitir, maior será o poder que 

dominará; 

 A “Matrix Pedagógica” da felicidade diz-nos que “este universo é um 

Universo de sentimentos. Se só acreditarmos numa coisa 

intelectualmente” (ENDS – Estratégia nacional de Desenvolvimento 

Sustentado), “mas não tivermos um sentimento correspondente por 

detrás”, essa intenção, “não terá poder suficiente para manifestar o que 

queremos nas nossas vidas. Temos que o sentir!...”. Os Projectos 

Educativos e a Educação não existem em função de um “sentir” genuíno, 

amoroso, apenas servem um valor material e assumem um preço venal. 

 

 

 A psicomotricidade antecede a psicolínguistica. É através da psicomotricidade 

que a criança adquire a sua autoconsciência na medida em que é através do 

movimento que se adquire a linguagem da natureza, a qual é uma linguagem de 

relações e, estas constituem a essência do mundo vivo. O movimento é o próprio 

processo da vida, e “a vida é um processo de cognição” através da linguagem das 

relações. Quando não existe relação (movimento), não existe vida e cognição, o 

que é exactamente aquilo que está a acontecer no actual modelo educativo 

(Anomalia Lusitana). A “linguagem na natureza” é a “linguagem das relações” e o 

movimento está na base da arquitectura das relações. A cognição inclui a 

linguagem (falada, escrita, corporal, do silêncio), o pensamento conceptual e todos 

os outros atributos da natureza. Crianças em movimento (jogo, brincar), são 

sistemas vivos, e sistemas vivos são sistemas cognitivos; o inverso corresponde 

ao insucesso do sistema educativo. Quando o meio ambiente não desencadeia 

mudanças estruturais no sistema (sala de aulas – não existe diversidade e 

variabilidade de estímulos - rotina), deixa de haver cognição. A criança, vivendo 

diariamente num mundo estéril, onde prevalece a ausência de vida 

(desvitalização), de movimento, ou “gera um mundo próprio” consonante com essa 
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realidade, ou procura evadir-se, ou ainda, tenta introduzir os elementos em falta 

para evitar a entropia (movimento – considerados comportamentos desviantes). 

 
 

 

 

 A comunicação, de acordo com Maturana, não é uma transmissão de 

informações, em vez disso, é uma coordenação de comportamento entre organismos 

vivos por meio de um acoplamento estrutural mútuo. Esta coordenação mútua de 

comportamento é a característica chave da comunicação para todos os organismos 

vivos. O sistema educativo vive uma perfeita desarticulação e descoordenação entre 

educandos e educadores, entre executivos e educadores, não havendo um 

acoplamento estrutural mútuo. Actualmente as crianças não aceitam a submissão ao 

sistema. 

 

Comunicação ≠ transmissão de informação 

 

 

 A comunicação em termos semânticos, é um intercâmbio de informação que 

transporta algum significado. De acordo com Maturana, as descrições semânticas são 

projecções feitas pelo observador humano. Na realidade, a coordenação de 

comportamento é determinada não pelo significado mas pela dinâmica do 

acoplamento estrutural. O comportamento animal pode ser inato (“instintivo”) ou 

aprendido e, consequentemente, podemos distinguir entre comunicação instintiva e 

aprendida. Maturana chama o comportamento comunicativo aprendido de “linguístico”. 

Embora ainda não seja linguagem, ele partilha com a linguagem o aspecto 

característico de que a mesma coordenação de comportamento pode ser obtida por 

meio de diferentes tipos de interacções. Assim como acontece com a linguagem da 

comunicação humana, diferentes tipos de acoplamentos estruturais, aprendidos ao 

longo de diferentes caminhos de desenvolvimento (percursos curriculares 

alternativos), podem resultar na mesma coordenação de comportamento. De facto, na 

visão de Maturana, esse comportamento linguístico é a base para a linguagem. 

 

 A comunicação linguística requer um sistema nervoso de considerável 

complexidade, pois envolve uma boa porção de aprendizagem complexa.  

 

 A unicidade do ser humano reside na nossa capacidade para tecer 

continuamente a rede linguística na qual estamos embutidos. Ser humano é existir  

na linguagem. Na linguagem coordenamos os nossos comportamentos, e juntos, 

na linguagem, criamos o nosso mundo. “O mundo que todos vêem, não é o 

mundo, mas um mundo, que nós criamos com os outros”, afirma Maturana e 

Varela cit. Fritjof Capra (1996).  

 

 Neil Postman, professor de "media ecology" e director do departamento de 

cultura e comunicação da universidade de Nova Iorque, começou a sua carreira 

académica no campo da literatura inglesa, passando depois pela linguística. Hoje 

é uma das personalidades mais ouvidas na área da crítica da cultura e da 

comunicação. Em "Technopoly", Postman descreve a forma como a tecnologia se 

tem relacionado com a cultura, desde a era da ferramenta à tecnopolia, e avança 

com a terapia que julga ser a mais apropriada para contrariarmos o domínio 
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tecnológico sobre a cultura. 

 

 Em tempos a escrita era a tecnologia inovadora tal como o é agora a 

informática. Em tempos acreditou-se que “a escrita, era uma das maiores 

façanhas que iria melhorar tanto a sabedoria como a memória do povo”. Hoje 

sabemos que a literatura e a produção literária erudita, esteticamente defendida 

pela disciplina de Língua Portuguesa, considera-a como uma ferramenta 

indispensável à criança para a manifestação da beleza na articulação metafórica 

dos significados e significantes aludindo à natureza das emoções e das intuições 

belas do universo humano e natural.  

 

 Recuamos à antiguidade clássica para bebermos um pouco da sapiência dos 

diálogos de Sócrates, descritos por Platão no Fedro. Apresenta-nos a lenda do rei 

Tamuz e do seu encontro com o deus das invenções Thoth. Esta história mostra-

nos que o dilema provocado hoje pela tecnologia não é de agora. Questionar os 

benefícios ou os malefícios da tecnologia é já actividade antiga. “Um dia o rei 

Tamuz recebeu o deus Thoth, inventor, entre muitas outras coisas, da escrita. 

Segundo o deus Thoth cada uma das suas invenções, particularmente a escrita, 

iriam tornar Tamuz um rei reconhecido e indispensável para o seu povo. No 

entanto, o rei quis saber da utilidade de cada uma das invenções, por exemplo, da 

escrita. Para Thoth a escrita era a maior façanha de todas, aquela que iria 

melhorar tanto a sabedoria como a memória do povo. Tamuz retorquiu que o 

inventor de uma arte não pode ser o melhor a ajuizar sobre o bem ou mal que esta 

provocará a quantos a aplicarem. Muitas vezes em vez do bem que se anuncia é o 

mal que chega”. 

 

 

 
  TECNOLOGIAS 

  “Educação morta – refinada” 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  Visíveis  Invisíveis 
  ┌──────────────────────┐  ┌────────────────────────┐ 
  Computador Televisão Smart-Board  Escrita Avaliações Horários  Testes 
  Impressora Vídeo Projector-Vídeo   escolares de Trabalho Psicológicos 
  Scanner DVD     de aulas Psicotécnicos 
   Leitor MP3 
   Telemóvel 

 

 
 Mas o Rei Tamuz não estava muito convencido desta certeza que para nós 

hoje significa a diferença entre uma criança erudita e outra “burra”. “Afirmava que 

aqueles que a utilizarem deixarão de exercitar a memória e tornar-se-ão 

esquecidos, pois confiam que a escrita lhes trará à lembrança as coisas. Esta 

confiança nos sinais gráficos fá-los perder a confiança nos seus próprios recursos. 

A escrita serve assim para rememorar e não para desenvolver a memória. É 

ilusória a sabedoria que se espera. Os alunos terão fama de a possuírem mas isso 

não corresponde à verdade pois receberão uma quantidade de informação sem a 

instrução adequada. Considerar-se-ão muito conhecedores mas serão bastante 

ignorantes. Estão cheios do conceito de sabedoria mas não de verdadeira 

sabedoria”. 

 Se na altura, a escrita era vista com desconfiança, hoje esta tem vindo a ser 

substituída pelo computador e pela informática. Como já anteriormente foi referido, 

ao referir Neil Postman (1992), no seu livro “Technopoly – the surrender of culture 

to technology”, “o computador, o ícone da tecnopolia, é a causa do 
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desaparecimento de uma narrativa cultural coerente”. Aumentou geometricamente 

o volume de informação que recebemos, mas sem qualquer contextualização que 

nos permita absorvê-la com sentido. É apenas informação massificada dirigida a 

todos mas a ninguém em particular. Produzimos computadores que produzem 

informação que só outros computadores conseguem "entender" porque só estes 

têm capacidade para processar tamanho fluxo de dados. Perdemos a nossa 

capacidade mediadora, agora confiada à máquina. Assim, descontextualizada a 

informação, não só é inútil como potencialmente perigosa. Há um ditado 

americano que diz: "A um homem com martelo tudo se parece com um prego". Se 

em vez de um martelo o homem tiver um computador então tudo se parece com 

dados (informação).      

 É o real, e não o mapa, cujos vestígios persistem aqui e acolá no deserto que 

não correspondem àqueles do império, mas são nossos. “O deserto do real em si”. 

Quando Morpheus dá as boas vindas a Neo ao “deserto do real” durante a 

sequência do construto, quando informa Neo que toda a sua vida foi uma ilusão 

gerada por um computador Matrix, ele está mais uma vez a fazer uma referência 

directa ao trabalho de Baudrillard. Ao fazê-lo, Morpheus também convida o 

espectador a ver a Matrix em si mesma, como uma alegoria para a nossa actual 

condição pos-moderna, pois que, segundo Baudrillard, nós na audiência, já 

estamos a viver uma “realidade” gerada por códigos e modelos; nós já perdemos 

todo o contacto até mesmo com a memória do real. O sistema Educativo tem 

como objectivo manter-nos prisioneiros destas reminiscências ilusórias do mapa 

que substitui o real. 

 

 Baudrillard não sugere apenas que a cultura pos-moderna é artificial, porque o 

conceito de artificialidade ainda requer algum sentido de realidade que nos permita 

identificar o artifício. Em vez disso, refere que nós perdemos a capacidade de 

discernir entre a natureza e o artifício. O pos-modernismo ilustra de uma forma 

subtil como é que a “linguagem” nos mantém afastados do acesso à realidade. A 

própria linguagem que necessitamos para comunicar, e até para pensar, é o 

produto de uma ideologia, e produtora de uma ideologia. (por exemplo, as formas 

como a linguagem engendra imediatamente distinções estereotípicas entre 

homem e mulher). Uma forma de compreender a ideologia é que ela oculta a 

verdade, ela representa uma “falsa consciência”, que nos afasta de ver o 

verdadeiro trabalho do estado, das forças económicas, das forças educativas 

(amestradoras), ou dos grupos dominantes do poder. O pos-modernismo, por 

outro lado, tende a compreender a linguagem e a ideologia como a base da nossa 

percepção da realidade. Não existe forma de sermos livres da ideologia, segindo 

esta perspectiva (esta orbe tem como objectivo dar argumentos que nos libertam 

da escravização das ideologias – da Matrix), pelo menos que possa ser articulada 

na linguagem. Pelo facto de confiarmos na linguagem para estruturar as nossas 

percepções, qualquer representação da realidade acaba por ser sempre 

ideológica. A partir desta perspectiva, a humanidade já não consegue ver a 

realidade, que não seja através das lentes da ideologia. 
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  Dois caminhos na procura da compreensão da MENTE 
  ┌──────────────────┴──────────────────┐ 
 Howard Gardner (2006) “Five Minds for the Future”  John C. Lilly (2003) “The Quiet Center” 
  ▪  ▪ 
  “Tenho reflectido sobre a mente   Cada um de nós é de longe superior, mais 
  Humana. Estudei como a mente se  avançado e mais consciente, mais inteligente 
  Desenvolve, como se organiza, como se  do que aquilo que concebemos de nós 
  Parece em toda a sua expansão.  Próprios como seres. Dentro de cada 
  Estudei como as pessoas aprendem, como  um de nós existe um local central de 
  Criam, como lideram, como mudam as  baixa pressão. Um CENTRO TRANQUILO 

  Mentes de outras pessoas ou as suas  (calmo, silencioso, discreto), no qual  
  Próprias mentes. Na sua maior parte   podemos aprender a viver eternamente. 
  contentei-me em descrever as operações  Fora deste centro tranquilo existe um 
  típicas da mente. Uma tarefa desanimadora  ciclone, a tempestade rotativa da nossa 
  em si, mas em certas ocasiões também   mente-ego, competindo com as outras 
  ofereci ideias sobre como devemos usar  mentes-egos numa furiosa dança circular 
  as nossas mentes. Não afirmo possuir  de alta velocidade. 
  uma bola de cristal. O meu empreendimento  ▪ 
 permanece descritivo. Eu descrevo as mentes  O nosso centrado pensante-sentimento-ser 
  que devemos utilizar no futuro!”  o nosso satori, está neste centro tranquilo, 
 ┌─────────────┴─────────────┐  não fora no mundo ocupado. Os nossos 
 Mente ▪ Mente ▪ Mente  estados de tensão-retracção, os nossos 
 Disciplinada ▪ criadora ▪ Ética  modos anti-satori de funcionamento 
  ▪  ▪   o nosso “Inferno auto-gerado”, fica 
  Mente  Mente   fora deste centro tranquilo. Neste centro 
  sintetizadora  respeitadora   tranquilo estamos fora dos dramas da 
       vida, estamos fora do Karma. 
       ▪ 
       A realidade interior possui as suas próprias 
       Leis, distintas das da realidade exterior.  
       As profundezas da mente são tão vastas 
       Quanto as profundezas do espaço cósmico. 
       Existem universos interiores tal como  
       Existem exteriores. O conceito de 
       Meta-Crenças, ou crenças sobre crenças, 
       enquanto restrições, que confinam e  
       Limitam os processos e as operações da mente. 

 
 
 Contudo, o conceito de linguagem é abrangente e existem formas de 

comunicação que transcendem a linguística. 

 

 John Lilly (2003), “The Quiet Centre”, na sua procura da realidade menciona que as 

“palavras, linguagem, lógica e descrições matemáticas não são formas adequadas de 

expressão tanto dos aspectos interiores como exteriores da realidade. De alguma forma, todas 

as descrições da realidade são estéreis. Acabam por concretizar jogos de palavras, que 

fazem malabarismos inteligentes das ideias em padrões intrincados como se fossem 

significativos e sérios”. John Lily procurou a resposta para a questão, “o que é a realidade?”. 

Procurou a resposta no estudo da matemática, lógica, semântica, por exemplo. Cada uma 

delas provou ser estéril na pesquisa profunda, contudo prestativa para alargar as suas 

capacidades representativas para ver as relações internamente na sua própria mente. A 

capacidade para manipular conceitos, independentemente de quão precisos ou inclusivos, não 

consegue responder a esta questão importante. Lilly (2003), afirma que “infelizmente 

encontramos sistemas de educação nos nossos dias que se afastaram tanto da verdade 

plena, que nos ensinam actualmente a ser orgulhosos daquilo que sabemos e 

envergonhados da ignorância. Isto é duplamente corrupto. É corrupto não apenas porque o 

orgulho é na sua essência um pecado mortal, mas também porque para se ensinar o orgulho 

no conhecimento é o mesmo que colocar uma barreira efectiva contra qualquer avanço sobre 

aquilo que já é conhecido, uma vez que nos faz sentir envergonhados de olhar para lá dos 

vínculos (obrigações) impostos pela nossa ignorância”. Esta é uma grande barreira imposta 

pelo nosso sistema educativo que, como vimos, após uma década de esforços para incluir 

(escola exclusiva) a linguagem da inteligência emocional, não se conseguiu vencer o orgulho 

no conhecimento instituído. 
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  LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO - Porquê uma crise de Literacia? 
  ▪ 

ACTOS de COGNIÇÃO = Mudanças estruturais no sistema COGNIÇÃO = criação do 
mundo através do acto de viver A COMUNICAÇÃO = coordenação mútua de 

comportamentos é um acoplamento estrutural mútuo. 
  ┌────────────────┴─────────────────┐ 
  COMUNICAÇÃO   COMUNICAÇÃO  
  INSTINTIVA   APRENDIDA 
  ▪   ▪ 
  Comportamento animal inato  Comportamento comunicativo aprendido 
  (Functional Language System –  “Linguístico”  
  Sistema Funcional da Linguagem - SFL) 
  Philip Lieberman (2000) 
  ▪ 
  A aprendizagem evolui das instâncias 
  Mais simples para as mais complexas, 
  dependendo o desenvolvimento das últimas 
  das bases educativas/afectivas. 
  ▪ 
  Percurso ontogenético: 
  ──────────────────────────► 

  Reptiliano     Límbico       Córtex 
  (Complexo-R) 
  └───────┬───────┘ ▪ 
  1.º tem que haver a 2.º a consolidação das 
  satisfação das primeiras últimas instâncias 
  instancias (arcaicas) apoia-se nas primeiras 
  ▪ ▪ 
  Inteligência Emocional Inteligência Racional 
  (Literacia Emocional) (Literacia) 
  ▪ 
  Currículo QE 
  Psicomotricidade 

 Brincar, Eutonia 

 
 
   

2.2.3.5 – METAMORFOSES DO CORPO E A LINGUAGEM MOTORA. 
 

 
 Uexkull (1921), etólogo do princípio do século XX, provou que os animais 

formam uma unidade de significado com o seu ambiente, ficando o 

comportamento inserido num espaço ecológico de adaptação. A organização do 

comportamento dos alunos na sala de aula, sobretudo nas crianças mais jovens 

no 2.º e 3.º ciclos de ensino, revelam uma tendência e propensão espontânea 

para se levantar da sua carteira contrariando e perturbando o processo de ensino 

aprendizagem formalizado e rígido. Nota-se claramente uma necessidade 

intrínseca de movimento, dinâmica comportamental que se opõe ao 

formalismo tradicional e compromete o fluxo da aula. Existem diferenças entre as 

cadeias verbais e as cadeias postural-mímico-gestuais (que ocorrem 

simultaneamente no tempo), pois, enquanto as primeiras são compostas de 

unidades discretas linearmente organizadas, as segundas são contínuas no tempo 

mas tridimensionais no espaço. É importante compreender as necessidades 

intrínsecas das crianças e as principais categorias do movimento para que se 

possam alterar as dinâmicas do microssistema social que integra elementos que 

interagem de acordo com as necessidades bioculturais. É importante encontrar os 

verbos que traduzem exactamente os comportamentos para que se evite 

erradamente rotular estas atitudes e comportamentos como negativas e adversas, 

e aqueles que os manifestam, de desregulados e disfuncionais. A microanálise do 

comportamento levou à definição de unidades de movimento à semelhança da 

estrutura encontrada na linguística. Com efeito, de certa forma baseado no papel 
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do fone, como a mais pequena unidade de som, foi criado um sistema em que o 

“kine” é a mais pequena unidade do movimento corporal. Da mesma forma, ao 

fonema poderá corresponder um “kinema” e assim consecutivamente até se 

configurar o comportamento. À semelhança da existência de sinais 

paralinguísticos como são os sotaques, as entoações, etc, também poderão ser 

descritos sinais paraquinésicos como, por exemplo, a amplitude, a intensidade ou 

a duração dos movimentos, Teresa Rio Carvalho (2002), “As funções do aluno na 

sala de aula”. Estaremos nós, como professores, aptos para interpretar a 

linguagem das cadeias postural-mimico-gestuais dos alunos e comunicar com eles 

para lá da máscara que usam? O castrar o movimento na sala de aula, 

negando-o por imposição da posição sentada imóvel, estática, poderá 

acarretar um aumento dos movimentos parasitas, das hiperactividades e 

disfunções linguísticas? Não estaremos nós a comprometer o “aprender”, os 

processos cognitivos? O frequente afastamento por parte dos alunos da actividade 

da aula reflecte possivelmente o desajuste do modelo escolar à condição do 

aluno. As situações de diversão em que os alunos por desinteresse, cansaço, 

existência de outro centro de interesse mais apelativo, ou ainda por falta de 

condições para prosseguir um trabalho, se desligam da dinâmica da aula; 

Situações de camuflagem, em que são exibidos comportamentos para aparentar 

coerência com as regras. Com efeito, observam-se episódios de disfarce quer 

recorrendo a justificações, quer por ocultação física atrás de colegas; são 

situações em que os alunos se defendem de ordens ou apelos à participação na 

aula, Teresa Rio Carvalho (2002). Em relação a este tipo de situações, não se 

consegue detectar se os alunos agem voluntariamente ou por necessidades 

ligadas ao funcionamento do seu sistema nervoso. Vayer (1994) cit. Teresa 

Carvalho (2002), refere a necessidade de os alunos “fugirem” à aula quando esta 

se torna fastidiosa, sendo que a fuga, quando não assumida, pode dar lugar a 

atitudes de simulação, que os alunos constroem para poderem estar sem que o 

professor dê por isso. Com efeito, os comportamentos organizados no sentido de 

corresponderem aos comportamentos que o aluno pensa que o professor espera 

dele podem visar enganar o professor e, às vezes, os próprios colegas, para 

proteger a intimidade de si mesmos e poderem construir “carapaças” isolantes em 

relação ao que se passa na aula. Teresa Carvalho refere ainda o “passar o tempo” 

em tempos mortos ou “situações de dispersão” legitimadas por rupturas de aula 

que levam os alunos a se afastarem da aula.  

 

 

 O modelo escolar reforça a disfunção da forma como as crianças aprendem a 

lidar com o seu corpo o qual é uma unidade funcional integral. O corpo e o movimento 

sofrem uma alienação inerente ao preconceito da definição de cognição e da 

sobrevalorização da percepção auditiva e visual como fontes exclusivas de entrada de 

informação que constrói a cognição. Surge então o conceito de “aluno problemático”, 

como alunos “difíceis”, obrigam ao “dispêndio de tempo” e são “frustrantes”. Será que 

existem alunos problemáticos ou modelos desajustados na sua resposta ás 

necessidades destes alunos? A motivação escolar destes alunos é baixa e tende a 

deteriorar-se progressivamente.  

 

 Os níveis de ajustamento social e de adaptação às tarefas escolares são 

igualmente baixos, parecendo haver, em alguns casos, uma radical 

incompatibilidade com as exigências de uma sala de aula; 

 Uma vez que os seus problemas são crónicos, tendendo a agravar-se com o 

tempo e dada a impossibilidade de os ignorar sob pena de perturbação total do 
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ambiente de sala de aula, é forçoso que o professor gaste muito tempo na gestão 

de comportamentos. As tácticas que habitualmente resultam com outros alunos, 

nomeadamente os processos de extinção, são simplesmente desastrosas com 

estes alunos. Por conseguinte, estes comportamentos são considerados 

incontornáveis (por negação da linguagem adequada à resolução das causas), o 

que obriga à perda de tempo que o professor gostaria de dedicar á instrução das 

matérias escolares; 

 Para além do desgaste que provocam nos professores, alguns destes alunos 

revelam usualmente uma considerável ingratidão relativamente aos professores 

que procuram ajudá-los. Para alguns professores que se empenham de forma 

mais decidida nesta tarefa, o resultado pode ser o de uma enorme sensação de 

frustração, já que tamanha insensibilidade se lhes afigura incompreensível. Neste 

caso, ainda que se possa compreender o juízo do professor, é forçoso reconhecer 

que a frustração tem a exacta medida do empenho “excessivo”, aliado a uma 

gestão inadequada das expectativas e sobretudo uma acção centrada nos 

sintomas descurando ou desconhecendo as causas e a sua linguagem. Mesmo 

que o professor conheça as causas, a rigidez do sistema de ensino bloqueia-lhe 

os movimentos e desconsidera as soluções dissonantes. 

 

 Aprender acontece na relação do indivíduo com o mundo através do corpo. 

Logo, as várias “metamorfoses do corpo” determinam diferentes modos de aprender 

em função de diferentes referenciais axiológicos. Os vários processos de 

“metamorfose corporal” desenrolam-se em função das crenças e padrões de cultura, 

ou seja, pela forma como o homem se vê na sua relação com o mundo e consigo 

próprio. O processo de enculturação escolar depende do perfil de homem e do tipo de 

modelo sócio-cultural implementado. 

 

 Num texto extremamente actual de Mihaly Csikszentmihalyi (1976) “Body and 

behaviour: a New Look at the Mind-Body problem” da Universidade de Chicago, 

Illinois, apresentado no “International Congress of Physical Activity Sciences”, 

refere que “a forma como o homem lida com o corpo parece reflectir um profundo 

conflito na vida contemporânea” e a prová-lo podemos citar o aumento de casos 

de crianças obesas, hiperactivas, portadoras de desordens por deficit de atenção, 

aumento da agressividade passiva e agressividade, que retratam bem o quanto 

nos deixamos de compreender. As neurociências têm vindo a reforçar a ideia de 

que a aprendizagem e os processos cognitivos e metacognitivos são também 

fisiológicos advoga cada vez mais as “práticas pedagógicas compatíveis com o 

cérebro”, Eric Jensen (1998), “O cérebro e a bioquímica das aprendizagens”, e a 

“bioquímica das aprendizagens”, Laura Erlauder (2003). Por um lado, o homem 

moderno, numa tentativa desesperada, procura recuperar a harmonia do corpo e 

da mente, por outro lado e ao mesmo tempo, parece ser cada vez menos capaz 

de viver com e através do seu corpo. Acabou por se esquecer da sua “Inteligência 

Emocional” e esta dimensão reflecte mais uma das limitações do conceito de 

currículo uniformizado e obediente ao actual paradigma. 

 A Sociedade em geral, e o Sistema Educativo em particular, herdou do modelo 

desportivo a sua dimensão competitiva procurando estratificar as crianças e jovens 

segundo um ranking, certificando aqueles considerados aptos (cumpriram o 

currículo escolar – o programa), e não aptos aqueles que não obtiveram os 

mínimos para os “Jogos Olímpicos” (por analogia, prosseguir ou ingressar  na vida 

activa). Tornamos as crianças em “Atletas cognitivos” e os currículos assumem-se 

como as competências a adquirir de forma a torna-las aptas para a competição 
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sócio-económica sobre-valorizando o seu “Capital Intelectual”, a mais valiosa 

moeda de troca de uma sociedade de informação e tecnológica.  

 Apesar de esperarmos que os atletas vivam em harmonia com os seus corpos, 

a competição e a forma como os eventos são organizados fazem com que o corpo 

seja interpretado e “transformado” numa ferramenta de performance. O atleta não 

pertence ao seu corpo, o seu corpo não lhe pertence, ele vê-o a partir de fora 

como um instrumento a ser rentável no mercado aparentemente livre.  

 O mesmo acontece com a educação quando se assume segundo o modelo 

competitivo. Quando esperamos que as crianças e jovens se tornem “atletas 

cognitivos”, passaram a falar de “super-aprendizagem” e “aprendizagem 

acelerada”. Esperamos assim que as crianças e jovens se tornem “atletas 

Cognitivos” e que vivam em harmonia com a sua mente. O modelo competitivo 

aplicado à educação e a forma como os programas e currículos são organizados, 

fazem com que a mente (entendida como um epifenómeno do cérebro), seja 

interpretada e transformada numa ferramenta da performance (capital intelectual); 

o aluno/atleta não pertence à sua mente, a sua mente não lhe pertence, ele passa 

a vê-la a partir de fora como um instrumento a ser rentável num mundo 

aparentemente livre. 

 Assim, o condicionamento dos percursos curriculares a alguns conceitos 

predeterminados e balizados, condiciona e afasta o homem de si mesmo. Nos dias 

que correm raramente falamos de “alma” ou mesmo “mente”. Para o melhor e para 

o pior, substituímos estes conceitos por “comportamento” e “competência”, e 

instrumentalizamos o valor humano, reduzindo-o a uma poucas linhas de códigos 

curriculares de formatação dos indivíduos, àquilo que nós, preconceituosamente, 

achamos válido automatizar. Evoluímos para uma sociedade doente e, como 

afirma António Damásio (1995), “seria absurdo pretender que a medicina curasse 

sozinha uma cultura doente, (…)”. 

 Merleau-Ponty reviu as formas específicas pelas quais a organização da 

experiência corporal se tornou um modelo para a organização do mundo. Aquilo a 

que chamamos de “natureza” é apenas um palco montado pelas sensações 

corporais nas quais a vida da criança, e posteriormente como adulto, se desdobra 

como uma peça dramática. Os cientistas Sociais tentaram compreender o corpo 

humano através de muitos prismas teóricos e abordagens metodológicas 

diferentes. Estas abordagens assumem um conjunto de questões comuns tais 

como: De que forma a estrutura e função do corpo afecta a forma como as 

pessoas pensam, sentem e agem? 

 Este problema conduziu a investigação numa variedade de direcções, contudo 

as respostas convergem para um conjunto unificado de conclusões. 

 
 

  Adaptado de: Novos conceitos sobre o Corpo Humano 
  Mihaly Csikszentmihalyi (1975) “Body and behaviour: 
  A New Look at The Mind-Body Problem”; University of Chicago, Illinois 
  Fernand Landry & William A. R. Orban (1976); “Physical Activity 
  And Human Well-Being”; The International Congress of  
  Physical Activity Sciences 
  ┌──────────────┴──────────────┐ 
  O Corpo e a Pessoa O Corpo e a Cultura 
 ┌────────────┴────────────┐ ┌──────┴──────┐  
 1.ª Etapa 2.ª Etapa 3.ª Etapa Libertação  Confusa luta  
 ▪ ▪ ▪ dionísica  contra os 
 Abordagem  Psicologia do Psicologia do corpo  nossos próprios 
 Psicoanalítica Desenvolvimento Transpessoal harmonia  corpos 
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Abordagem psicoanalítica: A frase de Freud, “Anatomia é destino”. Descoberta da 

libido, Freud. As neuroses e as áreas somáticas, Fenichel; Brown, “ressurreição do 

corpo e os instintos naturais; Erikson, estágios psico-sexuais e domínio das 

funções corporais;  

 

 

Psicologia do desenvolvimento: Piaget, “O desenvolvimento da inteligência (…), 

consiste numa construção de estruturas operacionais, começando com a 

coordenação geral das acções”. “O homem aprende a pensar com o seu corpo”; 

René Spitz descobriu que crianças privadas de contacto corporal com outros seres 

humanos tornavam-se doentes ou morriam mais rapidamente do que crianças que 

eram seguradas e acarinhadas pelos adultos, mesmo quando as primeiras eram 

mantidas em quartos confortáveis. As crianças que sobreviviam sem estimulação 

periódica mostravam-se subdesenvolvidas em termos físicos e mentais. 

 

 

Psicologia transpessoal: Cognição anómala (Hipercognição), estados alterados de 

consciência; Muitos investigadores que apresentam dados na fronteira da ciência, 

“fora da caixa” criam dissonância cognitiva relativamente aos pressupostos 

teóricos das abordagens psicoanalíticas e do desenvolvimento. 

 

 
  Metamorfose do corpo 

  ┌───────────────────┴───────────────────┐ 
  Paradigma Fase de Paradigma 
  dominante transição emergente 
  • • • 
  Instrumentalização do corpo Integração do corpo Espiritualização do corpo 
  • • “Ensoulment” 
  • • • 
  Racionalismo Resgate da Inteligência Eclodir do  
  • Emocional espírito 
  • • • 
  O corpo instrumento o corpo como Espiritualização 
  na Educação Física • matéria   

   ┌─────────────────┴─────────────────┐ 
   centro órgão de terreno do receptáculo instrumento 
   geométrico expressão metabolismo do operatório 
   espacial  emocional sofrimento 
      e do prazer 
       

 

 

 

 O trabalho de Freud, Piaget, Spitz e dos seus seguidores alterou lentamente a 

forma como as crianças eram educadas nas sociedades ocidentais. De formas 

diferentes, mostraram que durante os primeiros anos a pele, o órgãos sensitivo e as 

áreas motoras são os canais através dos quais o homem constrói o seu mundo e 

aprende a mudá-lo. Mostraram que, devido ao processo da maturação gradual dos 

vários sistemas, o que acontece ao corpo nas fases precoces de vida terá efeitos 

permanentes na estruturação dos adultos. 

 

 A ontogénese do corpo, que os nossos avós ignoravam sempre que podiam, 

revelou-se como a matriz que define o carácter adulto. Os psicólogos 

desenvolvimentalistas que se concentram na explicação das relações entre as 

experiências precoces e o comportamento tardio, normalmente perdem interesse no 

destino do corpo depois da infância. Contudo, vários outros investigadores 

continuaram a investigar o problema para além desta primeira fase de 
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desenvolvimento. O seu trabalho enriqueceu a relação de convergência entre as 

abordagens empíricas e metafísicas. 

 Uma das crenças antigas mais populares e mais disseminadas defende que a 

forma geral do corpo bem como o seu tamanho constituem uma pista para o carácter 

de uma pessoa. As crenças na relação entre a forma corporal e o temperamento têm 

variado ao longo do tempo e das culturas, contudo têm permanecido um dos meios 

mais universais de formular opiniões (rotular) sobre as pessoas. Estudos posteriores 

sobre o corpo começaram com o trabalho de Kretschmer que foi sistematizado e 

aplicado a uma variedade de questões de investigação por Sheldon e pelos seus 

colaboradores. Sheldon desenvolveu três tipos corporais “ideais” que são ainda uma 

referência na antropometria: endomórfico; ectomórfico e mesomórfico – e depois 

foram medidas as diferenças entre temperamentais e comportamentais entre pessoas 

que se enquadravam dentro destes tipos. Embora este procedimento ainda se utilize, 

torna-se justo afirmar por várias razões que actualmente já não parece tão promissor 

quanto o era há 50 anos atrás. 

 

 As investigações posteriores concentraram-se na questão da “imagem-corporal” 

em vez do “tipo corporal”. Em vez de estudar de que forma a estrutura corporal afecta 

o comportamento, a atenção voltou-se para a questão de como as imagens mentais 

relativas ao nosso corpo se relacionam com o resto da nossa vida. Depois de vários 

anos de investigação experimental na Universidade de Clark, Wapner & Werner cit. 

Mihaly Csikszentmihalyi (1975), mostraram que algumas pessoas eram capazes de 

manter uma orientação sensorio-motora estável mesmo quando o ambiente não 

continha pistas perceptivas, ou mesmo quando as pistas eram enganadoras. Isto 

conduziu-os a pressupor que as pessoas diferem no grau pelo qual elas confiam nos 

seus corpos em vez do ambiente como base na qual elas estruturam a sua 

experiência. 

 

 Evidentemente que esta questão levanta muitas outras sobre o conceito de 

avaliação. Quando uma criança é confrontada com um contexto de aprendizagem, por 

muito estruturado que seja em termos pedagógico/didácticos, as crianças 

depreendem/percepcionam coisas diferentes pelo facto de se apoiarem na sua 

relação com o seu corpo e não tanto pelo ambiente de aprendizagem em si. Isto 

significa que, toda a aprendizagem avalia exteriorizações com base em padrões 

idênticos quando todas as crianças vêm e interagem com realidades totalmente 

diferentes as quais se tocam nalguns aspectos sensoriais consensuais. 

 

 A capacidade para nos orientarmos no espaço, mesmo num ambiente distorcido, 

foi designada de “independência de campo” por Witkin e col. Cit. Mihaly 

Csikszentmihalyi (1975), e estes atribuem-no a uma, relativamente maior, consciência 

corporal das sensações corporais, e não tanto devida a pistas sensoriais externas. As 

pessoas que mostram maior “independência de campo” nas experiências 

desenvolvidas eram também melhores a tolerar o stress, eram menos sugestionáveis 

e mais independentes nas suas opiniões. Por outras palavras, a autonomia sensório-

motora parece estar na base da autonomia psicológica. Esta afirmação reforça 

bastante as afirmações de Vítor da Fonseca (1995), um dos grandes defensores da 

importância da psicomotricidade no contexto educativo em detrimento da formação 

desportiva. 
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 Os requisitos básicos da “independência de campo”, remete para a capacidade 

de separar claramente o corpo e as suas sensações internas de possíveis 

informações externas conflituosas. Uma proposição fundamental que derivou destas 

experiências menciona que a maturidade psicológica é um predicado de uma 

organização perceptiva e cognitiva na qual o nosso corpo é claramente separado do 

ambiente. 

 

 Esta linha de pensamento foi seguida com diferentes métodos por Gisher e col. 

Cit. Mihaly Csikszentmihalyi (1975) na Universidade de Siracusa. Pressupôs que a 

maior diferença entre as pessoas corresponde à clareza e força relativa às suas 

fronteiras corporais percebidas. Utilizando técnicas projectivas tais como o teste 

Rorschach, concluíram que as pessoas que viam os seus corpos como fortemente 

delimitados e diferenciados dos objectos “não-self”, possuem uma identidade mais 

clara, são mais orientados para as concretizações, agem com maior independência e 

autonomia, possuem uma tolerância maior ao stress e em geral mostram um vasto 

leque de atributos positivos. As pessoas que possuem um sentido mais fluido das 

fronteiras dos seus corpos, tendem a mostrar um padrão oposto e sofrem de 

desordens de personalidade específicas. 

 

 Estudos posteriores de Fisher e outros concentraram-se no grau de consciência 

das áreas somáticas específicas. Descobriram que as pessoas são sensitivamente 

diferenciáveis relativamente às partes do seu corpo tais como as costas, os olhos, o 

coração, o lado esquerdo ou direito do corpo. Além disso, a consciência de uma 

determinada área corporal está sistematicamente relacionada com a personalidade e 

os atributos comportamentais. Por exemplo, os homens que normalmente estão 

conscientes das sensações oriundas do coração tendem a ter um sentido moral mais 

forte e sentimentos de culpa também mais fortes, são mais orientados religiosamente 

e menos interessados em assuntos estéticos. As mulheres que são sensíveis aos 

seus corações não mostram os mesmos traços, mas tendem a ser mais calorosas e 

sociáveis. Trabalhos posteriores lidaram com o efeito do feedback negativo, hipnose e 

várias drogas tais como a epinefrina e as anfetaminas e sobre o efeito a nível da 

percepção da fronteira do corpo, mostrando em grande detalhe a relação obtida entre 

aquilo que se faz e a forma como se concebe o próprio corpo. 

 

 As implicações relativas ao estudo da imagem corporal permitiram compreender 

de que forma aprende a ordenar os pensamentos, emoções e acções em termos dos 

princípios que derivam primeiro das sensações internas do corpo. A forma como a 

pessoa estrutura a experiência do corpo fornecerá a matriz para estruturar a 

experiência e a acção no vasto ambiente. 

 

 Na nossa sociedade, os cientistas têm definido em linhas gerais que determinam 

a forma como o corpo e o mundo devem ser compreendidos. Os antropólogos 

também se têm questionado sobre as formas pelas quais as influencias do treino 

precoce das crianças, que por sua vez são influenciadas pelas crenças culturais e 

instituições sociais como a familiar e a escolar. Em todas as culturas o corpo humano 

fornece um sistema natural de símbolos que se estendem para representar relações 

sociais e valores culturais. As exigências relativas ao controlo físico em cada cultura 
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são congruentes com o grau de conformidade requerido pelo sistema social. A forma 

como a cultura ordena os fenómenos no mundo natural é uma extensão da ordem 

pela qual as pessoas aprenderam a impor à sua experiência corporal.  As funções 

naturais do corpo, quando um determinado significado é atribuído através de 

processos simbólicos fornecidos pela cultura, tornam-se o modelo central através do 

qual ele é interpretado. O corpo é um poderoso meio de comunicação. Devido ao 

facto de a sintaxe do corpo reflectir a ordem social, a sua modulação expressa um 

vasto leque de significados que outros membros da cultura compreenderão. Nas 

sociedades mais antigas, a dança, os rituais que se exprimem em movimento físico, 

máscaras e decoração corporal, têm servido para objectivar os sentimentos e as 

ideias das pessoas. Uma sociologia da imagem corporal revela até que ponto a 

linguagem corporal serve para exprimir não apenas as disposições ou estados de 

humor pessoais, mas talvez mais fundamentalmente, as distinções de estatuto e de 

classes sociais do qual tanto dependemos como processo de auto-valorização 

apoiado em preconceitos externos. Neste sentido, torna-se não só uma ferramenta de 

comunicação, mas uma instituição para a manutenção da estrutura social. Na ciência 

social contemporânea, o estudo da linguagem corporal é um campo próspero. Se é 

verdade que a forma como nós nos relacionamos com o nosso corpo é consistente 

com a organização social através do meio da cultura, podemos então perguntar: Qual 

é a imagem corporal da nossa cultura? De que forma a vida nas sociedades 

tecnológicas actuais se torna filtrada na experiência através da relação do homem 

com o seu corpo? 
 
 
 
 

 Evolução dos objectivos e conteúdos da educação Física em relação ao desporto 
 METAMORFOSE DO CORPO 

 ┌─────────────────────────────────────────────•••••••••••••─► 

 a. b. c. d. e. f. 
 Independência Vinculação Vinculação Escassa Vinculação Desvinculação 
 Com o desporto total com o instrumental vinculação marginal com total com o 
 │ Desporto com o desporto ou recusa o desporto desporto 
 │ │ │ do desporto │ │ 
 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
 1º referencial 2º referencial 3º referencial 4º referencial 5º referencial 6º referencial 
 axiológico axiológico axiológico axiológico axiológico axiológico 
 └──────────────┬──────────────┘ │ │ 
 Antigo Paradigma – Newtoniano Cartesiano  Transição Novo Paradigma 
   ▪   ▪ 
  Realismo Materialista   Idealismo Monista 
      “Universo autoconsciente” 
      ▪ 
      “O futuro do corpo” 
      Mychael Murphy (1992) 
      “Capacidades latentes 
      De reserva” 
 
 
  
 

 A forma como o homem trabalha o corpo e o utiliza diz-nos muito sobre a forma 

como pensa de si e do mundo que o rodeia. 

 

 

 O primeiro referencial axiológico coincide, como não podia deixar de ser segundo 

a posição teórica de Francisco Carreiro da Costa e col. (1988), com a 

institucionalização dos sistemas educativos e com o enquadramento do movimento 
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ginástico na Escola. Este primeiro período, baseado no método físico-morfológico, 

valorizava a capacidade de resposta a um movimento previamente determinado, a 

saúde e higiene e respiratória (aliás, um dos objectivos e processos era justamente a 

educação da respiração e a sua dependência da vontade), e a disciplina – quer nos 

movimentos, quer nos seus ritmos, quer nas formações e padrões de regulação e 

desorganização dos elementos da classe. O movimento desportivo era mesmo 

rejeitado por ser anti-natural; 

 

 A segunda orientação faz uma identificação total da Educação Física com o 

Desporto. As actividades desportivas apresentam-se como meios de formação 

integral nos aspectos da saúde física, de saúde moral e da saúde social, 

transportando para a escola, mais ou menos automaticamente, as actividades 

desportivas institucionalizadas. Como dissemos, ao nível dos conteúdos a 

identificação entre as actividades da Educação Física e as actividades do Desporto 

é total; 

 

 A optimização do rendimento físico conseguido através de uma prática 

sistematizada, transportando os princípios e leis do treino, e outras das orientações 

da Educação Física, espelhada hoje de uma forma na organização de conteúdos e 

unidades didácticas dos planos gerais de Educação Física em torno das qualidades 

físicas: força, velocidade, resistência nomeadamente. Há como que uma relação 

instrumental com o desporto – não é este o foco principal, mas sim os seus efeitos e 

condições biológicas de prática; 

 

 A quarta corrente, muito polémica desde a sua génese mas que ganha cada vez 

mais adeptos à medida que as investigações das neurociências, ciências cognitivas 

e da neurofisiologia e enfatiza os mecanismo perceptivos na conduta motora. A 

importância desta orientação residiria no facto de, com ela, o indivíduo “aprenderia a 

aprender”, tornar-se-ia “disponível”, i.e., capaz de aprender qualquer actividade. Por 

essa razão, o conceito de aprendizagem de um movimento desportivo em si, não 

tem razão de ser – tanto pode ser esse ou outro qualquer. Por esse motivo, o 

movimento operacionalizado e difundido principalmente por Jean LeBoulch e seus 

seguidores, surge como uma indiferença ou mesmo recusa do desporto; 

 

 A ênfase nas actividades físicas de lazer, de recreação e de manutenção, ou 

mesmo o rompimento com as actividades desportivas tradicionais, buscando novas 

formas de movimento, é outra das orientações da Educação Física. É a perspectiva 

recreacionista da Educação Física que consiste na ocupação do tempo escolar 

através das actividades físicas, mantendo os alunos “ocupados” e “felizes” nas suas 

actividades. 
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 Evolução dos objectivos e conteúdos da Educação Física em relação ao Desporto 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 OBJECTIVOS CONTEÚDOS 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 I - INDEPENDÊNCIA COM O DESPORTO: 
 Higiene postural e respiratória Ginástica Sueca e Neo-Sueca 
 Disciplina Física e moral 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 II - VINCULAÇÃO TOTAL AO DESPORTO: 
 Mens Sana in Corpore Sano Desporto na escola como meio de formação integral 
 Valores do desporto “Fair Play” 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 III- VINCULAÇÃO INSTRUMENTAL COM O DESPORTO: 
 Rendimento Físico Trabalho sistemático da condição física 
 Saúde Física 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 IV - ESCASSA VINCULAÇÃO OU RECUSA DO DESPORTO: 
 Reeducação motora Psicocinética 
 Adaptação perceptivo-Motora Psicomotricidade 
 Relação Interpessoal  
 Grupal e Social Sociomotricidade 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 V - VINCULAÇÃO MARGINAL COM O DESPORTO: 
 Saúde integral Jogos, Passeios na natureza; Jogging; 
 Recreação passeios pedestres; JOGOS COOPERATIVOS 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VI - DESVINCULAÇÃO TOTAL COM O DESPORTO – Holopráxis: 
 Bio-Engenharia etérica Biodinâmica 
 Facilita à criança o colocar da alma no mundo Biodança 
 Terapia expressiva Dançaterapia 
  Musicoterapia 
  Eutonia 
 “Ensoulment” - Ginástica da alma Euritmia 
 Plenitude Arte-terapia 
  CyclesWave Theory© 
  Tai-chi-chuan 
  Chi-Kung 
  Meditação 
  Aiki-Do 
  Yoga 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Evolução dos objectivos e conteúdos da Educação Física em relação ao Desporto, adaptado de BAÑUELOS, 1986 cit. COSTA, 
F. Carreiro e col. (1988); “Caracterização da Educação Física como projecto educativo”; HORIZONTE, Vol. V, n.º 25; Maio-
Junho; 1988; pp. 13-17 e  adaptado por João Jorge (2006). 

 
 

 
 

 Christian Pociello (1987) falou de um fenómeno de desterritorialização, de 

ecologização social das práticas físicas, num processo de deslizamento evolutivo das 

práticas baseadas na força de dominante gestual energética repetitiva e estereotipada 

no sentido  da subtileza, da graça, da aleatoriedade, incerteza, cuja dominante gestual 

de domínio e controlo das destrezas enfatiza uma autopedagogia de adaptabilidade. 

Verifica-se uma abstracção progressiva do adversário (elementos naturais), a 

supressão ou transformação radical dos modos de preparação no sentido da procura 

exclusiva do prazer que se possa retirar na sua prática, solitária ou não, que envolva 

algum risco, nas quais contamos com os nossos recursos individuais. Damo-nos 

conta duma nova direcção das práticas no sentido da estilização (estética), da 

eufemização dos confrontos, de uma “graça masculina”.  

 

 Os currículos educativos resistem á mudança e tornam-se fonte de dissonância 

e inconformismo biocultural, na medida em que as crianças sentem a necessidade de 

evoluir para outros domínios da expressão corporal, da incerteza, da subjectividade, 

da subtileza, da abstracção, das emoções, ou seja, da sua interioridade. As novas 
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práticas facilitam o contexto e o espaço para a expressão corporal, para a expressão 

da interioridade. 

 

 

 Finalmente surge um novo referencial axiológico que não só resgata uma 

dimensão filosófica Platónica e Neoplatónica que possui um paralelismo com as 

filosofias orientais e se vê fundamentada pelas novas leis da física quântica. O 

Paradigma Holístico recupera o Idealismo Monista e ganha vida na teoria de Amit 

Goswami no “universo auto-consciente” e nos novos conceitos das holociências 

que apelam a uma integração de todos os ramos da ciência, numa concepção 

unificadora, a consciência. Também, a nova visão do corpo ganha forma na 

dinâmica de Mychael Murphy (1992) e as “capacidades latentes de reserva” que 

transcendem o domínio tridimensional e nos introduzem a um universo 

multidimensional como descreve o livro de Clifford A. Pickover (1999), “Surfing 

Through Hyperspace – understanting higher universes in six easy lessons”. Este 

universo auto-consciente é também designado por “Continuo Informacional Infinito 

Holográfico” ou “Campo Inteligente” que interpenetra todo o universo, a fonte ou 

em termos antropomórficos, “Deus”.Também Fred Alan Wolf (1999),  um físico de 

renome que se dedica actualmente à divulgação das ideias científicas junto de um 

público o mais abrangente possível e que no seu brilhante livro “Espaço tempo e 

mais além” aborda os fenómenos paranormais numa perspectiva extremamente 

lógica e simplista desmistificando-os e permitindo vislumbrar por detrás do véu 

dos nosso construtos de realidade. Estes acontecimentos “inexplicáveis” descritos 

desafiam a física clássica mas estão dentro do âmbito da compreensão da nova 

física e permitem-nos transcender as limitações impostas pelas crenças sócio-

culturais. Aliás, este novo referencial axiológico que integra uma nova visão de 

corporeidade e uma nova Educação Física permitirá o desabrochar de um homem 

novo. De facto, esta nova visão de universo, de homem e de educação alicerçam 

a reflexão deste livro.  

 

 
DESPORTO E SOCIEDADE - A explosão e renovação das práticas. Evolução histórica. Christian 
Pociello et al. (1987), “Sports et Societé – approche socio-culturelle des pratiques”; Vigot 
adaptado por João Jorge 

 
  

 Modalidades  Modalidades Modalidades Modalidades 
 em linha balizadas Livres Californianas Integradas 
 ▪ ▪ ▪ ▪ 
 Estrita territorialização  des-territorialização Actividades 
 estereótipos gestuais  liberdade gestual bioenergéticas 
 confronto estadardizado  máxima imprevisibilidade “ensoulment” 
 de adversários  confronto consigo próprio  
 ▪ ▪ ▪ ▪ 
 Desportos Percursos Escalada Euritmia 
 Anglo-saxónicos balizados descida de rios Biodança 
  BTT, Downhill (rafting, hidrospeed) Tai-Chi-Chuan 
  Kayak Slalom passeios pedrestres JOGOS 
   cicloturismo, aparelhos  COOPERATIVOS 
 Actual referencial  de cordas, multiactividades 
 Axiológico da   de ar livre 
 Educação Física 

  
 Forte Vinculação Média vinculação Desvinculação 
 
   INTENSIDADE DO VÍNCULO 
   
 

 Esquecemo-nos do corpo o qual reflecte exactamente o que sentimos de nós 
próprios. Na verdade, tornamo-nos numa sociedade doente porque não 
compreendemos o que se está a passar connosco. Assim, o corpo tornou-se 
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instrumento ao serviço da mente e a matematização linear do comportamento acabou 
por asfixiá-lo. 
 
 
 

A EPOPEIA DO CORPO 

O PASSADO E PRESENTE DO CORPO O FUTURO DO CORPO 

GERRA CONFLITO COMPETIÇÃO COOPERAÇÃO 

RIVALIDADE 

Destruição do oposto 

DUALIDADE 

Subjugação do oposto 

UNIDADE 

Integração do oposto 

IGNORÂNCIA / MEDO FRAGMENTAÇÃO / MEDO DESFRAGMENTAÇÃO 
INTEGRAÇÃO / 

CONSCIÊNCIA / AMOR 

AGRESSIVIDADE 
SELVAGEM 

BARBARISMO 

AGRESSIVIDADE 
CONTROLADA 

HONRA - 
ORGULHO 

AGRESSIVIDADE 

 PASSIVA 

COMBATIVIDADE 

(AGONISMO) 

Agressividade Latente 

COOPERAÇÃO  

SINERGIA 

Catharsis 

COOPERAÇÃO 

 DINERGIA 

Integração 

Carnificina 

Sobrevivência 

Subjugação 

Imposição 

Destruição 

Genocídio 

Código de conduta  

Código de guerra 

Convenções de 
guerra (prisioneiros 

de guerra) 

Subterfúgio 

Honra 

Dissimulação da falta: 
(Passividade-

agressiva) 

Fair-Play 

Respeito da regra 

Respeito do 
adversário 

Observância das 
regras 

Honra 

Agonismo 

Entreajuda e 
cooperação 

Fair-Play 

Prazer 

Lazer 

Bem Estar 

Saúde 

Jogo 

Brincar 

 

Autoconsciência 

Autopercepção 

Autoconhecimento 

Equilíbrio 

“ensoulment” 

Plenitude 

Bem estar Físico, 
Mental, Emocional e 

Espiritual 

Desintoxicação da 
contenção; Cooperação; 

Partilha 

 

GUERRA 

DESPORTO –  ex: “Futebol” 

A linguagem desportiva utiliza conceitos 
militares (Estratégia; Combate; Táctica; 

Conquista; etc) 

  
Desportivização DA EDUCAÇÃO FÍSICA  E DA 

SOCIEDADE  

 
Actividades rítmicas e expressivas livres, desafios 
de exploração da natureza e actividades 
psicocorporais e biodinâmicas. 

 
 
 
2.2.3.5.1 – ERGONOMIA DA CONSCIÊNCIA. 
 
 
Os problemas educativos assumem duas formas em termos de análise ergonómica: 
 

Primeiro: a programação do movimento segundo o critério da performance na 
única disciplina que envolve a relação do corpo em movimento, a Educação 
Física;  
Segundo: os problemas do trabalho sedentário das crianças na sala de aula e os 
constrangimentos impostos pelo mobiliário escolar.  

 
 
 
PRIMEIRO: CRITÉRIOS BIOMECÂNICOS NA EDUCAÇÃO CORPORAL: 
 

 
 Na década de 90, qualquer terapia química foi explorada inicialmente através do 

campo desporto de alto rendimento. Em vários congressos que se realizaram entre 

1995 e 2000, 95% das conferências da sociedade de pesquisa ortopédica abordavam 

temas relacionados coma biomecânica. No ano de 2002, 95% das conferências 

abordavam os temas relacionados com os factores de crescimento, sobre a biologia 

molecular e celular ou seja, sobre a terapia genica. O corpo humano dos atletas de 
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elite tem sido utilizado como laboratório de experiências para os avanços do 

conhecimento de ponta da investigação científica. Os atletas são os primeiros 

interessados porque perseguem o estrelado, notoriedade e reconhecimento mundial, 

não se importando de hipotecar a sua saúde por uns minutos de glória. Evidentemente 

que esta realidade acontece nos bastidores do desporto, longe da beleza da cor e do 

movimento do espectáculo desportivo.  

 

 Os programas de Educação Física mostram claramente uma desportivização da 

expressão motora, socorrendo-se dos modelos biomecânicos dos atletas de alta 

competição, procurando utilizá-los como referência, replicando a execução dos gestos 

técnicos e obedecendo às componentes críticas e critérios de êxito, de eficácia, 

eficiência e performance. A Educação Física socorre-se da biomecânica onde o 

comportamento, e aquele que o desempenha, são avaliados pela utilização eficaz das 

suas “cadeias cinemáticas”. Os Professores de Educação Física tornaram-e em 

gestores de tempo e actividades, promovendo o aumento do tempo útil, do tempo 

disponível para a prática, e maximizando o tempo potencial de aprendizagem. Tudo 

está coreografado de forma a uniformizar o ensino e as experiências garantindo uma 

suposta equidade educativa. 

 

 O desporto promove acima de tudo o espírito competitivo secundarizando-se os 

objectivos higiénicos, prevalecendo a preocupação com a quantificação do movimento 

e a sua avaliação, não restando espaço para a interiorização e relação íntima com o 

corpo. Se por um lado, algumas crianças podem resolver alguns problemas de auto-

estima, sobretudo aquelas com uma apetência e disponibilidade natural para os 

desportos, outras, talvez a maioria, cujo somatótipo ou filiação com o modelo 

desportivo se constitui como um handicap psicobiológico / motivação, acabam por 

reforçar os seus medos e aversão. A economia, eficiência, eficácia, performance, 

rentabilidade, são conceitos que cada vez mais pesam nos ombros das crianças. 

Serão estas as necessidades das crianças em idade escolar?  

 

 

 

SEGUNDO: TRABALHO SEDENTÁRIO: 

 

 

 O nosso modelo cultural reduz o ser humano e o seu objectivo pessoal a uma 

vide condicionada e dependente de uma profissional. Ou seja, o objectivo último do 

homem é ser produtivo e contribuir para o tecido económico. Os CENTROS DE 

EXPANSÃO DE CONSCIÊNCIA facilitam o contexto para que as crianças e jovens 

explorem os seus objectivos espirituais olhando para o trabalho social como uma 

forma de construção e realização espiritual.  

 

 A Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, entrevistada por José 

Rodrigues dos Santos no Telejornal do dia seis de Julho de 2007, exprimiu a sua 

opinião relativamente aos resultados dos exames de matemática e ciências físico-

químicas da seguinte forma: “só será possível melhorar os resultados com MAIS 

TRABALHO e mais horas de estudo dos alunos com os professores”. 
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 Cada vez mais é exigido às empresas de prestação de serviços o cumprimento 

de normas que obedeçam aos princípios da Organização Internacional do Trabalho, 

sobre higiene e segurança no trabalho.  

 

 A Escola Presta Serviços Educativos – será que cumpre com as normas de 

higiene e segurança do trabalho escolar? Será que respeita os direitos das 

crianças e o “trabalho infantil”? 

 

 O SIETI (Sistema de Informação Estatística sobre o Trabalho Infantil), faz a 

“caracterização social dos agregados familiares portugueses com menores em idade 

escolar”. Na análise dos resultados importa esclarecer que o conceito de trabalho 

infantil, proposto pela OIT e seguido por Portugal, corresponde ao “desempenho de 

uma actividade económica”, pelo menos uma hora, na semana de referência do 

estudo. Ou seja, basta que o menor tenha desenvolvido uma actividade económica 1 

hora na semana de referência, para ser considerado uma situação de trabalho infantil. 

SETO, “tipificação das situações do trabalho dos Menores”, No inquérito mencionado, 

realizado em Outubro de 2001, na ausência de uma definição de “Trabalho Infantil”, foi 

utilizada a definição de “actividade económica”, a que se chamou “trabalho infantil”. 

 

 Maria Margarida F. Marques no seu documento do Instituto de Inovação 

Educacional com o título “O partenariado na escola”, refere no “livro branco da 

Comissão Europeia (1994) – crescimento, competitividade e Emprego. Os 

desafios para o século XXI – como um dos aspectos positivos das políticas de 

educação na Europa o facto de estarem a ocorrer modificações de atitudes 

traduzindo-se numa aproximação (não sem riscos por vezes) dos sistemas 

educativos e do mundo das empresas:  

 

 SISTEMA EDUCATIVO: os representantes do sistema educativo, 

testemunham uma vontade crescente de oferecer formação, preparando 

para a integração no mundo do trabalho;  

 MUNDO DAS EMPRESAS: os responsáveis das empresas, com o 

desenvolvimento de novas formas de organização do trabalho e de 

descentralização de responsabilidades, valorizando a educação geral ao 

lado dos conhecimentos puramente profissionais”. 

 

 Mais recentemente, o Livro Branco que acaba de ser adoptado pela 

Comissão Europeia sobre a educação e formação “Enseigner et apprender vers la 

societé cognitive” apresenta como um dos objectivos gerais aproximar a escola da 

empresa: “Aproximar a escola da empresa é, portanto, uma prioridade na qual os 

parceiros sociais devem participar plenamente”. Para tomar conta deste objectivo, 

três condições se colocam: 

 

 A abertura da educação ao mundo do trabalho; 

 A implicação da empresa no esforço de formação, não apenas dos seus 

assalariados mas também dos jovens e adultos; 

 Desenvolvimento da cooperação entre estabelecimento de educação e 

empresas, esta última complementar das duas primeiras; 

 

 As empresas acusam o sistema educativo de não lhes fornecer a “mão-de-

obra” adaptada às necessidades da economia e geradas pelas evoluções 

tecnológicas. É frequente a afirmação, por parte das empresas, de que “na escola 
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não se aprende nada”. As críticas à escola são cada vez mais visíveis. Schwartz 

cit. Maria Marques no seu estudo “Une autre école” procura evidenciar que “a 

escola actual é uma escola desvalorizada, fechada, cortada da vida, de conteúdos 

abstractos, …” Em 1989 Lucie Tanguy, em França, colocava a questão “A 

escolarização está assegurada, interrogamo-nos agora sobre a qualidade…”. 

Se até meados da década de 70 o problema da qualidade do ensino se punha em 

termos de sucesso/insucesso escolar, a partir de 75 emergem outras 

preocupações como sejam a da inserção dos jovens na vida activa; ou seja, 

passa-se de problemas relativamente internos à escola para problemas de 

sociedade onde a escola tem um papel a desempenhar. No entanto os problemas 

internos não foram resolvidos. 

 A educação para o empreendedorismo é hoje um assunto na ordem do dia 

em muitos países da OCDE. Isto deve-se, em grande parte, à importância 

conferida ao empreendedorismo como factor gerador de crescimento 

económico e de competitividade. Assume-se que a educação para o 

empreendedorismo deve começar no 1.º ciclo do ensino básico. Na Escócia, um 

programa desenvolvido com este objectivo mostrou ser importante promover 

experiências com as empresas, através de alguns projectos entre o sector público 

e privado. Na Suécia, o projecto “Crea Pilot” forneceu formação adequada a 42 

professores e envolveu 100 empresas. O sucesso deste projecto permitiu o seu 

alargamento a um maior número de escolas, a participação de mais empresas e a 

criação de redes entre as escolas do país e entre as escolas e as empresas locais 

(European Comission, 2004). 

 No mesmo sentido, mais de 200 mil alunos na União Europeia participam 

regularmente na iniciativa “empresas júnior”. A este propósito, o comissário 

europeu para as empresas, Günther Verheugen, já afirmou que “devemos adoptar 

uma linha de conduta sistemática no que se refere à formação empresarial, desde 

a escola primária até à universidade”. 

 De acordo com a Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento 

Curricular, para se realizar os objectivos da Estratégia de Lisboa, entretanto 

relançada, a Europa tem de privilegiar o conhecimento e a inovação. A promoção 

de uma cultura mais empreendedora, a desenvolver nos jovens desde o ensino 

escolar, constitui uma parte significativa deste esforço, Comissão Europeia (2005). 

Em Portugal, as Escolas Secundárias foram inundadas pelos “Cursos 

Profissionais”, “Cursos de Educação e Formação”, “Cursos Tecnológicos”, e 

muitos adultos beneficiaram das “Novas Oportunidades” numa tentativa de 

aproximar a escola do mercado de trabalho e/ou aumentar as competências 

práticas de jovens e adultos. 

 

 O SIETI pretende definir com maior precisão a real dimensão do fenómeno do 

trabalho Infantil (em sentido estrito), importando clarificar que este conceito contempla 

apenas as actividades das crianças que podem ser prejudiciais ao seu 

desenvolvimento físico, mental e social e por isso são socialmente condenáveis, 

excluindo-se desta definição todas as actividades económicas desenvolvidas pelos 

menores, que se consideram leves e aceitáveis. Toda esta reflexão mostra clara e 

inequivocamente que o nosso modelo educativo cumpre vários requisitos para ser 

considerado trabalho infantil socialmente condenável. É uma actividade produtiva 

(capital intelectual/avaliação); exercida por menores de 16 anos; Possui efeitos 

nocivos para as crianças pelo excesso de carga de treino cognitivo (rouba o 

tempo para brincar), carga fisiológica, carga emocional e más condições do local de 

trabalho, elevada intensidade em termos do número de horas de trabalho durante 
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mais de 35 horas (escola a tempo inteiro que inclui os tempos de actividade curricular 

+ extracurricular + ATL + horas extraordinárias ou trabalhos de casa), e está 

orientada em função dos objectivos económicos. O actual modelo educativo, da 

responsabilidade das políticas educativas, reúne os argumentos e as condições para 

atentar contra os direitos das crianças contudo, ironicamente assume a 

legitimidade legal e o consentimento da associação de pais e a indiferença de 

quase todos. 

 Os preconceitos ou construtos mentais artificiais auto-impostos, a demagogia e 

retórica da mente humana são interessantes de analisar. O “desempenho 

intelectual” é considerado um trabalho para muitos adultos. A ministra da Educação 

utiliza a palavra “trabalho” para caracterizar o desempenho intelectual/cognitivo das 

crianças na escola. O “capital intelectual” é uma moeda de troca e um investimento 

das crianças em prol dos imperativos económicos. A escola organiza-se em função 

do modelo laboral e serve a certificação para o ingresso no mundo laboral. Tudo gira 

à volta do “trabalho”, por isso a escolaridade obrigatória deve ser considerado 

“trabalho infantil”, pelo menos nos moldes em que a mesma se apresenta, matando 

e subvertendo a infância tal como Neil Postman retrata de forma muito clara em “The 

Disappearance of Childhood” e “Teaching as a Subversive Activity”; “The End of 

Education - Redefining The Value of School”; “Technopoly - The Surrender of Culture 

To Technology”. 

 Marçal Grilo (2002), “Desafios da Educação”, apresenta no seu discurso muitos 

argumentos que mostram claramente que a educação enquadra-se na definição de 

“actividade económica” e como tal de “trabalho infantil”, embora a criança não 

aufira de um vencimento directo, recebe-o de forma indirecta através das suas “notas” 

(por analogia a dinheiro – recompensa pelo trabalho produzido quantificado). 

 

 Marçal Grilo (2002): “A educação é hoje encarada pela maior parte dos 

governos como uma prioridade, por vezes mesmo uma prioridade absoluta no 

enquadramento das orientações políticas (…). Mas aquilo que importa analisar é a 

forma como estes mesmos governos traduzem em termos financeiros e 

orçamentas esta alta prioridade concedida politicamente à área da educação”. (…) 

Os ministérios da educação (…) debatem com as maiores dificuldades e os 

maiores obstáculos para conseguir plafonds orçamentais (…).”A Europa encontra-

se, hoje, numa fase crucial da sua trajectória. Aquilo que formos capazes de 

construir e consolidar no próximo decénio vai seguramente condicionar de forma 

muito marcante o futuro daqueles que nos vão suceder, e que são os jovens de 

hoje”. (…) Minimizar o número de estudantes que abandonam o sistema educativo 

sem uma preparação adequada para a vida (…) empregabilidade (…)”. “Sublinhar 

a necessidade absolutamente imperiosa de fazer acompanhar o controlo dos 

gastos públicos (…) gerir eficazmente os dinheiros públicos (…)”. 

 A constelação dos factores educativos gira em torno do sol central da 

economia. Toda a educação existe em função de, e para servir a economia. 

Todos os processos dependem dos interesses económicos do país, dos seus 

objectivos a curto, médio e longo prazo. As crianças são apenas recursos 

humanos, trabalhadores mal pagos e mal amados, cujos direitos são cada 

vez menores, e cuja infância se vê subversivamente hipotecada através de um 

conjunto de artifícios e malabarismos retóricos que encontram na lei a legitimação 

para aquilo que é ilegítimo. O abandono escolar é considerado politicamente 

como uma evasão, como uma deserção ou uma atitude marginal face aos 

interesses político-económicos. A marginalidade (estar á margem, de fora), 
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como patologia ou como convicção, são figuras odiadas pela economia, porque 

não compactuam nem comparticipam na construção da “riqueza”. São 

consideradas atitudes subversivas e parasíticas a combater socialmente. Quem 

abandona é um desertor. 

 

 As escolas assumem-se como um local de trabalho e de preparação para o 

mundo do trabalho. Como tal, deveria de ser projectado segundos os princípios da 

ergonomia. A palavra “Ergonomia” vem de duas palavras Gregas: “ergon” que significa 

trabalho, e “nomos” que significa leis. Hoje em dia, a palavra é usada para descrever a 

ciência de “conceber uma tarefa que se adapte ao trabalhador, e não forçar o 

trabalhador a adaptar-se à tarefa”. Também é chamada de Engenharia dos Factores 

Humanos. No contexto escolar, a escola deveria estar concebida de forma que as 

tarefas se adaptem às crianças e não o contrário. 

 A Ergonomia actua em todas as frentes de qualquer situação de trabalho ou 

lazer, factores pessoais e ambientais afectam a saúde comprometendo a integridade 

física dos indivíduos. As crianças passam diariamente várias horas nos seus postos de 

trabalho (carteira /sala de aulas, num atitude estática) deveriam estar comodamente 

instaladas em mobiliário ergonomicamente desenhado, o que não acontece. Por outro 

lado, o “peso cultural” representado metaforicamente pelo amontoado de livros que 

transportam às costas, compromete a integridade das suas estruturas osteo-

musculares em fases críticas de desenvolvimento. Será que são respeitadas as 

normas sobre higiene e segurança nos postos de trabalho das crianças? 

Iluminação natural e artificial, ruído/acústica e vibrações, aquecimento, equipamento 

ergonómicos, barreiras arquitectónicas, horário e ritmos de trabalho que não devem 

ocasionar efeitos nocivos aos trabalhadores (crianças), particularmente nos domínios 

da fadiga física ou nervosa. 

 Num estudo realizado por António Renato P. Moro (2005) intitulado “Ergonomia 

da sala de aula: constrangimentos posturais impostos pelo mobiliário escolar” pelo 

Laboratório de Biomecânica – BIOMEC da Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC teve os seguintes objectivos (http://www.efdeportes.com/): 

 

 Expor os problemas encontrados na sala de aula, a partir da interacção do 

aluno e da carteira escolar, tendo como base a literatura ergonómica, as 

observações de investigações realizadas no campo da psicologia experimental e 

da biomecânica ocupacional. Dentre os pontos mais relevantes encontrados, 

refere-se a inadequação do mobiliário cadeira-mesa e as características 

antropométricas e biomecânicas dos alunos, que vão desde os vícios posturais 

danosos à saúde até às dificuldades de aprendizagem. Só através de uma 

perspectiva ergonómica de aproximação, que considere as relações recíprocas 

entre a exigência da tarefa, o comportamento do estudante, e ambiente físico, se 

poderá ajudar a amenizar os problemas da sala de aula, causados pela 

desarmonia entre a interface aluno-carteira e relação do estudante-mesa. 

 

 

 Ficar sentado sobrecarrega mais os discos intervertebrais do que ficar de pé. Por 

isso recomenda-se levantar com frequência mesmo que seja por poucos segundos. 

Esta é uma recomendação de António Cardoso (1996), “Dores nas Costas, como se 

livrar ou conviver com elas” fisiatra do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Brasil. 
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 Na verdade, um bom aluno, é aquele que está imóvel na sua carteira prestando 

atenção ao professor de forma atenta e interessada. Na verdade, o nosso preconceito 

de bom aluno choca com a natureza da nossa biomecânica, sendo uma atitude com 

consequências negativas a longo prazo. 

 As dores nas costas já foram um privilégio de homens adultos, idosos, 

trabalhadores manuais e pessoas de frágil compleição física. Em Inglaterra, por 

exemplo, doenças vinculadas à coluna, representavam na altura do artigo, cerca de 

65% das causas de incapacidade física em indivíduos com mais de 50 anos de idade. 

A nossa má utilização das costas é responsável por 95% das dores lombares da 

população em geral. Entretanto, a dor nas costas há muito que deixou de ser coisa de 

velho. Hoje tortura, indiscriminadamente ricos e pobres, mulheres e sedentários – e 

até crianças. Parte da culpa por este cenário deve ser creditada à própria opção de 

vida adoptada pela humanidade. O surgimento precoce do mal tem como causas o 

trabalho sedentário e repetitivo decorrente da revolução Industrial, aliada ao stress 

emocional, mental, falta de exercícios físicos regulares, posturas incorrectas no 

andar, sentar e deitar, agravadas pelos mobiliários totalmente inadequados 

(sobretudo nas escolas), responsáveis pela cruel democratização dos problemas de 

coluna. 

 “No ambiente escolar tem-se observado uma grande lacuna de aplicações e 

adequações ergonómicas. A actividade escolar, por não ser considerada por 

conveniência retórica/política uma situação de trabalho, porque fere os princípios e 

direitos das crianças, mas que no fundo é, muitas vezes fica a mercê da causalidade. 

Isto significa que ainda não existe um critério que responda aos requisitos de saúde e 

segurança para a concepção do mobiliário escolar. Embora tenham sido efectuados 

em Portugal grandes investimentos nos últimos anos na renovação e requalificação d 

oparque escolar, é legitimo quentionarmo-nos sobre a preocupação depositada  

nestes aspectos. Portanto, informar-se e conhecer o assunto é uma necessidade 

urgente para que cresça a consciência social sobre este tema”. Trabalhos conduzidos 

por Nunes, Almeida, Hendrickson e Lent (1985), demonstraram que o design do 

mobiliário escolar chamou a atenção como sendo uma variável que induziu e manteve 

vários repertórios de comportamento dos alunos. Da mesma forma, essas pesquisas 

mostraram uma estreita ligação entre carteiras escolares e problemas médicos, 

segurança e disciplina na aula. Comportamentos indesejados na sala de aula, 

ocorrência de barulho repetitivo, como também, comportamento académico apropriado 

foram associados a essas variáveis relacionadas com o tema do design de móveis. 

Segundo Corlett, Wilson e Manenica (1986) e Mandal (1981), as más posturas da 

coluna vertebral ao sentar são causadoras de dores nas costas, principalmente, 

segundo Chaffin e Andersson (1991) nas regiões cervicais, glúteas e lombares. 

Diariamente, as crianças na idade escolar permanecem sentadas por muitas horas, 

arqueadas sobre a sua mesa, com posturas extremamente danosas à sua saúde.  

 As crianças entram sadias na escola, mas saem anos depois, com a postura 

comprometida de alguma forma. As causas destes problemas, segundo Mandal 

(1986), são as cadeiras inclinadas para trás, com a superfície da mesa na horizontal, 

onde, na tentativa de se acomodar, as crianças inclinam-se sobre a superfície da 

mesa, comprimindo as suas vértebras lombares. A pressão mantida por diversas 

horas sobre os ossos em formação das crianças, irão ocasionar transformações 

posturais permanentes, que as irão incomodar para o resto das suas vidas.  
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Postura de Trabalho Partes do corpo afectadas 

De pé, sempre no mesmo lugar; Braços e pernas. Riscos de varizes; 

Sentado, costas direitas sem 
encosto; 

Músculos extensores do tronco; 

Sentado em cadeira muito alta; Joelhos, músculos das pernas, pés; 

Sentado em cadeira muito baixa; Ombros, pescoço; 

Sentado ou de pé com tronco 
inclinado à frente; 

Região lombar; deterioração de discos 
intervertebrais; 

Braços estendidos para a frente ou 
para trás; 

Ombros e braços; risco de periartrite 
dos ombros; 

Cabeça exageradamente inclinada 
para a frente ou para trás; 

Pescoço; deterioração de discos 
intervertebrais; 

Má ou pouco natural; preensão dum 
instrumento (rato e teclado de um 
computador): 

Antebraço; risco de inflamação dos 
tendões. 

Grand-Jean cit. Anabela Simões (1988). 

 

 

 Considerando-se que a sala de aula é um ambiente de trabalho como outro 

qualquer, onde as pessoas realizam tarefas específicas, é conveniente a aplicação 

desses resultados de pesquisa na solução de problemas práticos dentro da escola. 

(Nunes, 1985). Infelizmente, conforme sustentado por Kao (1976), a utilização de 

conhecimentos de Ergonomia às questões educacionais ainda são raros. 

     A partir de estudos de casos e, à luz de outros estudos no campo da ergonomia 

e da biomecânica, foram reunidos os aspectos que mais contribuem para explicar a 

origem dessa problemática, que envolve o aluno na sua interacção com o mobiliário 

escolar e que influencia substancialmente a sua saúde e segurança. 

 
 

      
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Principais resultados obtidos a partir do questionário aplicado a 93 crianças de 
uma escola pública em Santa Catarina. 

O gráfico A, Representa a postura adoptada (B) com maior frequência apontada 
por 38 % desses alunos. 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

  
 
   A partir dos resultados da aplicação do questionário objectivo, aos 93 alunos da 

escola pública estadual, foi verificado que 78% das repostas referem-se a 

problemas com a cadeira escolar. Quanto a questão referente a postura em que 

mais permanecia na carteira escolar, encontramos na postura B. a frequência de 

38 % do total assinaladas. Chamamos a atenção para o facto de que a maioria 

dos estudantes, quando em actividades de leitura e escrita, apoiam a cabeça na 

mão, na tentativa de amenizar os efeitos da força peso, dos segmentos da cabeça 

e do tronco, que são projectados a frente, no mobiliário tradicional. 

    Na questão em que era solicitado ao aluno marcar no diagrama do corpo 

humano, a região correspondente ao aparecimento de dores ou desconfortos 

durante as actividades na carteira escolar, foi verificado que 54% dos relatos de 

queixas apontavam para a região da nuca e do pescoço. Este resultado vem 
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aliar-se os demais estudos que alertam para a demasiada flexão do pescoço e da 

cabeça, como um dos principais inconvenientes do trabalho sentado com a 

superfície da mesa na horizontal, ressaltados entre outros por Mandal (1981 e 

1986) e Colombini et al. (1986).  

    Com base nestes dados pode-se inferir que as crianças são actualmente 

acomodadas em carteiras escolares que deixam de cumprir exigências médicas, 

biomecânicas, de segurança, de conforto e funcionalidade, como observou Nunes 

(1985) e Dela Coleta (1991). Consequentemente, parte do repertório 

comportamental exibido por esses usuários, na posição sentada, sugere 

mecanismos pessoais compensatórios de ajustamento ao ambiente. O "sentar-se 

incorrectamente" ou sentado num mobiliário inadequado, constitui-se em resposta 

compensatória associada à ausência de conforto e consequente tentativa de 

melhorar a distribuição de pressão pelas áreas corporais afectadas. Portanto, 

confirma-se com estes e outros resultados de pesquisa, que devemos prestar mais 

atenção na posição horizontal do tampo da carteira e aperfeiçoar 

ergonómicamente o seu design como um todo.  

    A falta de inclinação da superfície do tampo da mesa está associada com a 

sobrecarga no sistema musculo-esquelético, especialmente na região cervical, 

onde encontramos 60 graus de flexão da cabeça e 30 graus do tronco para a 

frente. Mesas de superfície plana, desprovidas de qualquer angulação, estão 

associadas a queixas de dores lombares e cefaleias ao final da jornada de 

trabalho, como foi verificado no questionário. Da mesma forma esta ausência de 

inclinação no tampo da carteira escolar constitui-se em factor de distorção no 

tamanho dos caracteres (Dul, 1981), o que pode contribuir para problemas de 

desempenho do aluno na actividade de leitura. 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Antônio Renato P. Moro (2005) “Ergonomia da sala de aula: constrangimentos posturais impostos pelo 
mobiliário escolar” pelo Laboratório de Biomecânica – BIOMEC (http://www.efdeportes.com/): 

 
 

Gráfico: Pressão na coluna vertebral em função da postura 
adoptada. 

 

 
 

FONTE: Margareta Lindh; “Biomechanics of The Lumbar Spine”. As cargas relativas a nível do terceiro 
disco lombar em várias posições corporais comparadas com a carga na mesma região de um indivíduo 
em pé considerado o valor 100%, adaptado de Nachemson (1975).  
A: Posição de sentado a escutar o professor; B: Posição de sentado, debruçado sobre a secretária 
(arqueado sobre a mesa), para escrever e tomar nota da informação que o professor emitiu. Em ambas 
as posturas a criança está sujeita a uma pressão lombar superior à posição de pé. As crianças 
permanecem cada vez mais horas nestas posições na sala de aulas. 
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     Uma proposta ergonómica para o mobiliário escolar implica primeiramente em 

disseminar os resultados de estudos sobre o tema e adopção de medidas práticas de 

substituição do design da mobília actual para reduzir os “custos humanos nos alunos”. 

Essa humanização do posto de trabalho do estudante exigiria, também, a revisão 

crítica de procedimentos associados às antigas práticas de concepção. As actuais 

práticas de manejo do comportamento, para manter o estudante na posição sentada, 

devem paulatinamente ser substituídas por consequências reforçadoras presentes no 

próprio conjunto cadeira-mesa, quando se advoga o actual estaticismo escolar. 

     Não basta que as cadeiras e as mesas tenham determinados códigos ou 

designações para serem reconhecidas como vocacionadas para a escola. Antes de 

mais nada, essas peças de mobiliário devem cumprir o papel de agente físico 

facilitador no processo educativo, como bem salientou Sasaki (1988). Na verdade, a 

aprendizagem pelo movimento é incompatível com a programação estática 

preconizada pelo actual modelo. Contudo, se defendermos uma nova concepção de 

ensino, no qual o processo de ensino/aprendizagem ocorre em consonância com as 

necessidades biológicas das crianças, então deve-se respeitar a ergonomia e 

sobretudo a “ergonomia da consciência”. Isto significa que, o sentar, o estar de pé, o 

movimento, a deslocação acontecem em função dos ritmos e necessidades da 

criança, e não tanto como um resultado da formalização e normalização 

preconceituosa do actual modelo educativo, que exige da criança um sacrifício 

demasiado grande, comprometendo-se não só o aproveitamento escolar como a 

motivação, a saúde e bem-estar, a realização e o desenvolvimento pessoal. 

 
 

A RELAÇÃO COM O NOSSO CORPO. 

 

 

 A forma como nos relacionamos com o nosso corpo parece reflectir o profundo 

conflito na vida contemporânea. Por outro lado, o último quarto de século 

testemunhou uma quase dionísica libertação do corpo. Estamos rodeados por todos 

os lados de imagens de carne nua triunfante. O cabelo que costumávamos usar 

aparado, curto e liso passou a usar-se comprido, fluido e solto. A música e a dança 

perderam as suas limitações, as roupas são confortáveis e coloridas, até os 

movimentos corporais e as posições se tornaram mais livres e naturais. Algumas das 

formas mais populares de terapia pretendiam facilitar o conhecimento do corpo e das 

sensações. As pessoas são agora encorajadas a rolar pelas encostas relvadas, a 

cheirar as flores, a tocarem-se. Pela mesma razão alguns manuais de sexo tornaram-

se Best-Sellers. Todas estas alterações deveriam de preceder conjuntamente, ou até 

ser a causa de um vasto conjunto de alterações na ordem social e nos valores 

culturais. E isto é em parte verdade: a autoridade política perdeu muita da sua força 

repressora durante o mesmo período de tempo. Por outro lado, também é verdade 

que as relações com o corpo passaram por uma, talvez mais profunda e crítica 

mudança na direcção oposta. Se por um lado se verifica uma tentativa desesperada 

está para se recuperar a harmonia do corpo e da mente, que os heróis Homéricos e 

nobres selvagens desfrutaram, por outro lado parece que cada vez somos menos 

capazes de viver com e através do corpo. Nos países tecnológicos, um número 

crescente de pessoas encontram-se “encerradas” numa luta confusa contra os seus 
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corpos. Querem dormir mas não conseguem; querem ficar magras mas engordam; 

querem sentir-se alegres mas não conseguem sair das suas depressões profundas. 

Muitas soluções são possíveis para esta falta de adequação entre o propósito do 

corpo e o propósito da mente. Mas pelo facto de esta cultura estar organizada em 

torno do símbolo do controlo tecnológico, a solução típica é do tipo mecânico e 

tecnológico. São usados comprimidos para nos acordar, para trabalharmos mais 

arduamente, para comermos menos, para relaxar, para adormecer. Até os mais 

jovens, que se rebelam contra a cultura dominante, dependem da estimulação 

química (ritalina) para manter a sua estabilidade. Ao mesmo tempo, o aumento 

crescente de estilos de vida sedentários, comidas não naturais e a alteração da 

composição do ar e da água têm aumentado a alienação do corpo humano do 

ambiente que o nutriu durante milhões de anos. A tecnologia médica e os cuidados de 

saúde estão a minar o pouco controlo que ainda tínhamos sobre os nossos processos 

físicos, e o corpo passou a ser ignorante e actualmente dependemos de mimetizações 

químicas para desempenhar as funções corporais outrora naturais e espontâneas.  

 Consequentemente deixamos de nos sentir confortáveis a viver nos nossos 

corpos. A verdade é que já não temos que sofrer as dores físicas que acompanhavam 

a vida nos séculos passados. Mas a vitória sobre a dor e a doença foi conseguida á 

custa da redução do corpo a um mero objecto, que deve ser mantido através da 

ingenuidade tecnológica. Nós inserimos os frutos objectivados do pensamento entre a 

mente e o corpo, separando os dois. Apesar dos aparentes confortos e dos químicos 

que foram ostensivamente criados para “ajudar” o corpo, começamos agora a 

compreender que eles são utilizados para evitar que o corpo invada e perturbe, com 

as suas necessidades, a nossa consciência preocupada com conceitos e criações nas 

quais o corpo já não desempenha um papel relevante. Lentamente, parece que o 

corpo está a ser adormecido tal como um cavalo demasiado velho para viver. 

 Esta indiferença entre a consciência e o quadro de referência física na qual está 

enraizada pode ser claramente vista mesmo entre atletas, os quais esperaríamos que 

vivessem em harmonia com os seus corpos. Contudo é difícil hoje em dia encontrar 

um atleta que esteja verdadeiramente em contacto consigo próprio. Muito poucos 

atletas parecem viver num acordo amigável com os seus corpos. A forma como o 

desporto é aprendido, a forma como os eventos atléticos são organizados, torna-se 

quase impossível não pensar no corpo como uma máquina a qual deve ser mantida 

no topo da forma para que esteja maximizada quando é necessário. O atleta preza o 

seu corpo, mas frequentemente ressente as suas peculiaridades e limitações, uma 

máquina anatómica especializada cujo propósito é produzir novos recordes e vitórias. 

O atleta não pertence ao seu corpo, o seu corpo não lhe pertence; ele vive-o de fora 

tal como um instrumento a ser rentabilizado no mercado. 

 Mihaly Csikszentmihalyi (1975) refere que a forma como a arte representa o 

corpo também indicia esta ambiguidade dolorosa. Desde os tempos primevos que a 

pintura e a escultura glorificaram a forma humana como o símbolo central de cada 

cultura. A forma humana, com poucas excepções, permaneceu o símbolo mais 

significativo das artes visuais. Apenas neste século este cenário mudou 

drasticamente. Apesar dos publicistas e ilustradores continuarem a fornecer imagens 

triunfantes do corpo humano, os artistas de renome das últimas gerações têm 

distorcido o corpo em formas irreconhecíveis. Assim, se olharmos para a 

representação do corpo na cultura ocidental contemporânea, verificamos uma imagem 

confusa. Por um lado, deu-se um ressurgimento dos elementos dionísicos, da 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         361 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

permissividade sexual, um culto da liberdade do corpo. Por outro lado, existe uma 

indiferença sem precedentes relativamente às funções fisiológicas básicas como o 

dormir, comer e mover, uma dependência crescente nos estímulos químicos e 

mecânicos. Também a televisão e as revistas eróticas nunca na história mostraram 

um corpo tão bonito, tão saudável e tão livre. Os museus reflectem a imagem do 

nosso corpo que se derrete num caos sem forma. Quais são as razões para este 

conflito esquizoide? Alguns culpam a estrutura do capitalismo económico que coloca o 

homem contra si próprio. Herbert Marcuse por exemplo, argumenta que o culto do 

corpo no ocidente é encorajado pelas instituições políticas repressivas e económicas. 

A libertação da libido é uma válvula de escape e um “isco” pelo qual as massas são 

mantidas em aparente satisfação no seu estado explorado. Segundo esta perspectiva, 

a realidade fundamental é uma indiferença relativa ao corpo, uma maior sensibilidade 

relativa ás sensações corporais que se assumem como um disfarce superficial da 

desagradável realidade da alienação. 

 

 Estas explicações são plausíveis até um certo ponto, mas nenhuma é 

suficientemente convincente. A reintrodução da religião ou a eliminação da exploração 

económica não resolverá o conflito dentro do homem, mesmo que uma tal solução 

fosse possível, Mihaly Csikszentmihalyi (1975). 

 O homem quebrou a barreira evolutiva quando, em vez de apenas se adaptar ao 

seu envolvimento, aprendeu a alterar o ambiente. Mas, ao fazê-lo, também alterou o 

padrão das forças selectivas que agem sobre o seu corpo. As regras pelas quais a 

evolução opera foram alteradas: ninguém sabe ainda quais são as novas regras e de 

que tipo de homem produzirão. Entretanto, as novas pressões selectivas conflituam 

frequentemente com as antigas, criando tensões que perturbam a vida diária de todos 

nós. 

 A comida e o sono sempre estiveram entre as grandes recompensas da vida. 

Quando a fome e o esforço físico estavam na ordem do dia, são agora cada vez mais 

dispensadas seguindo as leis do crescimento cultural de Mischa Titiev (1985), 

“Economia Muscular Humana”. Contudo, o desejo herdado por comida e repouso 

continua a perseguir-nos. Enquanto a tecnologia transforma o ambiente em ciclos 

cada vez mais curtos, o corpo permanece essencialmente equivalente ao do homem 

das cavernas. É inevitável que o atraso entre ambos é um factor responsável pelos 

problemas que enfrentamos. Por outro lado, o choque inerente à complexificação da 

sociedade e das relações humanas alteradas, assusta-nos cada vez mais, ao ponto 

de cada vez mais nos refugiarmos nos nossos instintos ancestrais de sobrevivência, 

cujo território pertence às instâncias mais arcaicas da nossa evolução, o cérebro 

reptiliano. 

 Como iremos resolver estes problemas? O que poderá ser feito na educação 

para que as crianças cresçam em contacto com uma consciência que as ajude 

colocar o corpo em sintonia com o ambiente? Resumindo, o que poderemos fazer 

para que a vida humana evolua em vez de se destruir a partir do interior? 

 Coexistem actualmente duas vias que têm conduzido a evolução da nossa 

civilização, embora uma delas se tenha sobreposto sobre a outra criando um 

desequilíbrio enorme o qual se manifesta e exprime de forma muito peculiar pelo povo 

Lusitano, a “Anomalia Lusitana”. 
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MEXER O CORPO ABRIR O ESPÍRITO. 

 

 

 Importa salientar que o paradigma desportivo não é algo de mau ou negativo, 

muito pelo contrário. O valor das grandes competições internacionais nomeadamente 

os Jogos Olímpicos, recai principalmente sobre a sua universalidade, procurando-se 

favorecer o entendimento e a amizade entre os povos. Os Jogos Olímpicos são 

claramente o espectáculo desportivo máximo a nível mundial e assume uma inegável 

manifestação da perseverança, espírito de sacrifício e abnegação dos atletas. E por 

ser tão importante o desporto na nossa civilização que em 2004 aconteceu o “Ano 

Europeu da Educação pelo Desporto – AEED – Mexer o Corpo abrir o espírito”. Como 

afirma Viviane Reding, Membro da Comissão Europeia, Responsável pela Educação e 

Cultura, “O desporto – melhor do que qualquer outra forma de participação activa na 

sociedade civil – contribui para o desenvolvimento de valores de cidadania mediante o 

fortalecimento do espírito de equipa e da atitude colectiva. Como tal, o desporto não 

só contribui para uma saúde melhor mas também para o desenvolvimento pessoal, a 

aprendizagem de competências sociais e a integração de grupos desfavorecidos. 

Também, nas palavras de Jacques Rogge, presidente do Comité Olímpico 

Internacional: 

 
 “Os objectivos do ano Europeu da Educação pelo Desporto 2004, procura 

colocar em destaque o significado do desporto na sociedade, pautando-se por 

valores como trabalho de equipa, fair-play e tolerância, aproximam-se 

manifestamente da filosofia do movimento olímpico, nomeadamente a de colocar 

o desporto ao serviço da humanidade, aproveitando o seu grande potencial na luta 

global pela paz, prosperidade e conservação da dignidade humana”. “O desporto 

é um movimento social de grande importância, não podendo, por esse motivo, ser 

dissociado dos problemas da sociedade. Ele tem a capacidade de criar elos de 

ligação onde por vezes as nacionalidades, a política, as religiões e as culturas 

estabelecem barreiras, muitas por falta de compreensão mútua. A um mundo de 

conflitos opõe-se o desporto como manifesto símbolo da universalidade. O 

desporto pode dar ao mundo os valores que nos inspiram”.  

 

 
 

AEED (Ano Europeu da Educação pelo Desporto) 2004: símbolo 
desenhado por Júlia Kotulla  

 
 
 O AEED 2004 atribuiu à educação física sistemática o propósito educacional e 

os valores positivos do desporto, podendo assim justificar um lugar no currículo da 

escola. Entende-se por qualidade na Educação Física no caderno AEED 2004  

“Aprender a mover-se e mover-se para aprender”: 

 
Tenha como objectivo desenvolver a capacidade física e o desenvolvimento 
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integrado da pessoa como um todo: 

 

Seja uma introdução sistemática e uma progressão através de técnicas de 

compreensão necessárias a uma vida de envolvimento em actividade física e 

desporto e para participação efectiva no trabalho, vida familiar e lazer do Século XXI. 

A aproximação sistemática e progressiva distingue a educação física de boa 

qualidade dos modos de aprendizagem que dependem da oportunidade e do acaso; 

 

Envolva tanto “aprender a mover-se” como “mover-se para aprender”; 

 

NOTA: Apesar da intenção ser positiva, este referencial axiológico descura aspectos 

que permitem o “desenvolvimento da pessoa como um todo”. 

 

 “Aprender a mover-se”, ou educação no desporto, é o conceito mais comum de 

educação física, que inclui:  

 

Aprender e compreender as técnicas para participar em actividades; 

Conhecer o nosso próprio corpo, os seus limites e capacidade de movimento; 

Aprender o que é inerente à educação física, ou seja a coordenação óculo-

manual, lidar com o espaço, velocidade e distância; 

E saber “o quê?” e “como?” sobre as actividades. 

 

 “Mover-se para aprender”, por outro lado, usa a actividade física como contexto 

e como meio de aprendizagem. Envolve uma variedade de objectivos de 

aprendizagem que não são inerentes à actividade física, mas que são de grande valor 

para a educação: técnicas de convívio, gestão de cooperação e competição, 

avaliações estéticas, utilização da linguagem e dos números, e saber quando e porquê 

diferentes comportamentos e acções são apropriadas e eficazes. Esta abordagem 

dupla e sem igual à aprendizagem distingue a educação física de outros meios de 

introdução à actividade física, juntamente com a ênfase dada à aprendizagem como 

um processo agradável e de envolvimento físico. 

 
  Objectivos AEED Outros objectivos 
  ● ● 
  Formalização e institucionalização Não formalização 
  Da actividade física da actividade física 
  ● ● 
  Competir em respeito pelo outro Cooperar em harmonia 
  ● ● 
  Aproximação sistemática e progressiva Actividade livre espontânea 
  distingue a Educação Física de boa livre e informal do recreio 
  qualidade dos modos de aprendizagem no jogo não desportivo, 
  que dependem da oportunidade e do acaso “brincar” longe do adulto 
  ● ● 
  valorização da actividade Valorização da actividade 
  física biológica Física bioenergética 
  morfo-funcional e social e psico-espiritual 
  ┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ 
  “Aprender a mover-se” “Mover-se para aprender” “Aprender a ser”   “Mover-se para ser” 
  ● ● ●  ● 
  ou educação Actividade Física  ou educação  Actividade Física 
  no desporto como contexto pela experiência  como meio de 
   e como meio de  prática na vida  auto-consciência 
   aprendizagem e/ou livre  de  
    “ensoulment”  auto-conhecimento 
  └────────┬────────┘ └────────┬────────┘ 
  └───────────────────┬──────────────────┘ 
  Integração destas duas vertentes num 
  único universo enriquecedor. 
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Situação Cooperativa Situação Competitiva 

É um processo onde os objectivos são comuns e as 

acções são benéficas para todos. 

É um processo onde os objectivos são mutuamente 

exclusivos e as acções são benéficas somente para 

alguns. 

Percebem que o alcance dos seus objectivos, é em 

parte, consequência da acção dos outros membros. 

Percebem que o alcance dos seus objectivos é 

incompatível com a obtenção dos objectivos dos demais; 

São mais sensíveis às solicitações dos outros; São menos sensíveis às solicitações dos outros; 

Ajudam-se mutuamente com frequência; Ajudam-se mutuamente com menor frequência; 

Há maior homogeneidade na quantidade de 

contribuições e participações; 

Há homogeneidade na quantidade de contribuições e 

participações; 

A produtividade em termos qualitativos é maior; A produtividade em termos qualitativos é menor; 

A especialização de actividades é menor. A especialização de actividades é menor. 

Fábio Otuzi 

 

 

Comportamento Orientação Motivação principal 

Rivalidade competitiva Anti-humanista Dominar o outro. Impedir que os outros alcancem os seus 

objectivos. Satisfação em humilhar o outro e assegurar que não 

atinja os seus objectivos; 

Disputa Competitiva Dirigida para um 

objectivo (contra os 

outros) 

A competição contra os outros é um meio de atingir um 

objectivo mutuamente desejável, como ser o mais veloz ou o 

melhor. O objectivo é de importância primordial, e o bem-estar 

dos outros competidores é secundário. A competição é, às 

vezes, orientada para a desvalorização dos outros. 

Individualismo Em direcção ao ego Perseguir um objectivo individual. Ter êxito. Dar o melhor de si. 

O objectivo está nas realizações e desenvolvimentos pessoais 

ou o aperfeiçoamento pessoal, sem referência competitiva ou 

cooperativa relativamente aos outros; 

Competição cooperativa Em direcção ao 

objectivo (tem em 

consideração os outros) 

O meio para se atingir o objectivo pessoal que não seja 

mutuamente exclusivo, nem uma tentativa de desvalorizar ou 

destruir os outros. O bem-estar dos competidores é sempre 

mais importante do que o objectivo extrínseco pelo qual 

compete. 

Cooperação não 

competitiva 

Em direcção ao 

objectivo (tem em 

consideração os outros) 

Alcançar um objectivo que necessita de trabalho conjunto e 

partilha. A cooperação com os outros é um meio para se 

alcançar um objectivo mutuamente desejado, e que também é 

compartilhado. 

Auxílio Cooperativo Humanista - altruista Ajudar os outros a atingir os seus objectivos. A cooperação e 

ajuda são um fim em si mesmo, em vez de um meio para se 

atingir um fim. Satisfação em ajudar os outras pessoas a 

alcançar os seus objectivos. 
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 O instinto de auto-preservação não precisa entrar em conflito com o desejo 

de ajudar os outros. O altruísmo pode ser considerada uma forma modificada de 

egoísmo, uma espécie de egoísmo colectivo, que ajuda a comunidade pelo fato de 

gerar gratidão (…) Esta é talvez a forma mais humana de garantir a nossa 

segurança (homeodinâmica ou tendência para se manter o equilíbrio), na 

sociedade. Gerando gratidão e confiança induzimos os outros a partilhar o nosso 

desejo natural de bem-estar. 

 

 

 Uma das grandes limitações e obstáculos ao desenvolvimento integral do ser 

humano através do movimento está subjacente a uma rígida vinculação com o modelo 

desportivo enquanto referencial axiológico. Este condicionalismo mental conduziu a 

“Educação Física” a uma “situação (des)esperada” tal como afirma José Eduardo 

Monteiro (1996). O modelo desportivo é subsidiário de infra-estruturas, equipamentos 

e logísticas e formalismos demasiado onerosos. Uma das prioridades de qualquer 

Governo é a “Redução da Despesa Pública”, e todos sabemos que a educação 

representa uma fatia importante no orçamento geral de estado. Por este motivo, os 

“recursos materiais sempre foram um dos factores condicionantes do desenvolvimento 

da Educação Física. Sob este pretexto e condicionados por este construto mental 

artificial auto-imposto, “os recursos materiais têm sido um dos indicadores que 

traduzem a ausência de uma apolítica centrada na utilização das actividades físicas 

como factor de desenvolvimento social”; “os recursos materiais têm sido um privilégio 

social e não um direito educativo dos jovens”; “os recursos materiais têm sido um dos 

factores responsáveis da diminuição acentuada das condições para a prática informal”; 

“os recursos materiais têm sido um instrumento modelador da imagem da Educação 

Física, com as seguintes visões: Visão desportiva; Visão de Chaleira (local onde os 

jovens libertam as energias para se poderem concentrar nas áreas ditas nobres); 

Visão de Recreio (espaço de expressão lúdico, do prazer, da escolha e do interesse); 

Visão do Circo; Visão de Funil (detecção de talentos e especialização precoce)”. 

Criamos um sistema de crenças que condiciona a utilização do corpo e o seu 

desenvolvimento na dependência de condicionantes materiais, e depois sentimo-nos 

“filhos de um deus menor” e lamentamo-nos quando não temos acesso àquilo que 

concebemos como um direito fundamental para a realização profissional e um eficaz 

desempenho pedagógico/didáctico. “Estas opções, tradicionais, que se tendem a 

estandardizar funcionam como um normativo, de certa forma paradigmático, 

modelador da ideia de que a realização das actividades físicas se reduz à prática 

(mais ou menos caricatural, ou mesmo bizarra) da competição desportiva”, afirma   

José Eduardo Monteiro (1996). “Abrir o espírito” através do movimento acontece tanto 

pela via exterior na prática desportiva de alta performance acessível apenas a uma 

elite, como pela motricidade eutónica, virada para o interior, acessível a todos e 

independente de infra-estruturas e materiais onerosos. 

 Carla Cristina da Silva Barreiro (2012); “CONFORTO E QUALIDADE AMBIENTAL 

NA UTILIZAÇÃO DE PARQUES DESPORTIVOS ESCOLARES EM PORTUGAL”; 

Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de Doutor na área de Ciências 

do Desporto pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto ao abrigo do 

DL74/2006 de 24 de março, mostra claramente os problemas dos parques desportivos 

escolares relativamente aos aspectos: 
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 Qualidade do ar e circulação do ar no interior dos pavilhões desportivos; 

 Temperatura e humidade (higrometria); 

 Luminusidade; 

 Comportamento acústico, saúde e bem-estar, inteligibilidade da palavra; 

 Entre outros aspectos que interferem na “perceção do conforto e da 

qualidade ambiental” em termos pessoais e sociais; 

 

 O estudo social efectuado permitiu “detetar” incomodidades (do ruido, térmicas, 

luminosidade, etc), e a sua origem, sentidas ou percebidas pelos inquiridos, resultante 

das próprias aulas, estrutura do local ou influência do exterior. Foi efectuada a 

caracterização da qualidade e do conforto ambiental relativamente a: grau de 

desconforto face ás condições ambientais na instalação desportiva; gastos 

económicos devidos a problemas de saúde, relacionados com o desconforto do local 

de trabalho; grau de incómodo/perturbação do ruido nas instalações desportivas; 

factores que mais contribuem para a existência de ruido dentro da instalação 

desportiva; nível de esforço necessário para que a voz seja ouvida por todos; grau de 

audição e perceptibilidade da voz de uma pessoa a uma distância de 2 metros; ruido 

mais incómodo/perturbador no decorrer do trabalho; alterações fisiológicas/efeitos 

negativos sentidos na execução das tarefas, tendo em conta as condições acústicas 

da instalação desportiva; características do parâmetro de ventilação; características do 

parâmetro térmico (temperatura interior), humidade, iluminação natural e artificial, 

pisos desportivos, acessibilidade etc… Após a análise das respostas referentes á 

qualidade e ao conforto ambiental das instalações desportivas escolares, conclui-se 

que a maioria dos inquiridos considera o local de trabalho desconfortável (63%) e 

sentem-se exaustos no final de um dia de trabalho (60%). A maior parte dos inquiridos 

considera que o parâmetro que influencia mais esse desconforto e exaustão é a 

acústica (44%), sendo este um dos parâmetros a alterar juntamente com a aplicação 

de aquecimento nas instalações. Ou seja, o modelo desportivo em si, torna os 

praticantes dependentes de infra-estruturas onerosas que acabam por drenar grandes 

fatias de dinheiro para manutenção e contribuem finalmente para agravar os 

problemas de saúde dos utilizadores contrariando a intenção de promover a saúde. 

 

 

O movimento e a via da realização exterior versus interior: 

 

 “Mexer o corpo, abrir o espírito”. Na verdade, uma educação vocacionada para a 

“abertura do espírito” pressupõe duas condições: 

 

Primeiro, através da performance de elevado nível, que leva aos limites as 

capacidades físicas humanas, os atletas podem experimentar estados alterados 

de consciência e momentos extáticos, afectando profundamente as suas crenças, 

tal como descreve Michael Murphy (1992), “The Future of The Body”.  

 

Segundo, através da prática disciplinada de desportos marciais, alguns atletas 

atingem uma mestria do corpo, da mente e das energias Qi ou Chi, conseguindo 

feitos extraordinários, pelo cultivo da consciência sensorial e extra-sensorial 

(hipercognitiva). A prática de artes marciais baseia-se em princípios espirituais 

distinguindo-as dos exercícios puramente musculares. Contudo, a experiência 

profundamente transformadora não vem da prática desportiva de alto rendimento, 
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apenas acessível a alguns indivíduos com atributos físicos muito específicos, mas 

da prática corporal transformativa como da meditação, hipnose, euritmia, etc. A 

aprendizagem de tipo mecanicista, baseada na utilização eventual da 

transferência que visa reunir as partes do corpo uma a uma por um adestramento 

mais ou menos hábil, repousa na antiga concepção neurológica de um sistema de 

projecção motora que contenha todos os elementos de um esquema de comando. 

 

Terceiro pela utilização dos jogos cooperativos como modelo de desenvolvimento 

de uma cultura de cooperação, integração, partilha e inclusão na escola. 

 

 Actualmente, porém, considerando a evolução dos conhecimentos 

neurofisiológicos, esta concepção torna-se insustentável: “é impossível comparar o 

funcionamento do sistema nervoso ao de um plano mecânico que funciona com 

cartões perfurados” Soulairac cit. Jean LeBoulch (1987). 

 Além do mais, a plasticidade do sistema de acção mostra-se evidente; um dos 

papéis essenciais da educação é preservar a plasticidade de ajustamento, ao passo 

que, ao contrário, muitas vezes ela transforma um sistema potencialmente plástico 

num sistema de estruturas demasiado rígido. 

 

 
  2 PERSPECTIVAS COMPLEMENTARES 

  ┌────────────────────────┐ 

 
  VIA DA REALIZAÇÃO EXTERIOR VIA DA REALIZAÇÃO INTERIOR 

  ▪ ▪ 
Os objectivos da Educação Física devem 

orientar a acção do educador para um 

desenvolvimento sistemático da capacidade de 

rendimento corporal – entendida esta como um 

pressuposto complexo do rendimento total da 

personalidade. Para isso exige-se o 

desenvolvimento harmonioso das capacidades 

condicionais e coordenativas, assim como um 

nível elevado de motricidade e de correcção na 

atitude corporal. Desenvolvimento de hábitos e 

atitudes condicionadas pelos códigos de 

comportamento e padrões de movimento, 

progressões de aprendizagem e componentes 

críticas. 

 

Jorge Olímpio Bento (1987), “Planeamento e avaliação em 

Educação Física” 

 Os objectivos da Educação Física devem 

orientar a acção do educador/facilitador para o 

desenvolvimento da consciência das tensões 

presentes no corpo e permitir o livre fluxo das 

intenções e movimentos próprios da 

manifestação da individualidade. O corpo evolui 

ao serviço do ser que o habita, livre de críticas 

e julgamentos, livre na expressão dos seus 

movimentos. Aqui desenvolve-se a libertação 

de hábitos e atitudes condicionadas. O 

objectivo é o conhecimento do corpo, a 

ampliação da sua percepção e interferência 

positiva no processo de 

reconstrução/desconstrução da imagem 

corporal 

 

Gerda Alexander (1991); “Eutonia: um caminho para a 

percepção corporal”; São Paulo ed. Martins Fontes 

 

 

 Mihaly Csikszentmihalyi (1975) na Universidade de Chicago, mostrou que as 

pessoas utilizam os seus corpos de muitas formas subconscientes, para 

estruturarem e controlarem o seu ambiente. Quando se lhes pede para prestarem 

atenção ao que fazem durante um dia, constata-se que uma grande proporção do 

tempo é dispendida em actividade cinestésica padronizada: caminhar para cima e 

para baixo, passo, alongar membros, batimentos com os pés, batimentos com os 

dedos, alisar o cabelo, abraçar o corpo. Os investigadores ficaram surpreendidos 

ao descobrirem que quanto maior a frequência com que as pessoas se envolvem 

neste tipo de acções, tanto melhor é a sua auto-imagem: classificam-se a si 

mesmos como significativamente mais “bom”, “feliz”, “satisfeito”, “livre” e “em 
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controlo”, comparativamente às pessoas que passam relativamente menos tempo 

a realizar estes movimentos. Parece que todos estamos constantemente a 

procurar interagir com o nosso corpo, mesmo que estas interacções sejam 

inconscientes. E aqueles que interagem mais intensamente estão em “maior 

harmonia consigo próprios” segundo a interpretação destes investigadores. 

Quando aos sujeitos investigados lhes foi instruído para pararem com estes 

padrões familiares de movimento, as consequências foram bastante rápidas e 

drásticas. Apesar de levarem uma vida normal, apenas 40 horas de privação deste 

tipo de actividade cinestésica, os sujeitos relataram um aumento significativo de 

irritabilidade, um aumento dos acidentes menores e mostraram uma diminuição 

significativa de pensamento criativo. Estes movimentos, aparentemente triviais, 

pensa-se serem necessários para o funcionamento normal. Eles mantém-nos 

literalmente em contacto com os nossos corpos, permitindo-nos exercer controlo 

sobre os acontecimentos num ambiente coercivo. A contribuição deste estudos 

pretendia revelar a importância destas acções do corpo, a actividade constante na 

qual nós nos envolvemos sem pensar e a qual é aparentemente tão necessária 

para o funcionamento harmonioso da pessoa como um todo. 

 

 

 
  ACTIVIDADE CINESTÉSICA PADRONIZADA 
  Duas interpretações diferentes. 
  ┌────────────────────┴──────────────────┐ 
  Caminhar ▪ Alongar ▪ Alisar o ▪ 
  para cima e ▪ membros ▪ cabelo ▪ 
  para baixo ▪  Batimentos  Abraçar o 
   Passo  com os  próprio  
     dedos  corpo 

  └────────────────────┬──────────────────┘   
  ┌─────────────────┴───────────────┐ 
  Necessária para o funcionamento   Motilidade é indissociável do tónus e 
  harmonioso da pessoa.  das manifestações emotivas como sejam: 
  Mihaly Csikszentmihalyi (1975)  Vítor da Fonseca (1981) 
  ▪ ┌─────────────┴─────────────┐ 
  ┌─────────┴─────────┐ Timidez ▪ agressividade ▪ tiques ▪ 
  A sua realização  A sua privação  ▪  ▪  ▪ 
  permite-lhes melhorar  aumenta a  inibição   instabilidade  Hiperactividade 

  a sua auto-imagem  agressividade └─────────────┬─────────────┘ 
    Irritabilidade e ┌─────────┴─────────┐ 
    diminuição do Paratonias Diadococinésias Sincinésias 

    pensamento └─────────┬─────────┘ 
    criativo A perturbação psicomotora está na base dum 
     problema afectivo, aspecto este que requer 
     enquadramento conveniente sobre as noções 
     de pessoa, movimento e corpo. 
     ▪ 
     A interacção dos aspectos afectivos com os 
     motores, traduz a arquitectura de toda a 
     personalidade do indivíduo e a organização 
     das suas funções cognitivas. 
 
 
 

 Contudo, podemos interpretar esta realidade à luz de outra premissa. Com base 

nas técnicas de biofeedback, meditação, yoga, relaxação, sabemos que o corpo 

atinge um estado de tranquilidade ou coerências psico-fisiológica, deixando de ter 

necessidade de manifestar estes constantes movimentos, que denotam instabilidade, 

e os quais podemos chamar de parestesias e sincinésias. A inibição destes 

movimentos subconscientes, destes tiques nervosos, através dos quais o indivíduo 

encontra algum conforto nas sensações cinestésicas, não lhe permite sentir-se 

momento a momento, quando prevalece uma desidentificação consigo mesmo. Ao 
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crescermos e evoluirmos num contexto onde prevalece a “crise de afecto”, o conflito, 

a tensão, a insegurança, o desconforto e o medo instalam-se e é criado uma falsa 

identidade o “eu residual” ou ego/personalidade. Quanto mais fraca for a consciência 

de si e a auto-consciência espiritual, maior é esta desidentificação, e maior a 

necessidade de procurar uma identidade a qual depende das sensações cinestésicas 

que alicerçam a sua existência. Se nos envolvermos num processo de cura, libertar-

nos-emos destas tensões celulares, destas memórias somáticas, permitindo ao nosso 

corpo encontrar uma tranquilidade e paz que lhe falta. Ou seja, nesta interpretação, a 

“actividade cinestésica padronizada” é procurada como forma de compensação 

nervosa para um desequilíbrio, uma sensação de vazio, de falta de referências que 

não encontra na relação consigo, com os outros e com a natureza artificial e 

tecnológica da sociedade, que evolui no sentido de uma alienação total. As reacções 

tónico-emocionais incontroláveis (sorrisos, torções, alterações da mímica facial, etc.), 

podem ser indicativos de uma impulsividade ou de uma instabilidade latentes. 

Reacções de sobressalto podem também caracterizar uma emotividade mal investida. 

Estas paratonias (incapacidade de descontracção voluntária), diadococinésias 

(possibilidade de movimentos vivos e alternados) e as sincinésias (reacções parasitas 

que traduzem um esboço de reprodução – imitação – de movimento pelo membro 

contralateral, ou concentração hipertónica no membro oposto), a extensibilidade e a 

passividade assumem-se como sintomas de uma carência afectiva mostrando 

claramente uma inseparabilidade entre a motilidade e a inteligência. 
 

 

 

2.2.3.5.4 - A DESINTOXICAÇÃO DA CONTENÇÃO. 

 

 

 O neurobiólogo Harold Chugani, do estado de Wayne, salienta que o encéfalo 

em idade escolar quase “brilha” com o consumo de energia, gastando 225% dos níveis 

de glucose dos adultos. O encéfalo aprende mais rápido e facilmente durante os 

primeiros anos de escola. Parece estar prestes a explodir, com um crescimento 

espectacular, à medida que se adapta com uma precisão estonteante ao mundo 

envolvente. Durante esta fase são essenciais a estimulação, a repetição e a novidade, 

para se conseguir o lançamento de alicerces de uma aprendizagem posterior. O 

mundo exterior é o verdadeiro alimento para o cérebro em crescimento. Absorve os 

cheiros, os sons, as visões, os paladares e o toque, e volta a reunir a informação em 

incontáveis conexões neuronais. Quando o cérebro começa a encontrar sentidos no 

mundo, cria, por assim dizer, uma quinta neuronal. 

 Contudo, este conceito de “enriquecimento” pode ser equacionado e contraposto 

pelas experiências comprovadas de Bronnikov quando, através do seu método, ajuda 

crianças cegas a ver e a realizarem a programação do seu próprio ADN utilizando 

sentidos, que não utilizam as vias dos sentidos referidos em cima. Por outro lado, nas 

crianças sem visão, a sua capacidade de autonomia para explorar o mundo exterior 

fica reduzida aos restantes sentidos que, acabam por se desenvolver de forma a 

contornar, por redundância, o deficit visual. 

 Por outro lado, levantam-se outras questões, relativamente às teorias que 

advogam uma sobre-estimulação precoce das crianças, sobrecarregando-as com 

estímulos de forma a potenciarem ligações neuronais. Como se justifica que, 

indivíduos como Jesus, Buba, Confúcio. Lao-Tzu, Leonardo Da-Vinci, ou mesmo o 
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Chefe Seatle, atingissem uma tão elevada capacidade intelectual, emocional e 

espiritual - Sabedoria. O seu testemunho traduziu-se num património/legado sem 

precedentes para a humanidade, sem que na altura se conhecessem as teorias das 

neurociências. Por outro lado, também as suas mães ou os ambientes educativos e os 

contextos onde viveram não lhes possibilitaram, uma estimulação e desenvolvimento 

sensorial precoce e uma “aprendizagem acelerada”, ou “superaprendizagem”. Será 

que é a “aprendizagem acelerada” traduzida no “modelo de escola a tempo inteiro” 

com maior sobrecarga informacional, o recurso às TIC se constituem como a melhor 

forma de criar génios mais empreendedores? Tenho as minhas dúvidas! 

 Os ambientes enriquecidos não têm que ser, obrigatoriamente, ambientes onde 

abundam os livros, os jogos, os computadores, os telemóveis, a Internet, os meios 

audiovisuais. Talvez os ambientes mais enriquecidos sejam aqueles que promovem a 

sincronização, a ressonância simpática entre o coração e o cérebro, e se encontrem 

no silêncio da natureza onde as crianças desenvolvem uma tão grande e rica 

linguagem psicomotora. O acto de brincar na natureza, com os animais, as plantas, o 

vento e a brisa, o sol, no silencia e na calma da mãe natureza, amorosa e plena de 

sabedoria, permite o desabrochar de algo que escapa às Ciências da Educação. Eles 

aprendem que a terra, o ar e a água são nossas irmãs, e que tudo está interligado. O 

actual paradigma separa a natureza nos seus componentes básicos e perde a noção 

holística da vida e da natureza. Esta falsa noção, ou ignorância da “teia da vida”, 

torna-nos em predadores competitivos e inimigos da natureza que nos rodeia, e da 

nossa natureza. A artificialidade educativa, “refinada mas adulterada”, apenas tem 

criado o contexto e os ingredientes para a manifestação da hiperactividade, das 

dificuldades de aprendizagem, de comportamentos passivo-agressivos entre outras 

desordens que teimamos em “combater”, como se de agentes externos e nocivos se 

tratassem, quando na verdade são consequência dos nossos modelos e das nossas 

crenças que “se tornam no nosso destino” como afirmou Gandhy. 

 Por conseguinte, podemos seguir uma regra orientadora no que toca à 

apreciação da forma como o cérebro reage a determinadas influências: podemos 

eliminar as ameaças do ambiente de aprendizagem. Independentemente da vontade 

em acrescentar factores positivos ao ambiente, primeiro podemos remover os 

aspectos “negativos” como por exemplo o “ruído” mental, emocional e cultural.  

 Podemos implementar um processo de enriquecimento, segundo Eric Jensen 

(1998). Contudo, o verdadeiro enriquecimento não acontece através do modelo 

artificial de escola nos moldes em que está formatado. Os investigadores sabem, com 

base nas suas tecnologias de imagiologia, que à medida que variamos o tipo de meio 

ambiente, o cérebro varia o modo como se desenvolve, Eric Jensen (1998). Qual é 

então, a verdadeira diferença entre uma criança que foi sujeita a um processo de 

“enriquecimento” via “super aprendizagem” num contexto educativo moderno, formal, 

objectivo, planeado e programado (contenção), com recurso às mais modernas 

tecnologias pedagógicas e didácticas, comparativamente a uma criança cujo processo 

educativo ocorre no campo, na riqueza da mãe natureza, num ambiente informal, 

subjectivo livre e espontâneo (desintoxicação da contenção). Sabemos que as 

palavras, pensamentos, emoções, acções programam o ADN. Então, que tipo de 

programação obtemos numa criança que atravesse um período de aprendizagem num 

e noutro contexto? 

 Segundo Frederick Goodwin cit. Eric Jensen (1998), Director do Institute of 

Mental Health, “há agora uma compreensão crescente de que o ambiente nos pode 
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afectar… não podemos transformar uma pessoa com um QI de 70 numa com um QI 

de 150, mas podemos alterar a medida do seu QI de diferentes modos, conseguindo 

talvez uma variação de até 20 pontos para cima ou para baixo, com base no meio 

ambiente”. É um intervalo de 40 pontos! Ao certo, em quanto é que a escola consegue 

afectar o cérebro?  

 De facto, verificamos que o objectivo último da nossa sociedade se exprime nas 

capacidades e competências intelectuais (literacia) cuja rentabilidade se manifesta em 

genialidade empreendedora pronta a revolucionar o mundo económico. Embora se 

compreenda a importância das emoções e do corpo, o objectivo último é a mente 

como subproduto das actividades neuronais de um super-processador neuronal. 

Contudo, foi a nossa “rica” e prolífica actividade mental que criou esta sociedade rica 

em “poluição noosférica”. 

 Os neurocientistas descobriram que o cérebro, envolvido na maior parte da 

aprendizagem, opera na sua mais elevada capacidade em períodos de movimento. 

Um estudo canadiano apurou que numa amostra de 500 alunos, os que passavam 

mais de uma hora por dia numa sala de aula de educação física tiravam notas mais 

altas nos exames do que aqueles que não incrementaram o movimento físico. Os 

resultados também demonstraram que com participação frequente em exercícios 

aeróbios, os estudantes aumentavam o tempo de reacção, a criatividade e a memória 

de curta duração, Sylwester (1995) cit. Laura Elrauder (2003). Outros estudos 

demonstraram que indivíduos que praticam exercício físico regularmente (cerca de 45 

minutos, três vezes por semana ou mais), parecem desenvolver mais conexões de 

dendrites entre células nervosas e recordam com mais rapidez, assim como têm 

tempos de reacção mais rápidos. As pessoas que não se exercitam, ou que o fazem 

muito rara e esporadicamente, têm uma percentagem maior de depressões do que 

aqueles que praticam regularmente exercícios aeróbios, Howard (2000) cit. Laura 

Elrauder (2003). É importante estabelecer a rotina do exercício físico para a nossa 

juventude, principalmente numa época em que os ecrãs (televisão, computador e 

jogos de consola), parecem monopolizar a maior parte dos seus tempos. Por outro 

lado, tal como no “Clube dos Poetas Mortos”, a educação por muito bem associar o 

estudo das várias áreas do conhecimento no terreno, em interacção dinâmica com a 

natureza. O Estudo da geografia, ciências da natureza, história, matemática, entre 

outras disciplinas, tornar-se-ia muito mais cativante se acontecesse nos contextos 

reais. 

 O exercício não é o único movimento que afecta a aprendizagem dos alunos. O 

movimento em termos de mudança de localização também pode causar uma melhoria 

acentuada na memória. Se um aluno se sentar na mesma carteira, na mesma posição 

na sala dia após dia, a sua aprendizagem está presa a esse único lugar. Não existe 

nenhum despoletador particular da memória neste cenário. As memórias dos alunos 

podem ser melhoradas quando mudam para um local diferente para aprender algo 

novo. Se um professor apresentar uma matéria nova no recreio, ou se ensinar uma 

competência importante sentado no chão, desenvolver-se-á um despoletar interno da 

memória. Um professor poderá depois desencadear a recordação nos alunos dizendo 

“lembrem-se, aprendemo-lo lá fora junto à videira”. Mas se disser, “lembrem-se, 

aprendemo-lo enquanto estavam sentados nas cadeiras”, não desencadeia 

exactamente a mesma chama. 

 Quando os professores exigem que os alunos permaneçam bem sentados por 

demasiado tempo nas suas carteiras (sob o pretexto de prestarem muita atenção), 
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estão a interpretar erradamente o período de atenção das crianças. Uma regra 

empírica diz que uma pessoa pode prestar atenção a algo durante um número de 

minutos mais ou menos igual aos anos que tem. À luz desta regra prática os adultos 

mantêm-se com 20 anos uma vez que esse é o limite de tempo em minutos para a sua 

atenção, independentemente da sua idade ultrapassar os 20 anos. Apesar de as 

crianças se poderem sentar passivamente a olhar fixamente em frente durante mais 

de 5, 8 ou 11 minutos de uma vez, os seus cérebros estão a saltar para outros 

assuntos mesmo que pareçam estar a ouvir o professor. Tudo o que o professor tem a 

fazer é mudar a modalidade da aprendizagem de vez em quando, por pequenos 

períodos de tempo, para manter a atenção dos alunos. Por exemplo, o professor pode 

pedir aos alunos que se levantem e façam alguns exercícios de alongamentos 

cruzados, Laura Elrauder (2003), activando a circulação sanguínea circule cheio de 

oxigénio nos dois hemisférios do cérebro, Jensen (2000). Laura Elrauder afirma que, 

para que sejam verdadeiramente eficazes, os professores devem ser, em primeiro 

lugar, conhecedores do cérebro e da aprendizagem. Mas como verificamos, os 

professores devem, acima de tudo, ser conhecedores do coração e da aprendizagem 

e da motricidade da quietude e do silencia interior. 

 

 
 O CONHECIMENTO QUE TEMOS DO MUNDO DÁ-SE ATRAVÉS DO SISTEMA SENSORIAL 

A eutonia compreende o caminho desde o estímulo nos receptores do Sistema Sensorial Somático até 
a sua interpretação no córtex cerebral, isto é, o substrato neurofisiológico da percepção. O 
conhecimento que temos do mundo dá-se através do sistema sensorial e extrasensorial. 

  ┌──────────────────────────────────┐ 
  NCC  NGC 
  (Neural Correlate of Consciousness)  (Neural Gateway of Consciousness) 
  ▪  ▪ 
  O PRESENTE DO CORPO  O FUTURO DO CORPO 
  Sistema sensorial  Sistema Extrasensorial 
  ┌────────────────────┐  Quatro categorias gerais: 
  Exterocepção  Propriocepção  - PES - 
 ▪  ▪  ▪ 
 Visão;  Mecanorecepção; Telepatia; 
 Audição; Termorecepção; Clarividência; 
 Gustação – Paladar;  Nocirecepção; Precognição; 
 Olfacção –Olfacto;  Quimiorecepção; Psicocinese. 
 Tacto.   
  └────────────────────┘ 
  EUTONIA 
  Ampliação da percepção e a sua influência 
  sobre a imagem corporal são ampliadas 
  pelo praticante de Eutonia. 
  DIMENSÃO PSICOSSOMÁTICA. 
  Na actividade, o aluno desenvolve a sua 
  concentração sem esforços desnecessários 
  Com economia de forças. 

  

 

 É necessário que nos tornemos conscientes das tensões presentes no nosso 

corpo e que as saibamos eliminar, para experimentarmos o livre fluxo das nossas 

intenções e movimentos. Podemos chamar-lhe a fisiologia consciente. Por outro 

lado, todas as áreas do conhecimento podem integrar a liberdade de expressão 

pelo movimento. O movimento não tem que ser, nem é do pelouro da Educação 

Física, tal como não são os conhecimentos que as outras disciplinas acreditam 

serem seus, tratando-se de mais um preconceito da nossa cultura ocidental. Toda 

a aprendizagem deve de acontecer de forma interactiva e em movimento porque a 

vida é movimento. 

 Este método volta a nossa atenção para nós mesmos, dispondo 

conscientemente da nossa capacidade sensível. "Tudo aquilo que tocamos 
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também nos toca". O primeiro convite feito pela eutonia pede-nos para nos 

tornarmos conscientes de algo que nos está a acontecer continuamente, sem 

interrupção que é o Contacto entre o corpo e o meio externo. A nossa pele 

funciona como superfície mediadora deste contacto.  

 Para viabilizar tal proposta, em EUTONIA trabalha-se o corpo. Um corpo ao 

serviço do ser que o habita é um corpo aceite, percebido directamente, livre de 

críticas e julgamentos, digno de cuidados, honrado na sensibilidade dos seus 

tecidos, utilizado na força interna da sua estrutura óssea e reflexos posturais, livre 

na expressão dos seus movimentos. Este método de trabalho corporal foi 

concebido para o ser humano objectivando a sua libertação de hábitos e atitudes 

condicionadas (muito próprias do modelo desportivizado da Educação Física e 

das atitudes correcionistas educativas – desintoxicação da contenção), e a 

abertura de espaço para a criatividade correspondente a indivíduos mais 

conscientes de si.  

 

 A percepção inicia-se nos receptores, sendo cada um deles, sensível a um tipo 

de estímulo. A partir do receptor, vias sensoriais dirigem-se à medula espinal, tronco 

cerebral, tálamo e córtex cerebral. No córtex as informações sensoriais são 

interpretadas e reinterpretadas. Deste modo, o cérebro constrói uma representação 

interna dos acontecimentos físicos externos, e mais importante, essas percepções 

não são cópias precisas e directas do mundo à nossa volta, visto que, a todo 

momento as informações sensoriais são filtradas, processada e editadas.  

 Parte do trabalho desenvolvido destina-se ao conhecimento do corpo, ampliação 

da sua percepção e interferência positiva no processo de reconstrução/desconstrução 

da imagem corporal. Esse é um dos pilares deste trabalho corporal, talvez não o mais 

importante, mas seguramente aquele que pode ser a estrutura base em todas as 

etapas. A ampliação da percepção e a sua influência sobre a imagem corporal, ir-se-á 

reflectir na vida daquele que pratica a Eutonia de muitas formas. 

 
 No Sistema Sensorial Somático, o contacto inicial com o mundo externo 
  ocorre então através de células  especializadas, os receptores sensoriais: 
  ┌───────────────────────┴───────────────────────┐ 
  Mecanoreceptores Termoreceptores Nocireceptores Quimioreceptores   
  └───────────────────────┬───────────────────────┘ 

 Cada via individual é organizada em série, e as várias vias de um sistema são 
organizadas em paralelo. As quatro submodalidades da sensação somática 
(tacto, propriocepção, nocicepção e temperatura) são conduzidas por duas vias 
paralelas. Então, no córtex as informações são combinadas para as percepções. 

  ▪ 
  Localizados em todo o corpo, por exemplo: 
  ┌───────────────────────┴───────────────────────┐ 
  Pele Tecidos Músculos Articulações Em todos os 
      órgãos e sistemas  
      do organismo 
  └───────────────────────┬───────────────────────┘ 
  No receptor, a energia do estímulo é transformada  
  (transdução) num sinal neuronal electroquímico. A partir do 
  receptor, 3 neurónios ligam a pele e outros tecidos ao córtex cerebral. 
  ┌───────────────────────┴───────────────────────┐ 
  PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO 
  ↓ ↓ ↓ 
 Conduz a informação sensorial O segundo cruza a linha O terceiro desde o tálamo 
  do receptor até ao tronco média e vai até ao tálamo contralateral  até ao 
  cerebral contralateral  córtex cerebral, região do 
    Lobo parietal anterior 
    designado córtex sensorial 
    Somático primário ou S1 
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 No “modelo biofísico das regulações energéticas”, a comunicação ocorre 

entre as moléculas emissoras do sinal e as moléculas receptoras do mesmo, as 

quais não entram em contacto físico, Benveniste (1998) cit. James L. Oschman 

(2002). O termo “sinal molecular” adquire um significado electromagnético. As 

moléculas interagem por co-ressonância tal como um transmissor de rádio e um 

receptor. Estas descobertas têm implicações terapêuticas enormes e fornecem 

novos vislumbres sobre as interacções energéticas que ocorrem entre e dentro do 

organismo. Também fornecem pistas sobre a forma como os “campos ambientais” 

podem influenciar os processos fisiológicos. fotoreceptores, termoreceptores, 

quimioreceptores e mecanoreceptores. Os mecnoreceptores surgem em 

diferentes tipos, cada respondendo preferencialmente a tipos particulares de 

estimulação mecânica, como por exemplo o alongamento dos músculos ou 

tendões, rotações das articulações, ligeiras deformações da pele, dobrar dos pelos 

e a distensão das estruturas ocas como os vasos sanguíneos ou das vísceras 

abdominais. Os receptores são considerados como os “filtros de passagem” do 

corpo, admitindo ao sistema nervoso o acesso de alguns tipos de informação 

sobre o mundo externo e rejeitando outros estímulos. 

 

 Os receptores sensoriais diferem dos neurónios convencionais de uma 

forma significativa. Os neurónios possuem um tipo de resposta tudo-ou-nada, 

enquanto os receptores sensoriais são normalmente activados por campos 

eléctricos, por uma variedade de formas de energia como a luz, calor, distorção 

mecânica e química. 
 

 

 

 Esta interpretação conduz-nos cada vez mais para o modelo do “Neural 

Gateway of Consciousness” (Portal Neural da Consciência), do “Perineural Gateway of 

Consciousness” (Portal Peri-Neural da Consciência) e do “Sensory Gateway of 

Consciousness” (Portal Sensorial da Consciência), ou seja, nós processamos a 

informação que nos chega através da consciência dos nossos corpos, sejam subtis ou 

informacionais, seja o físico. Estes modelos fundamentam as capacidades 

hipercognitivas. 

 

 
 
   COGNIÇÃO ≠ CONSCIÊNCIA 
   
 ┌───────────────────┴───────────────┐ 
 
 Abordagem tradicional Nova abordagem 
 Recusa sistemática Aceita estas manifestações 
 das manifestações espirituais espirituais como temas de 
 (cepticismo e cinismo) investigação sem preconceitos. 
 ↓ ↓    
  NEUROCIÊNCIAS  FÍSICA QUÂNTICA 
  ▪ ┌──────────────┴──────────────┐ 
  NCC NGC PNGC SGC 
  Neural Correlate of Consciousness ▪ ▪ ▪ 
  Correlato Neuronal da Consciência Neural Gateway Peri-Neural Gateway Sensory Gateway  
  ▪ of Consciousness of Consciousness of Consciousness 
  TERCEIRA PESSOA ↓ ↓ ↓ 
   Portal Neuronal  Portal Peri-Neural Portal Sensorial 
   da Consciência da Consciência da consciência 
   Gustavo Figueiredo (2002)  João Jorge (2007) 
    └──────────────┬──────────────┘ 
    PRIMEIRA PESSOA 

    ↓ 
    Hipercognição  
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A DIMENSÃO EDUCATIVA DA EUTONIA 
 

  
 O homem é indivisível e o corpo é um conjunto integrado e coerente, é 

psicossomático. Sabemos que viver essa integração não é fácil, porque nos 

sentimos fragmentados. Assim, precisamos superar a nossa visão dualista sobre 

corpo-mente, sujeito-objeto, homem-mundo, o que nos leva a afirmar que a 

integração psicossomática não é dada, mas construída. Este é um dos objectivos 

do trabalho da eutonia. 

 A base da aprendizagem do aluno dá-se através da experiência. O saber 

ganha significado através do que é vivido. O aluno tem a liberdade de pesquisar, 

criar e de procurar soluções (estilos de ensino além da barreira da descoberta), 

participando activamente no seu próprio processo de procura e construção 

constante do seu corpo, responsabilizando-se pelo seu desenvolvimento. A 

reflexão emerge do que foi vivido e não do que deveria ter sido ou do que se 

pensa a respeito. Diz-se que é a pedagogia do sujeito ou da subjectividade, 

porque na eutonia, o aluno é estimulado a entrar em contacto profundo consigo 

através das suas sensações, percepções e observações, construindo a sua 

identidade no próprio reconhecimento e no reconhecimento do outro. A 

subjectividade é social, e constrói-se na complementaridade eu-outro. 

 O trabalho é feito no sentido de desenvolver no aluno a sua concentração, 

atenção, estado de presença, contacto, fazer os movimentos sem esforços 

desnecessários, com economia de forças. O importante é o como é feito o 

movimento, o toque.  

 O trabalho não está centrado nas faltas, no erro, mas nas possibilidades de 

cada um, não havendo ênfase em resultados. Este é mais um dos aspectos 

fundamentais que opõe este modelo ao modelo da Educação Física 

desportivizada, ou mesmo nas atitudes e posturas exigidos pelas regras sociais e 

educativas. 

 Com o tempo, o aluno aprende gradualmente a cuidar de si e a transferir para 

o seu quotidiano o repertório da eutonia, tornando-se responsável por si mesmo. 

Nada disso terá sentido, se o eutonista não der tempo suficiente para o aluno 

pesquisar, sentir compreender, incorporar ao seu ritmo ou se o aluno atropelar a 

sua actividade com as suas expectativas e desejos. O trabalho é feito com o outro 

e não apesar deste. 
 

 

2.2.4 - OPTIMISMO 

 

 

 Exercer o optimismo: O optimismo confirma a nossa motivação a longo prazo 

porque permite-nos ver o futuro como algo positivo que vale a pena. O optimismo é o 

veículo que permite ver para lá do presente e antecipar o futuro. Está ligado à 

resistência psico-emocional e à perseverança, que são duas capacidades que mais 

afectam a nossa capacidade para funcionar, apesar do stress e dos desafios da vida 

diária. O optimismo significa reconhecer que cada um de nós possui o poder para 

promover a mudança – que nós fazemos a diferença – e que através dos nossos 

esforços, o mundo pode melhorar. As nossas percepções do futuro criam o presente; o 

pensamento optimista melhora imediatamente as nossas vidas. Contudo, para que 
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prevaleça o optimismo e a motivação para a participação na construção social, torna-

se fundamental transmitir a confiança no poder transformador que cada um de nós 

tem. Esta noção do impacto dos nossos pensamentos e emoções positivos na 

materialização da felicidade na nossa vida, permite compreender que a felicidade não 

é o resultado ou consequências de um conjunto de variáveis aleatórias numa 

conjuntura favorável ou não, mas a consequências do entusiasmo (Deus Dentro), da 

alegria, do amor que transmitimos através do nosso centro cardíaco para os outros, 

para a nossa vida e para o mundo. Nós estamos conectados ao “universo” através do 

“circuito sagrado”. Por isso, as reverberações das ressonâncias das frequências de 

pensamentos e emoções coerentes reflectir-se-ão em resultados também eles 

coerentes através de manifestações de vida construtivos e harmoniosos. O optimismo 

fundado na consciência e na confiança do processo de IMPLOSÃO DO CENTRO DE 

INTELIGÊNCIA CARDÍACO como elemento chave para uma vida sustentável, de harmonia 

e de prosperidade. O optimismo de que a reciprocidade é um elemento chave para a 

prosperidade colectiva, e o ganho colectivo é o ganho individual, respeitando o 

pluralismo e a diversidade de percursos curriculares e motivações pessoais. 

 Para se construir uma atitude de optimismo é imperativo ensinar a dinâmica dos 

processos psico-emocionais (psico-corporais). A simpatia, a partilha, a ressonância 

dependem de uma atitude aberta, de entrega a si e ao outro sem medo de ser ferido 

ou magoado. Como tal, para se criar um ambiente de optimismo é fundamental investir 

numa educação amorosa, acolhedora, de alegria, de expressão livre, onde cada um se 

exprima ao ritmo da sua vontade e através de um percurso curricular individualizado.  

 

──────────────────────────────────────────────────────────────── 

Razões apresentadas para justificar o nosso optimismo relativamente ao sistema 

educativo! 

──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 Balanço de 2007: A escola pública está melhor: 10 de Janeiro de 2008 → O 

Ministério da Educação faz um balanço positivo da sua acção e dos resultados 

das suas políticas no ano de 2007.  

 Isto mesmo foi transmitido pela ministra Maria de Lurdes Rodrigues às 

escolas, em missiva que lhes dirigiu, que fez acompanhar do enunciado de uma 

série de 70 MEDIDAS E ACÇÕES LANÇADAS NOS DOIS ÚLTIMOS ANOS CIVIS. 

 No seu texto, a ministra da Educação escreveu que faz de 2007 “um balanço 

positivo: um ano em que tivemos mais alunos no sistema educativo e melhores 

resultados escolares”.  

 Balanço este que só foi possível, pormenorizou, “com o trabalho das escolas 

e dos professores, mas também com a melhoria da articulação entre os serviços 

centrais e regionais e as escolas”.  

 A qualificação do serviço público de educação, com o objectivo de melhorar a 

qualidade das aprendizagens e os resultados escolares dos alunos, tem motivado 

um conjunto extenso e diversificado de medidas. 

 Uma ilustração possível deste esforço – legislativo, organizativo, de 

transformação, de mobilização – é feita com a divulgação do conjunto de 70 

medidas que se anexa. 

 Estas medidas podem ser agrupadas em cinco grandes áreas, a saber, 

organização e funcionamento das escolas, promoção da igualdade no acesso a 

oportunidades educativas, garantir a qualidade das aprendizagens, a melhoria dos 

resultados e o sucesso escolar, modernizar os estabelecimentos de ensino e 

promover a qualificação dos jovens e adultos. 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         377 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Apesar da legitimidade técnica e moral que se revestem estas medidas 

educativas, na verdade revelam pouco discernimento, na medida em que estão 

desprovidas de “alma” (anima). Por outro lado, porque razão as estratégias ou 

“grupos de medidas” adoptadas não parecem trazer profundas mudanças à 

educação. 

Porque razão continuamos a sentir um “Mal-Estar difuso” e, apesar de tudo 

indicar, neste texto optimista, que estamos no bom caminho, sente-se na escola e 

em geral, um crescente desalento, angústia e uma atitude exacerbada de 

comiseração, crítica depreciativa e um crescente cepticismo relativamente a este 

aparente sucesso que denotam negativismo moral. 

 

 

 Dirão os cépticos, os cínicos e pessimistas, “coçados” pela vida: “A vida é 

dura!,…, e não vejo que, atitudes moles ou emotivas, sinais de fraqueza, me tragam 

pão para a mesa neste cenário competitivo, onde todos se atropelam!”.  

 Ao contrário das “70 MEDIDAS E ACÇÕES PRECONIZADAS”, apenas apresento 1 

MEDIDA. Investir no “5.º ELEMENTO NA EDUCAÇÃO” (“Inteligência Emocional” e na 

“Pedagogia do Amor”). Ou seja, implementar um currículo QE que tenha como 

objectivo a “Literacia Emocional”. Ao contrário do actual modelo, que pressupõe a 

existência de inúmeros factores de risco, os quais envolvem grandes contingentes de 

recursos humanos, materiais e temporais, para os combaterem, o novo modelo 

paradigmático assume apenas “um único factor de risco” social, educativo ou da 

saúde. Implementar uma estratégia centrada num “único factor de risco” 

responsabiliza todos os actores da família educativa para a realização de um processo 

de transformação interior no sentido da coerência emocional, através do resgate da 

sua “sombra”. Ou seja, é a transição de uma atitude de pessimismo alicerçada na 

“Teoria X ou o princípio da mediocridade das massas”, Douglas McGregor (1980), “O 

Lado Humano da Empresa”, para uma atitude de optimismo, “Teoria Y”, na qual cada 

um de nós deixará de se vitimizar pela sua má sorte e assumirá com maturidade a 

responsabilidade dos seus investimentos, (“lei da atracção”). 

 

Teoria X: 

O ser humano, de modo geral, tem uma aversão essencial ao trabalho e evita-o 

sempre que possível; 

A maioria das pessoas precisa de ser coagida, controlada, dirigida, ameaçada de 

punição para que se esforce no sentido da consecução dos objectivos 

organizacionais; 

O ser humano de modo geral, prefere ser dirigido, quer evitar responsabilidades, 

tem relativamente pouca ambição, e quer garantia acima de tudo; 

 

Teoria Y: 

O dispêndio de esforço físico e mental no trabalho é tão natural como o jogo ou o 

descanso; 

O controlo externo e a ameaça de punição não são os únicos meios de estimular o 

trabalho; 

O compromisso com os objectivos é dependente das recompensas associadas à 

sua consecução; 

O ser humano comum aprende, sob condições adequadas, não só a aceitar 

responsabilidades como a procurá-las; 
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A capacidade de usar um grau relativamente alto de imaginação, de 

engenhosidade e de criatividade na solução de problemas organizacionais é mais 

amplamente distribuída na população do que geralmente se pensa; 

Nas condições da vida organizacional/institucional, as potencialidades intelectuais 

do ser humano comum estão a ser parcialmente utilizadas. 

 

 Como facilmente se depreende, esta visão optimista da natureza humana tem 

imediatas repercussões na estrutura organizacional, na distribuição do poder e na 

definição dos mecanismos de controlo. O princípio da “integração e o autocontrolo 

passam a constituir dimensões estruturantes do desenho organizacional e as 

tarefas cometidas à chefia são agora substancialmente diferentes”, Virgínio Sá 

(1997), “Racionalidade e Práticas na Gestão Pedagógica – O caso do Director de 

Turma”. 

 Philip Zimbardo (2007), “The Lúcifer Effect-how good people turn evil”, afirma 

que a compreensão da construção social da realidade depende da interpretação e 

percepção construída pelos actores que nela participam. É o significado que as 

pessoas atribuem ás várias componentes da situação que cria a realidade social 

e/ou institucional. A realidade social é mais do que as características da situação. 

É a forma como os actores vêem a situação, o seu estádio comportamental actual 

desencadeia uma variedade de processos psicológicos. Tais representações 

mentais são crenças que podem modificar a forma como qualquer situação é 

percebida, e normalmente procura-se que encaixe, ou seja integrada, nas 

expectativas e valores pessoais dos actores. A sociedade e a escola combatem 

aquilo que são os desvios e anomalias porque encara os actores (cidadãos, 

professores e /ou alunos), como “medíocres” (TEORIA X). Tais crenças criam 

expectativas, que por sua vez adquirem força quando se tornam “profecias auto-

realizadas”.  

 

 

 As “70 MEDIDAS E ACÇÕES LANÇADAS NOS DOIS ÚLTIMOS ANOS CIVIS” não se 

traduzem num “balanço positivo” ou numa melhoria da “escola pública”. Muito pelo 

contrário, a deterioração das instituições na sua dimensão humana é crescente e 

preocupante. 
 

 

 Pessoas felizes não precisam de ser coagidas para contribuir na construção 

social porque elas próprias o sentem de dentro para fora. A coesão social não é algo 

que se possa exigir ou construir de fora para dentro. Só o amor garante esta coesão, 

esta união na vontade de com-viver em harmonia, na partilha, ou seja, no amor. Tão 

simples, no entanto parece tão difícil. Pois é, nós acreditamos mais nas 70 medidas 

pragmáticas porque alimentam um ego que precisa de justificar que só pessoas com 

um grande capital intelectual, e anos de formação académica, estão aptas para 

resolver os complexos problemas da educação. Na verdade é tudo tão simples, como 

diz Içami Tiba (2003), “Quem ama educa!”.  

 

 Optimismo, porque existe uma saída para esta “Matrix Educativa & Social”. A 

Educação tornou-se num dos maiores instrumentos de (des)informação e 

(des)educação da nossa sociedade porque omite o fundamental em detrimento do 

superficial. 

 

 Contudo, ainda não nos mobilizamos para a verdadeira transformação, aquela 
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que só pode acontecer no íntimo de cada um, e que se manifestará na mais bela de 

todas as transfigurações educativas e sociais, e porá fim aos “conflitos da Educação” 

tão bem caracterizados por Hubert Hannoun (1975). 

 

 O optimismo na educação pode ser promovido de várias formas e utilizando 

várias linguagens. O optimismo depreende uma atitude de auto-consciência e auto-

educação o que significa auto-responsabilidade pelo seu currículo individual, pelo 

sucesso e insucesso. Pedir, acreditar e receber é a forma simples para desencadear o 

processo criativo afirma Jack Canfield. “Acredite no universo!...”, afirmam os sábios. 

Mas aceitar uma afirmação destas é algo muito abstracto para uma mente formatada 

no modelo racional e científico das ciências da educação. Contudo, já existem os 

argumentos e a linguagem científica para o explicar. O conceito de “circuito sagrado”, 

explica a nossa relação com o “universo”, acessível pelo processo de interiorização, 

uma viagem ao “centro tranquilo” de John Lilly (2003).  

 

 O nosso trabalho como educadores é ensinar às crianças que o seu “trabalho 

como seres humanos é (…) tornar absolutamente claro nas suas mentes aquilo que 

querem (…). Depois através da concentração, da atenção e intenção criativa” 

sintonizarem-se com o que de bom desejam. Como educadores é importante deixar de 

combater o “erro” e a “falha” porque estamos a alimentar esse processo. A higiene 

mental e emocional é a melhor forma de promover a ecologia do ser e a cura do 

“crítico interior”. 

 

 

2.2.4.1 - PADRÕES DE PARTILHA INTEMPORAIS E A VERDADEIRA EDUCAÇÃO: 
 
 

 Partilhar não é apenas um processo básico de formação de padrões e uma 

arte, é também uma condição da vida. Em cada fôlego de ar, em cada gole de 

água ou bocado de alimento, partilhamos o recurso da terra. No “mundo tal como 

o vejo”, Albert Einstein refere: “Cem vezes em cada dia eu lembro-me que a minha 

vida interior e exterior depende do trabalho (mão de obra) de outros homens, 

vivendo e morrendo, e que eu devo esforçar-me de forma a dar na mesma medida 

o que eu recebi e que continuo a receber”. Isto é a partilha recíproca da Regra 

Dourada e da secção dourada. 

 

 

 Num mundo competitivo como o nosso, onde o medo da limitação e escassez de 

recursos nos torna individualistas e reservados, a partilha torna-se uma acção que 

compromete a sobrevivências num contexto hostil. Se eu dou o que é escasso fico 

com pouco, e pouco é sinónimo de pobreza e de insucesso. Se o sucesso e o 

reconhecimento pessoal (honra) advêm da conquista de mais relativamente aos 

outros, então eu para ter mais tenho que tirar a alguém. Mas se eu tenho mais, alguém 

terá menos. E aqueles que têm menos invejam e cobiçam os que têm mais. E 

construímos um mundo onde se compete pelo ter como objectivo último desta 

felicidade. 
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 Tanto o ensinar como o aprender, são experiências essencialmente de 

partilha. Bons professores possuem a capacidade mágica de se partilharem a si 

próprios e a sua devoção ao seu tema com os seus alunos. O maior dos 

professores não se mede pela quantidade do seu saber, mas por quanto ele 

partilha, György Doczi (1981). 

 As crianças aprendem o que vêem à sua volta. Se vêem egoísmo, elas 

aprendem a ser egoístas. Se elas vêem, sentem, respiram, tocam, bebem, 

escutam, degustam incoerência, elas aprendem a ser incoerentes. Se elas vêem 

partilha, elas aprendem a partilhar, e – uma vez que aprender é partilhar – elas 

aprendem a ler, escrever e a contar numa troca, György Doczi (1981). 

 ENTUSIASMO (Enthusiasm), significa literalmente “DEUS DENTRO” (Em grego, en, 

dentro e Theos, Deus). Quando partilhamos e nos partilhamos com amor sentimo-

nos “cheios”, “ricos”, a alegria que daí advém enche-nos de entusiasmo. 

 
 

 A partilha só será possível quando o dador e o recebedor estiverem sintonizados, 

afinados, harmonizados. Porque, para haver indução, ou seja, o primeiro dar ao 

segundo e para que o segundo receba, terá que estar em simpatia para com o 

primeiro, tem que estar receptivo e aceitar a dádiva. 

 Através da terminologia eléctrica e electrónica existem referências frequentes à 

função de indução como um meio para se atingir certos efeitos nas aplicações com 

circuitos eléctricos. A indução é algo curiosa: É o acto ou processo de “causar”. 

Quando se deseja “causar”, ou induzir um certo efeito, ou transportar (exprimir) o que 

existe num objecto ou sistema noutro, utiliza-se este processo de indução. Indução e 

vibração simpática são por vezes confundidos um com o outro, tal como um outro 

conceito conhecido como ressonância, Dale Pond (1995). 

 

 

 Começando com dois sistemas (moléculas, pessoas ou objectos metálicos), em 

movimento rítmico (vibração), e separados por uma distância discreta, pode-se afirmar 

que cada um possui certas características vibratórias exclusivas, independentes dos 

outros. Cada um possui um modo natural de movimento e tem sido declarado que não 

existem dois objectos, mesmo concebidos cuidadosamente, que vibrem precisamente 

nos mesmos padrões modais ou assinaturas de vibração. Contudo, para 

compreendermos a noção de partilha, basta-nos referir dois objectos que estejam no 

mesmo modo fundamental de vibração e assim esteja afinados ou sintonizados entre 

si (frequência ressonante). Este estado designa-se por sintonia, estado afinado ou 

estar em simpatia um com o outro. Nestas condições, quando as vibrações 

compósitas de um objecto são moduladas através de oscilações mecânicas ou 

eléctricas, as vibrações do outro objecto respondem de acordo com o primeiro. Este 

método de transferência de energia/informação dá-se por e através de vibrações 

simpáticas. 

 Uma vez que dois objectos estejam em movimento rítmico, causado por simpatia 

de vibração, diz-se que estão em ressonância ou ressoam em conjunto. Por outras 

palavras, vibram como um. Com base no anteriormente referido podemos 

seguramente afirmar que a ressonância é induzida através de, e por vias, da simpatia. 

A simpatia pode-se definir como a relação entre dois corpos onde as vibrações de um 

produzem vibrações de resposta no outro, Dale Pond (1995). 
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  EDUCAR = PARTILHAR 
  ┌─────────────────────────────────────────────┐ 
  Indução Vibração Simpática Ressonância 
  ▪ ▪ ▪ 
  É o processo pelo qual A condução de um sistema Quando dois objectos ou pessoas 
  Um corpo possuindo mecânico ou acústico na sua estão em movimento rítmico 
  Propriedades eléctricas ou frequência ressonante através causado pela simpatia vibracional 
  Magnéticas apela para as de energia proveniente de outro  diz-se que estão em ressonância 
  Mesmas propriedades num corpo sistema adjacente que vibra na ou ressoam em conjunto. 
  Vizinho sem o contacto directo mesma frequência. Dá-se a transferência de energia 
  ▪ ▪ de um para o outro 
  É o processo de transferência ▪ ▪ 
  └───────────────────“COMUNHÃO”───── ──────────────┘ 
   Acto de pôr em comum, participação Carácter comum, José P. Machado (1995) 
   Ter as mesmas crenças, acordo, harmonia J. Almeida Costa & A. Sampaio Melo 
   Dicionário de Língua Portuguesa 
   ▼ 
   PARTILHA – RESSONÂNCIA - SIMPATIA 
   Para haver educação terá que haver Partilha, comunhão, e para que tal ocorra 
   tanto o educador (Facilitador) como o Educando (facilitado) deverão estar em 
   VIBRAÇÃO SIMPÁTICA, em ressonância – mútua indução. 
   ┌──────────────────────────────────┐ 
  Educador  Educando 
  ┌──────────┴──────────┐  ┌──────────┴──────────┐ 
     ▪ 
  MEDO  AMOR  AMOR  MEDO 
  ▪   ▪   ▪   ▪  
  Competição  Cooperação  Cooperação  Competição 
  ▪   ▪   ▪   ▪  
  Adestramento  Facilitação  Abertura  Fechamento 
  Imposição  dialogo  diálogo  submissão 
 Mestre exterior - certificado  └───────────┘  ▪ 
 “Conhecedor por condição”   Desenvolvimento Harmonioso   “Ignorante por definição” 
  ▪   Partilha – multidimensionalidade  ▪ 
  VCMAAI

EGO
   SIMPATIA vibracional “Dinergia”   VCMAAI

EGO 

 ┌─────────┐      ┌────────┐ 
 EU MIM MEU   Sucesso educativo   eu mim meu 
 └─────────┘      └────────┘ 
 
  └────────────── Quando a educação se baseia no medo ─────────────────┘ 
  ▼ 
  Condicionamento e fechamento; Conflito e desarmonia 
  Insucesso escolar / Infelicidade 

 
 
 
 O mesmo raciocínio pode-se utilizar relativamente à relação entre o Ministério da 

Educação (Política Educativa/Ministra da Educação) versus Educadores (Docentes e 

Discentes) ou também entre Educadores e Encarregados de Educação. 

 O acto educativo não deve rejeitar o medo (sombra), na medida que a tensão é 

um motor de crescimento e deve ser integrado, compreendido e aceite. A educação 

deve facilitar a integração dos opostos como duas faces da mesma moeda. Contudo 

deve de evoluir e amadurecer no sentido do amor, da integração, da cooperação, da 

partilha, da ressonância. A verdadeira educação acontece na unificação dos opostos, 

na unificação dos dois hemisférios e do equilíbrio e harmonização dos três cérebros, 

na integração da multidimensionalidade de expressão do estar, pensar, sentir, ser e 

não ser, do ter e do fazer. Estar sintonizado significa estar em harmonia ou 

concordância de tal forma que os dois corpos funcionam como um único, educador e 

educando. Torna-se necessário trabalhar para superar a resistência quando dois 

corpos não estão em concordância, ou estão ligeiramente fora de fase (desafinados, 

dessincronizados), e então torna-se necessária uma quantidade consideravelmente 

maior de energia para se ultrapassar a inércia da discórdia (grau de não sintonia), 

entre eles (Estratégias de dissuasão, acções disciplinares, poder, controlo). 
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 Podemos constatar que isto não difere muito do caso de uma equipa altamente 

treinada, por exemplo, a selecção portuguesa de futebol. Quando todos os jogadores 

estão em concordância (em harmonia quanto ao seu objectivo quer no seu treino ou 

na sua condição física), podem agir como um todo e constituem-se como uma 

formidável força no campo de futebol, ganhando os jogos. Quando um novo jogador é 

introduzido de novo na equipa, torna-se necessário dispensar atenção de forma a 

integrar o novo membro da equipa (de forma a ressoar como os restantes), para que 

se torne um componente harmonizado no todo da equipa, e não seja necessário 

desperdiçar demasiada energia a trabalhar especificamente com ele. Ele deve ser 

conduzido a um estado de simpatia relativamente ao espírito da equipa. Podemos 

dizer que este espírito de equipa pode induzir nele, de tal forma, que ele o absorva e 

ressoe com ele. Esta indução é normalmente acompanhada por um grande dispêndio 

de tempo e/ou energia. Até que este novo membro se torne uma parte integrante do 

todo haverá resistência para com a acção coincidente (trabalho de equipa) – as partes 

só fluirão umas com as outras num padrão harmonioso. 

 Isto acontece precisamente da mesma forma nos sistemas eléctricos e 

mecânicos. Se desejamos um circuito perfeitamente afinado (sintonizado), então 

temos que prestar e dedicar atenção de forma que, todos os componentes vibracionais 

sejam simpáticos para com todos os outros de forma a que haja uma completa 

harmonia de vibração (movimento). Afinar apenas os aspectos fundamentais deixa 

todas as outras partes ou aspectos parciais fazer o que lhes apetece criando assim 

discórdia e resistência a uma acção integrada e harmoniosa. O todo só funcionará 

como desejado caso todos os componentes estejam em estado de simpatia. Quando 

todos estiverem em simpatia ou em concordância poder-se-á construir um circuito ou 

sistema, livre de resistência, seja um casamento, uma equipa de futebol, uma escola, 

uma turma, o sistema educativo, um sistema nacional ou internacional. Este estado de 

“coisas” só vai ser alcançado através do respeito das leis universais.  

 O insucesso escolar e as grandes convulsões no ensino reflectem crenças que 

não fomentam a partilha, a reciprocidade, a ressonância e a simpatia. As crianças 

oferecem resistência a um modelo o qual não vibra na ressonância do amor.  

 

 

2.2.4.2 - A LIGAÇÃO MENTE-CORPO – A BIOQUÍMICA DAS EMOÇÕES. 

 

 

 Stanley Keleman (1992) “Anatomia Emocional”, afirma que os desequilíbrios da 

estrutura somática reflectem as regras de proximidade e distanciamento, ternura e 

asserção aprendidas na família de origem. Agressões e choques, stresses e 

distresses são impressos em cada célula, criando uma imagem somática, emocional e 

psicológica que se entremeia com todos os eventos associados. As agressões 

perturbam o contínuo de pulsações peristálticas e organizam estados sólidos (rígidos 

ou densos), ou líquidos (inchado ou em colapso), como estrutura global, ou em 

diferentes camadas e bolsas. Afirma que a estrutura anatómica é o arquétipo básico 

do pensamento e da experiência. Anatomia e sentimento são também relações 

comportamentais. Qualquer ruptura na organização anatómica ou emocional resulta 

num colapso equivalente do comportamento. A anatomia é o alicerce das relações 

humanas. Nós relacionamo-nos com os outros por intermédio das formas que 

construímos. Se nos tornamos rígidos, densos ou inflexíveis, podemos descobrir-nos 
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rancorosa ou medrosamente retraídos. Somos incapazes de nos abrir ou empatizar 

com os outros, se negamos os nossos sentimentos e necessidades, ou ocultamos os 

nossos desejos. Podemos resumir o seu estudo na importante afirmação: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Candace Pert (1999) afirma que os péptidos e outras substâncias informacionais 

são os bioquímicos das emoções. As novas investigações sugerem que existem quase 

infinitas vias para a mente consciente aceder (e modificar) à mente inconsciente e ao 

corpo. Face à mais recente investigação científica, já não podemos considerar o 

cérebro emocional como estando confinado nas localizações clássicas da amígdala, 

hipocampo e hipotálamo embora sejam estruturas importantes. Foram descobertas 

outras localizações onde elevadas concentrações de quase todos os receptores 

neurpéptidos existem. Não apenas os receptores opiáceos mas também quase todos 

os receptores péptidos encontrados na espinal medula e que filtram todas as 

sensações corporais. Na verdade, descobriu-se que em todas as localizações existe 

informação proveniente dos 5 sentidos (visão, som, sabor, cheiro e toque), que flúi 

para o sistema nervoso central e onde podemos encontrar uma concentração elevada 

de receptores neuropéptidos. Designaram estas regiões por “pontos nodais” ou “Hot 

Spots” para enfatizar o facto de serem locais onde converge uma grande quantidade 

de informação. A informação é transportada pelos axónios e dendritos a partir dos 

corpos das células nervosas que passam perto ou fazem contactos sinápticos entre si. 

Estes pontos nodais parecem estar concebidos de forma que possam ser acedidos e 

modulados por quase todos os neuropeptidos à medida que desempenham a sua 

função de processamento de informação, priorizando-a, e inclinando-a a provocar 

alterações neurofisiológicas únicas. Toda a informação sensorial passa por um 

sistema de filtragem à medida que viagem ao longo de uma ou mais sinapses, 

alcançando eventualmente (mas não sempre) as áreas de processamento elevado, 

tais como os lóbulos frontais. Aí, os inputs sensoriais relativos aos odores, as imagens, 

as carícias, passam para a nossa consciência desperta. A eficiência deste processo 

de filtragem, permite a escolha do tipo de estímulos que prestamos atenção num 

determinado momento, é determinado pela quantidade e qualidade dos receptores 

destes pontos nodais. A qualidade relativa e quantidade destes receptores é 

determinada por muitas coisas dentre as quais as nossas experiências do passado 

enquanto crianças. 

 

 Se pensarmos no cérebro como uma máquina, desenhada não só para filtrar e 

armazenar estes inputs sensoriais, mas também para associá-los com outros eventos 

ou estímulos que ocorrem em simultâneo em qualquer sinapse ou receptor ao longo 

do trajecto, “isso é aprender” nas palavras de Candace Pert (1999). Contudo, este é 

um processo que acontece na polaridade, na dualidade e depende das percepções de 

cada indivíduo. Assim, o mesmo estímulo para indivíduos diferentes trará 

processamentos diferentes e respostas bioquímicas diferentes. No indivíduo A o input 

“Os seres humanos são configurações emocionais complexas, Não há forma 
perfeita, tipo ideal de estrutura melhor do que outra. As formas são uma 
consequência das tentativas humanas de amar e ser amado”, Stanley 
Keleman (1992).  
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sensorial criará uma resposta de repulsa e no indivíduo B, de atracção. Assim, a 

verdadeira educação deve de acontecer de forma a libertar-nos da dualidade 

bioquímica e da interpretação relativa da nossa mente, que por sua vez, se traduz na 

interpretação relativa dos nossos processos bioquímicos. Aquilo que para A é uma 

antítese, para B à uma tese. Andrew Newberg & Mark R. Waldman (2007), “Born To 

Believe” afirma que “uma crença pode ser definida como qualquer percepção, opinião, 

cognição ou emoção que o cérebro assume, consciente ou inconscientemente como 

sendo verdadeira”. Como tal, podemos falar da bioquímica das crenças e da sua 

relatividade. Contudo a verdadeira educação deve de acontecer na síntese, ou seja, 

na aceitação das diferenças interpessoais.  

 

 Utilizando os neuro-péptidos como a deixa, a nossa mente-corpo recupera ou 

reprime emoções e comportamentos. O Dr. Eric Kandell e os seus associados na 

Columbia University College of Physicians provaram que as alterações bioquímicas 

forjadas a nível dos receptores são a base molecular da memória. Quando um 

receptor está inundado com um ligando, ele muda a membrana celular de forma que 

a probabilidade para um impulso eléctrico viajar ao longo da membrana onde o 

receptor reside é facilitada ou inibida, afectando posteriormente a escolha do circuito 

neuronal que será utilizado. Estas descobertas recentes são importantes para se 

compreender como as memórias são armazenadas não apenas no cérebro, mas na 

rede psicossomática estendendo-se até ao corpo, particularmente nos receptores 

ubíquos entre os nervos e feixes de corpos celulares designados por gânglios, os 

quais estão distribuídos não apenas na espinal medula mas ao longo de toda as vias 

até aos órgãos internos e à superfície da nossa pele. Mais uma vez, vemos reforçada 

a necessidade de reestruturar uma educação cujas estratégias, métodos e estilos de 

ensino considerem o processo de aprendizagem como uma “rede psicossomática” 

multidimensional. As emoções (neuropeptídeos) desempenham um papel importante 

no processamento neuronal e ajudam a estabelecer a intensidade e o valor de cada 

experiência perceptiva e cognitiva.  

 

 A decisão sobre o que se torna um pensamento e emerge na nossa consciência 

e o que permanece um padrão de pensamentos indigesto, enterrado a um nível mais 

profundo no corpo é mediado pelos receptores. Dir-se-ia que o facto de a memória ser 

codificada e armazenada a nível dos receptores, significa que os processos de 

memória são inconscientes e conduzidos por emoções mas, tal como outros 

processos mediados por receptores, podem emergir e tornar-se conscientes.  

 Se na nossa escola prevalece o “negativismo moral” relativo à crescente aversão 

ao sistema, significa que podemos estar a associar emoções negativas aos conteúdos, 

pessoas e processos educativos. 

  

 A mente inconsciente do corpo parece ser toda poderosa e tudo saber, e 

nalgumas terapias pode ser alcançada para o efeito de cura, ou ser alterada sem que 

a mente consciente jamais deslinde o que se passou. Hipnose, respiração yogui e 

muitas outras terapias manipulativas, baseadas nas energias (desde a bioenergética e 

outras psicoterapias centradas no trabalho do corpo desde a quiroprática, massagem 

biodinâmica e toque terapêutico), são exemplos de técnicas que podem ser usadas 

para promover alterações a um nível abaixo do consciente. Baseado na rapidez que 

determinadas transformações terapêuticas promovem, Candace Pert (1999) acredita 
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que as emoções reprimidas são armazenadas no corpo, a mente inconsciente, através 

da libertação dos ligandos neuropéptidos e das memórias que estão armazenadas nos 

seus receptores. Por vezes, as transformações ocorrem através da catarsis emocional 

comum a várias terapias da mente-corpo que se centram na libertação das emoções 

que se alojaram na rede psicossomática, mas nem sempre. As emoções são 

constantemente reguladas pelo que nós experimentamos como sendo a “realidade”. A 

decisão acerca do tipo de informação sensorial que viaja até ao nosso cérebro, e que 

é filtrada, depende do tipo de sinais que os receptores recebem dos péptidos. Existe 

uma colectânea de provas neurofisiológicas sugerindo que o sistema nervoso não é 

capaz de processar tudo, mas pode apenas rastrear o mundo exterior em função do 

material para o qual está preparado, em virtude do tipo de ligações “eléctricas”, ou 

seja, dos seus padrões internos e das suas experiências passadas. O culículo superior 

na porção média do cérebro, outro ponto nodal para os receptores neuro-péptidos, 

controla os músculos que dirigem o globo ocular e afecta o tipo de imagens que são 

permitidas impressionar a retina e assim, serem vistas. Este é mais um exemplo de 

selectividade sensorial. 

 

2.3 - ENTREGA-TE.  

 

O acto de nos “entregarmos”, de “nos darmos ao outro”, de nos “partilharmos”, 

corresponde ao desenvolvimento de uma direcção própria. Deriva do uso da empatia e 

do princípio da tomada de decisões para aumentar a sabedoria e assim criar um 

mundo mais compassivo e saudável. As duas capacidades nucleares são o “aumento 

da empatia” e a “perseguição de objectivos nobres”. 

 

2.3.1 - AUMENTAR A EMPATIA 

 

 A empatia é a capacidade para reconhecer e responder às emoções das outras 

pessoas. De facto experimentamos para nós as emoções dos outros; magoa-nos o 

facto de magoarmos os outros ou vê-los magoarem-se. Não obstante, todos 

beneficiamos quando essa dor ou mágoa pode ser resolvida e permite a pessoa 

amadurecer.  

 Algumas partes da empatia são instintivas. Nas alas hospitalares das 

maternidades, as lágrimas de uma criança provocam uma sala de bebés chorões por 

simpatia. Estas acções são os primeiros passos no sentido de se construir respostas 

empáticas. Infelizmente, este comportamento instintivo inconsciente não conduz a um 

comportamento posterior de empatia consciente. Em vez disso, estas chamas 

oscilantes deve de ser cuidadosamente guardadas e alimentadas através da 

modelação de papéis (role-modeling), reforçadas e praticadas. A partir do momento 

em que as pessoas desenvolvem a empatia a um nível consciente, torna-se auto-

reforçada porque responde a uma necessidade arreigada de construir relações 

sustentáveis com os outros. 

 A empatia corresponde à capacidade de nos sintonizarmos com os estados 

emocionais e psicológicos de outra pessoa. No ambiente educativo prevalecem as 

relações “anti-pática” recíprocas entre os vários actores da família educativa. Estes 

mecanismos bloqueiam os processos de aprendizagem e os processos cognitivos. 
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Como consequência, os alunos “evadem-se” (mentalmente), da sala de aula onde o 

ambiente é pouco estimulante e criativo (sempre a mesma sala, a mesma carteira, a 

mesma hora, o mesmo livro, os mesmos professores, o mesmo contexto). Enquanto 

deixam o seu corpo a riscar a carteira ou a esboçar rabiscos na folha do caderno 

diário, surfam num mundo imaginário. Apenas regressam quando bruscamente são 

interrompidos pelo professor, “Então João, repete lá o que eu disse”; “Não sei 

professor!”; “Pois é, estavas outra vez na lua, não é?” - “Uma seca stor”.  

 
 

 

2.3.1.1 - PEDAGOGIA DO AMOR 

 

 

 Joseph Chilton Pearce (1998) refere a importância da qualidade emocional da 

mãe durante a gestação. Até que ponto os estados emocionais da mãe durante a 

gravidez determinam a direcção do seu feto em desenvolvimento. O seu estado de 

bem-estar determina se o desenvolvimento cerebral se concentra nos lóbulos frontais 

ou no sentido do Cérebro Reptiliano envolvido na sobrevivência devido aos contínuos 

estímulos emocionais experimentados por uma mãe em ânsia e angústia. 

 O coração é o primeiro órgão que se forma no feto dentro de 10 dias após a 

concepção, o que faz sentido porque ele fornece o espectro electromagnético do qual 

depende o próprio ADN para as suas instruções. 

 Após o nascimento, estas alterações de ênfase entre o cérebro reptiliano, o 

emocional e o cognitivo, continuam a ocorrer em função dos estímulos exteriores e 

das percepções interiores. Não só estas alterações ocorrem durante os primeiros onze 

anos de vida, mas também existem muitos mecanismos de redundância que se 

desenrolam no cérebro. Por volta da idade de onze a doze anos, o cérebro passa por 

um processo de afinação subtil e começa a decidir sobre que material se deve livrar. O 

cérebro começa a descartar-se do excesso de ligações neuronais quer no cérebro 

antigo de sobrevivência, ou no novo cérebro intelectual. O que será removido 

dependerá do tipo de situações e contexto de vida da criança durante esse período 

sensível. Se a criança se sente segura e amada, ou desprotegida e indefesa num 

mundo hostil terá um impacto profundo na inteligência da criança. 

 Mariana Caplan “Untouched: The Need for Genuine Affection in an Impersonal 

World”, documenta os efeitos da privação e da ânsia do toque físico nas crianças 

americanas que não foram suficientemente nutridas a nível emocional e físico. Como 

ela afirma, tantos adolescentes americanos nos dias que correm foram privados do 

toque e do amor desde o início das suas vidas. Como resultado da privação de afecto 

e carinho procura-se compensar culturalmente as suas necessidades através dos 

substitutos do amor. 

 Ann Morrison cit. Joseph Chilton Pearce (1998), tem desenvolvido um trabalho 

no Estado de Nova York com adolescentes criminosos “hard-core” em prisões de 

máxima segurança, com idades compreendidas entre os quinze e vinte anos de idade 

os quais são considerados pela sociedade como não-redimíveis. Ann M. lamenta o 

facto de o público não compreender a enorme facilidade em os salvar. Através do 

contar histórias, representação teatral e um conjunto de actividades do género, Ann 

Morrison conseguiu “vencer” estes aparentemente não educáveis e jovens iliterados. 

De súbito eles estavam a ler, escreviam a sua própria poesia e exprimiam-se das mais 
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variadas formas. Ela começou por seguir os seus instintos do coração. Com grande 

amor começou por lhes contar histórias de forma tranquila, mesmo quando eles 

tinham a televisão ligada e estavam a fazer tudo o que os jovens barulhentos 

irrequietos fazem naquela idade. Ela conseguiu tocá-los porque lhes ofereceu algo que 

eles nunca tinham tido – a figura de uma mãe, uma mulher amiga e compassiva. A 

arte é a linguagem do coração que é a linguagem da estrutura emocional. 

  

 

 

 

2.3.2 - OBJECTIVOS NOBRES. 

 

2.3.2.1 - PERSEGUIR OBJECTIVOS NOBRES:  
 
 

“Um homem bom cria um círculo à sua volta e preocupa-se  
com quem está dentro dele. A sua mulher e os seus filhos!... 

Outros homens criam um círculo maior e trazem para ele os irmãos e irmãs!... 
Mas alguns homens, têm um destino superior,  

têm de criar à sua volta um círculo que inclui muitos mais.  
Temos que decidir por nós se também somos um desses homens!” 

 
  10.000 A.C. (Filme) 

  

 Tal como as nossas prioridades pessoais moldam as nossas escolhas 

diárias, os nossos objectivos nobres moldam as nossas escolhas a longo prazo. 

Dão-nos um sentido de direcção, dão-nos uma haste ou pilar ao qual nos 

podemos segurar na tempestade, e são um compasso para a nossa alma. Um 

objectivo nobre fornece uma medida para as nossa acções diárias e convidam o 

nosso melhor “eu”, a ir em frente. Todos os aspectos “interiores” da inteligência 

emocional mudam as nossas atitudes, percepções e crenças. Moldam a nossa 

própria vida; ajudam a nos tornarmos na pessoa que desejamos ser. Os nossos 

objectivos nobres tocam o futuro. 

 

 Porque razão não conseguimos nós concretizar o que Ryan Hreljac (“Ryan's 

Well Foundation”), fez? O que desvia a nossa atenção para problemas tão 

comezinhos e nos faz viver infelizes e angustiados, bloqueando o nosso potencial 

de realização e de dádiva aos outros? Quais as razões que nos fizeram deixar de 

acreditar nas nossa capacidades de transformação do mundo, fechando-nos na 

auto-piedade, auto-comiseração e lamentação?  

 Quero partilhar um texto proferido por uma menina de 13 anos, na Conferência 

das Nações Unidas, um testemunho que comove e nos faz rever a forma como 

olhamos para as crianças, sem reconhecer a sabedoria interior. É sem dúvida um 

“Objectivo Nobre” que moveu este grupo de crianças num empreendimento que 

muitos de nós adultos nem acreditam ser possível porque vemos as crianças 

como “crianças”. 
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───────────────────────────────────────────────────────────────── 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 

Rio de Janeiro – 3 14 Junho 1992 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 Olá, eu sou a Severn Suzuki, representante da ECO, a organização das 

crianças em defesa do meio ambiente. Somos um grupo de crianças Canadianas 

com idades compreendidas entre os 12 e os 13 anos de idade, tentando fazer a 

nossa parte, contribuir. Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quig e eu, 

angariamos todo o dinheiro necessário para vir de tão longe, com o nosso esforço, 

e estou aqui presente para dizer que vocês adultos têm de mudar o vosso modo 

de agir. Ao vir aqui hoje eu não tenho necessidade de ter uma agenda oculta 

(disfarçar o meu objectivo), estou a lutar pelo meu futuro. Não ter garantia do meu 

futuro não é o mesmo que perder uma eleição ou alguns pontos na bolsa de 

valores. Estou aqui para falar em nome das gerações que estão para vir. Estou 

aqui para defender as crianças com fome, cujos apelos não são ouvidos. Estou 

aqui para falar em nome dos incontáveis animais que morrem em todo o planeta 

porque já não têm para onde ir. Não podemos mais permanecer ignorados. Tenho 

medo me expor ao sol por causa dos buracos na camada de ozono. Tenho medo 

de respirar este ar porque não sei que substâncias químicas contêm. Eu 

costumava pescar em Vancouver com o meu pai até à uns anos atrás quando se 

descobriu que os peixes tinham cancro. Temos conhecimento de que animais e 

plantas estão em extinção. Durante toda a minha vida eu sonhei ver as grandes 

manadas de animais selvagens, selvas, florestas tropicais repletas de pássaros e 

borboletas, mas agora eu questiono-me se ainda existirão para que os meus filhos 

possam ver tudo isso? Vocês preocupavam-se com essas coisas quando tinham a 

minha idade? Todas estas coisas acontecem diante dos nossos olhos e mesmo 

assim continuamos a agir como se tivéssemos todo o tempo do mundo, e todas as 

soluções. Eu sou apenas uma criança e não tenho as soluções, mas quero que 

saibam que vocês também não têm. Vocês não sabem como reparar o buraco nas 

camadas de ozono, vocês não sabem como salvar os salmões das águas 

poluídas, vocês não podem ressuscitar os animais extintos, vocês não podem 

recuperar as florestas que um dia cresceram onde agora existe o deserto. Se 

vocês não podem recuperar nada disso então, por favor parem de destruir. Aqui, 

vocês são os representantes dos vossos governos, homens de negócios, 

administradores, jornalistas ou políticos, mas na verdade são mães e pais, irmãos 

e irmãs, tias e tios, e todos também são filhos. Sou apenas uma criança mas sei 

que nós pertencemos a uma sólida família de 6 biliões de pessoas, e ao todo 

somos 30 milhões de espécies compartilhando o mesmo ar, a mesma água e o 

mesmo solo. Nenhum governo e nenhuma fronteira pode mudar esta realidade. 

Sou apenas uma criança mas sei que esse problema nos atinge a todos e 

deveríamos agir como se fôssemos um único mundo rumo a um único objectivo. 

Apesar da minha revolta, não estou cega e apesar do meu medo não sinto medo 

de dizer ao mundo como me sinto.  

 No meu país geramos tanto desperdício, compramos e deitamos fora, 

compramos e deitamos fora, compramos e deitamos fora… e os países do Norte 

não compartilham com os que precisam, mesmo quando temos mais do que 

suficiente, temos medo de perder as nossas riquezas, medo de as compartilhar. 

No Canadá temos uma vida privilegiada, com fartura de alimentos, água e 

habitação. Temos relógios, bicicletas, computadores e aparelhos de tv. Há dois 

dias aqui no Brasil ficamos chocadas quando estivemos com crianças que moram 
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nas ruas. Ouçam o que uma destas crianças nos contou: “Eu gostaria de ser rica, 

e se fosse, daria a todas as crianças da rua, alimentos, roupas, remédios, 

moradia, amor e carinho”. Se uma criança da rua, que não tem nada, ainda deseja 

compartilhar, porque razão nós que temos tudo somos ainda tão mesquinhos. Não 

posso deixar de pensar que essas crianças têm a minha idade e que faz uma 

tremenda diferença o local onde nascemos. Eu poderia ser uma dessas crianças 

que vivem nas favelas do Rio. Eu poderia ser uma criança faminta da Somália, 

uma vítima de guerra do Médio Oriente, ou uma mendiga na índia. Sou apenas 

uma criança mas ainda assim sei que, se todo o dinheiro gasto nas guerras fosse 

utilizado para acabar com a pobreza, encontrar soluções para os problemas 

ambientais, que lugar maravilhoso a Terra seria. Na escola, desde o jardim-de-

infância, vocês ensinam-nos a sermos bem comportadas, ensinam-nos a não 

brigar com os outros, resolver as coisas a bem, respeitar os outros, a resolver as 

coisas más que fazemos, não maltratar outras criaturas, dividir e não ser 

mesquinho. Então porque é que vocês fazem justamente o que ensinam a não 

fazer?  

 Não esqueçam o motivo de estarem a assistir a estas conferências, e para 

quem estão a fazê-lo. Vejam-nos como os vossos próprios filhos. Vocês estão a 

decidir em que tipo de mundo irá crescer. Os pais devem ser capazes de confortar 

os seus filhos, dizendo-lhes que tudo ficará bem, não é o fim do mundo, e estamos 

a fazer o melhor que podemos. Mas não acredito que nos possam continuar a 

dizer isso. Estaremos nós sequer na vossa lista de prioridades? O meu pai diz 

sempre que “você é aquilo que faz, não aquilo que afirma”. Bem, o que vocês 

fazem, fazem-me chorar á noite. Vocês adultos dizem que nos amam, mas 

desafio-vos, por favor façam com que as vossas acções reflictam as vossas 

palavras. Obrigado. 

 

 As crianças que se desviam desta sabedoria interior são aquelas que não são 
suficientemente amadas, não lhes é dito “as quão bonitas elas são”, e o quão 
importante pode ser no seu contributo para a humanidade. A Educação tornou-se num 
espaço de entretenimento cultural, numa passerelle de conteúdos sem a força da 
emoção, do coração.  

 

 

2.3.2.2 - “AVENTURA SOCIAL & SAÚDE” VERSUS “AVENTURA EMOCIONAL & PLENITUDE”. 
 

─────────────────────────────────────────────────────────────────-

Margarida Gaspar de Matos (2005) no seu livro “Comunicação, Gestão de 
Conflitos e Saúde na Escola”; Margarida G. Matos e col. (2000), “Saúde e Estilos 
de Vida nos Jovens Portugueses”, Estudo nacional da Rede Europeia HBSC/OMS 
(1996); Margarida G. de Matos & Equipa do Projecto (2003), “Aventura Social & 
Saúde – A Saúde dos Adolescentes Portugueses quatro anos depois”. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 O trabalho desta investigadora da Faculdade de Motricidade Humana mostra 

clara e inequivocamente algumas das variáveis e pistas a seguir na resolução do 

problema da família educativa, dando resposta às preocupações dos Centros de 

Protecção de Crianças e Jovens, dos Professores, Pais, e restantes actores do 

cenário educativo Nacional e Internacional. 

 

 Este projecto é liderado em Portugal por Margarida Gaspar de Matos & Equipa 

do Projecto (2002), “Aventura Social e Saúde – A Saúde dos Adolescentes 

Portugueses (quatro anos depois)”, relatório Português do Estudo HBSC. Neste 
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 Só existe um único Factor de Risco  
 “Variabilidade da Frequência Cardíaca” 

↓ 
“Os conflitos básicos são as realidades interiores contra as 
realidades exteriores”, John C. Lilly (1997), “O Cientista”; 

 
As verdadeiras transformações ou reformas não acontecem por 

decreto (Top-down). “As transformações partem de nós 
Mesmos”, Monja Coan “O ponto de partida para mudarmos o 

mundo é começar por nós mesmos”. 

estudo os jovens respondem a um questionário sobre a sua vida diária nos 

“cenários habituais do seu quotidiano. O estudo inclui as idades de 11, 13 e 15 

anos e é repetido de 4 em 4 anos. 

 
  Metodologia de solução dos problemas de “Gestão de conflitos e Saúde na Escola”. 
  Complementaridade de várias abordagens: 
  ┌──────────────────────┴──────────────────────┐ 
  PENSAR DENTRO DA CAIXA PENSAR A CAIXA PENSAR FORA DA CAIXA 
  ↓ ↓ ↓  
  Projecto Projecto Projecto 
  “Aventura Social & Saúde” Inteligência Emocional “Spiritual Science Research  
  Margarida Gaspar Matos adaptação de “Six Seconds”  Foundation (SSRF)” 
  & Equipa do projecto Aventura & Dr. Jayant Balaji Athavale   
  Social e Saúde (1995/96) a (2003) “Aprender a Ser Feliz” http://www.spiritualresearchfoundation.org/ 
  ↓ ↓ ↓ 
  Abordagem Cognitiva Abordagem Cognitiva Abordagem Hipercognitiva 
   (Teoria de Santiago) 
  • • •   
 Debates, Grupos Focais, Discussão,  Biofeed-back a Espiritualidade não  
  Reflexão, Técnicas dramáticas. Psicodrama Pedagógico é uma ciência que se 
  Desenvolvimento de Dançaterapia / Biodança possa aprender meramente  
 Competências integradas no âmbito Psicomotricidade / Eutonia a partir da leitura e  
  dos conteúdos da assertividade,  estudo dos conteúdos  
 solução de problemas e comunicação  dos livros, mas  
  interpessoal.  apenas praticando-a 
  • • •   
  PENSAR DENTRO PENSAR  PENSAR FORA 
  DA CAIXA A CAIXA  DA CAIXA 
  ↓ ↓  ↓ 
  Assume toda a legitimidade mas Literacia Emocional  Literacia Espiritual  
  é uma abordagem incompleta └─────────┬─────────┘ 
  • 
  Age sobre os SINTOMAS 
  ↓ 
  Este pressuposto conduz à noção de que 
  A “Transmissão de conhecimentos sólidos” 
  assume-se como um forte  
  instrumento/argumento que 
  que permitirá vencer a pobreza a  
  fome e proteger a saúde. 

 
   

  Educação para a Plenitude! 
  Projecto “Aventura Psico-Espiritual & Plenitude”  
   “5.º Elemento na Educação - Aprender a Ser Feliz” 
  ┌─────────────────────────────────────┴─────────┐ 
  APE ASE AOE 

  ↓ ↓ ↓ 
  Aventura Psico-Espiritual Aventura Socio-Espiritual Aventura Omni-Espiritual - Integração 
  Integração do EU Integração no grupo no todo - Cidadania Cósmica 
  ▪ ▪ ▪ 
  Elaboração, implementação e [Holologia e Holopráxis] Intervenção na comunidade 
  Avaliação de um programa de Princípio da reciprocidade auto-educativa para o despertar 
  Promoção de competências da harmonia, dos da consciência única de todos 
  Psico-espirituais na área da valores humanitários, partilha, os seres vivos e o universo 
  Inteligência Emocional, da compaixão, entrega… super-radiância 
  Inteligência Espiritual. ▪ ▪  
  ▪ ▪ ▪ 
  [Integração do “ser”] [Integração do “ser o grupo”] [Integração do “ser o todo”] 
  ┌──────────┴──────────┐ 
 Literacia Literacia Literacia Literacia 
  Emocional Psicomotora Espiritual 

 
 
 O caminho da promoção da saúde terá que, inevitavelmente evoluir, trilhando os 
caminhos da psique (alma), ultrapassando as barreiras e preconceitos do actual 
paradigma, esticando os horizontes até às dimensões do ser esquecidas pelo actual 
diálogo académico. 
 Sílvia Lapa & Margarida Gaspar de Matos (2005), referem no capítulo “Promoção 
de Competências para a Saúde” do livro “Comunicação, Gestão de Conflitos e Saúde 
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na Escola”: 
 

 “Muitos factores ligados à protecção e ao risco na área da saúde tiveram a sua 

génese na infância e na adolescência, fruto de uma aprendizagem social, de uma 

experimentação ou de uma adesão a um grupo de pertença, que se tornou 

alternativa. Assim, numa perspectiva de promoção da saúde, os jovens são um 

importante alvo, sendo de prever acções específicas para cenários e idades 

específicas. Por outro lado, estes jovens enquadrados no sistema de ensino 

regular tornam-se mais acessíveis a programas que os apoiam nas suas escolhas 

relacionados com a saúde e estilos de vida saudáveis. O foco sobre os indivíduos 

tem de incluir não só acções educativas, mas também acções de facilitação do 

desenvolvimento pessoal e social que promovam a competência de vida que 

permitam aos indivíduos preferir comportamentos de saúde e estilos de vida 

saudáveis”. 

Palavras chave: Risco na área da saúde - Génese na infância e na adolescência; 

Aprendizagem social; Experimentação; Adesão a um grupo de pertença; Idades 

específicas; Programas que os apoiam nas suas escolhas; Estilos de vida 

saudáveis; 

 

 Os modelos de investigação assumem algumas variáveis que correspondem 

sobretudo àquilo que considero a ponta do iceberg. A compreensão e resolução 

destes problemas terão que ser procurados em níveis de análise mais profundos e 

subtis (Fronteira da caixa e fora da caixa). Facilmente afirmamos que os problemas de 

saúde e comportamentos de risco têm a sua “génese na infância e adolescência”, 

estamos a procurar respostas tendo como base um determinado quadro de 

referências. A procura da “génese” em momentos integrados no domínio dos factores 

transpessoais assume-se como uma abordagem cujo referencial axiológico estica os 

horizontes de análise dos problemas, tornando-os mais tangíveis. Estas variáveis 

transpessoais correspondem aos momentos próprios das matrizes perinatais, a 

herança transgeracional (lealdades familiares invisíveis), e karmica, bem como o 

campo informacional do inconsciente colectivo onde se integra a criança ou jovem. 

Aqui, a análise evoluirá de uma perspectiva meramente cognitiva para uma dimensão 

hipercognitiva, permitindo-nos compreender que a “aprendizagem social” assume 

dimensões e processos que ultrapassam de longe as interpretações próprias dos 

modelos demasiado lineares assumidos nestas investigações. 

 

 Sílvia Lapa & Margarida Gaspar de Matos (2005), referem que: 

 

 “Tem-se assistido a uma crescente preocupação pela prevenção. Tal facto é 

observável no dia-a-dia da nossa sociedade, com campanhas presentes nos 

diversos meios de comunicação social, com uma maior exposição e divulgação 

dos Planos Municipais de Prevenção, entre outros factores. A prevenção tem 

vindo a constituir uma estratégia de intervenção nas diversas áreas como a saúde, 

a escola, a família, os amigos e o trabalho, não só a nível nacional, como também 

nos diferentes continentes”. 

 “ (…) Não é possível falar de prevenção sem referir FACTORES DE RISCO e de 

protecção, que podem ser observados em diversos níveis da vida da pessoa, 

como o social, educacional, pessoal, familiar e relacional. Os FACTORES DE RISCO 

consistem nas características, quer do indivíduo, quer da sociedade, que se 

encontram ligados a uma elevada probabilidade de um dano biológico/social, 
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enquanto que os FACTORES PROTECTORES, elementos internos e externos ao 

indivíduo, promovem o desenvolvimento de competências que diminuem as 

consequências do problema, contribuindo para uma menor probabilidade de 

problemas ou dificuldades, Sílvia Lapa & Margarida Gaspar de Matos (2005). 

 Importa referir um trabalho desenvolvido por uma equipa de investigadores da 

Universidade do Minho, Marlene Matos e colaboradores com o título “Prevenção 

da violência nas relações de namoro: intervenção com jovens no contexto 

escolar”. Este estudo mostra claramente como é que os padrões de 

comportamento sustentado pelas crenças transmitidas através do processo de 

enculturação.  

 Anne Wilson Schaef (1990), “Escape From Intimacy – untangling the Love 

addictions: sex, romance, relationships” refere que “como sociedade evoluímos 

através de um processo crucial sobre o alcance, foco e impacto das dependências 

nos indivíduos, famílias, instituições e em culturas inteiras. Começamos a 

compreender que vivemos numa sociedade das dependências e todos fomos 

expostos a e treinados nos processos de dependência. Este processo aditivo não 

é o estado normal para o organismo humano. É algo de aprendido”. 

 

 O estudo desenvolvido não contempla a análise do problema das heranças 

transgeracionais cujas lealdades são difíceis de quebrar conscientemente.  

 

 Contudo pretendeu “reconhecer as situações íntimas abusivas, identificar e 

produzir MUDANÇAS NAS CRENÇAS SÓCIO-CULTURAIS que sustentam esse tipo de 

violência e desenvolver competências para gerir uma situação de violência pelo 

parceiro (…)”.  

 

 Porque razão existe violência nas relações amorosas e porque tem sido 

considerado progressivamente um problema social relevante e merecedor de 

atenção? Estes actos de violência na sua forma mais usual – “formas menores” de 

violência: “insultar, difamar ou fazer afirmações graves para humilhar ou ferir, gritar ou 

ameaçar com intenção de meter medo, partir ou danificar objectos intencionalmente e 

dar bofetadas” - (“pisadelas na alma!” que promovem a “hemorragia do self!”). 

 Quais os pressupostos socioculturais que sustentam este tipo de “traços de 

personalidade” que se enraízam na personalidade das crianças e se manifestam em 

disfunções de relacionamento cuja base é uma mistura de emoções estacionadas no 

quadrante da agressividade, desprezo, temor, desaprovação, cujo tema base é o 

medo. Sabemos que o medo é da jurisdição do Cérebro Reptiliano, e se esta instância 

domina o comportamento do indivíduo significa que cada vez mais as crianças e 

jovens estão a ser colocadas numa situação de insegurança, desamor, 

intranquilidade, agressão à forma, que as conduz a um estado de recalcamento e 

doença. Os actos de violência entre casais de namorados ou marido e mulher, 

reflectem a sobreposição da “sombra”, ou a exaltação dos mecanismos de auto-

defesa e sobrevivência que interpretam as situações do relacionamento como 

ameaças à sua integridade mental, emocional e física. 

 

 “(…) Entre os elementos mais referenciados na literatura, está a presença de 

violência na família de origem (ex: maus tratos directos, vitimação vicariante). 

Alguns estudos registam a violência interparental como um preditor directo da 

violência no namoro (…)”, “(…) Essa relação entre a violência no namoro e a 

vitimação na família de origem pode ser melhor compreendida à luz da perspectiva 

da TRANSMISSÃO INTERGERACIONAL da violência. Este tipo de explicação, que tem 
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subjacente a noção de APRENDIZAGEM SOCIAL, postula que o comportamento de 

cada indivíduo é determinado pelo ambiente em que este se insere, especialmente 

pelos membros da sua família, através de mecanismos de observação, reforço, 

modelação ou coação. (…) a modelagem não se processa só através de 

mecanismos vicariantes, mas também pela modelagem de certas características 

de personalidade que sustentam a agressão na intimidade (tendência para 

externalizar a responsabilidade, emoções desproporcionais face à 

rejeição/abandono)”. 

 

 Na verdade, alguns comportamentos disfuncionais são confundidos como 

manifestações de amor tais como assimetrias e jogos de poder, mitos “perigosos” 

sobre as relações “românticas” tais como a indissolubilidade, a associação do amor 

ao sofrimento que podem aumentar o risco de envolvimento numa relação abusiva. 

Na verdade, as relações humanas são fundamentalmente relações de poder e de 

abuso, e a própria educação é disso reflexo. Algumas premissas e crenças 

enraizadas no ensino legitimam as formas pedagógicas de agir, por parte dos 

professores, reflectindo também alguns mitos associados à relação pedagógica 

disfuncional sustentada pelo modelo de ensino e do seu paradigma. 

 

 A Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, em 20 de Agosto, que 

aprova a “Estratégia Nacional do Desenvolvimento Sustentável” considera como 

”Desígnio da Sociedade Portuguesa” evoluir numa trajectória de crescimento 

sustentado que torne Portugal, no horizonte de 2015, um dos países mais 

competitivos e atractivos da União Europeia, num quadro de elevado nível de 

desenvolvimento económico, social e ambiental e de responsabilidade social. O 

Governo acredita que a “Transmissão de conhecimentos sólidos às pessoas” é a 

“forma de vencer a pobreza, a fome e proteger a saúde”.  

 

 Será que a escola está a assumir a melhor orientação estratégia no sentido de 

resolver as dificuldades de relacionamento dos jovens consigo e com os seus pares? 

Será que “os programas de prevenção da violência nas relações amorosas que 

envolvem a promoção dos factores protectores (conhecimento acerca dos efeitos 

prejudiciais da violência nas relações íntimas, capacidade de resolução de conflitos 

para com o parceiro) e a redução de factores de risco (atitudes que sustentam e 

legitimam a violência no namoro)”, são as melhores estratégias para a resolução deste 

problema? “Alguns dos programas dirigem-se ao público em geral (anúncios e 

campanhas publicas) e outros têm alvos mais específicos (comunidades escolares, 

comunidades desfavorecidas)”, Marlene Matos (2006). “Este tipo de programas tem 

evoluído de projectos com uma única componente (incrementar o conhecimento 

acerca da problemática), para programas com múltiplos componentes (…) cuja 

componente educacional associa aos novos conhecimentos, capacidades adquiridas 

de promoção de atitudes diferentes”, Marlene Matos e col. (2006).  

 Apesar da boa intenção e do esforço colocado na resolução destes sintomas, 

encarados como problemas em si, os ganhos são diminutos comparativamente ao 

incremento dos episódios de violência. Na verdade, só através de um processo de 

“cura”, que vise quebrar com os vínculos e “lealdades invisíveis”, será possível cessar 

o problema. As causas residem na nossa “sombra”, e é aí que devemos actuar. O 

verdadeiro e maior contributo da educação no “pleno desenvolvimento da 

personalidade, da formação do carácter e da cidadania (…)” LBSE (Lei n.º 46/86 de 14 
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de Outubro), só acontecerá quando a educação assumir e integrar a sua sombra. Uma 

verdadeira cultura de prevenção tem que acontecer ao nível do subconsciente, ou seja 

no nosso corpo e nas suas várias dimensões e domínios. 

 

 MITOS DA SAÚDE: Com base na investigação efectuada, existem dois conceitos que 

terão que ser revistos: 

 

Primeiro: A noção de FACTORES DE RISCO (Plural); 

Segundo: Pressuposição e crença de que a estratégia para se “vencer a pobreza, 

a fome e proteger a saúde” depende da “transmissão de conhecimento”. Acredita-

se que a informação e o conhecimento por si só constituem uma condição 

necessária e suficiente para que os indivíduos transitem de uma atitude de pré-

contemplação para a decisão e acção (Processamento de informação pelo 

consumidor). 

 

 Existem várias teorias das quais L.B. Sardinha (1999) destaca três: Todas elas 

se apoiam no pressuposto que é suficiente e eficaz confiar na “Transmissão de 

conhecimentos sólidos às pessoas” como “forma de vencer a pobreza, a fome e 

proteger a saúde”. Este é o modelo aplicado nas escolas pelo projecto PES (Escolas 

Promotoras de Saúde) que desenvolve acções de sensibilização e educação do ponto 

de vista teórico (Mente/Razão).  

 

Fases de mudança: refere-se à prontidão do indivíduo para mudar ou tentar mudar 

os seus comportamentos para outros mais saudáveis; 

Modelo de crença na saúde: refere-se à percepção que um indivíduo tem da 

ameaça que um problema de saúde representa, e o reconhecimento de 

comportamentos recomendados para prevenir ou gerir o problema; 

Processamento de informação do consumidor: trata dos processos mediante os 

quais os consumidores absorvem e utilizam a informação na sua tomada de 

decisão. 

 
 Etapas da mudança: 

──────────────────────────────────────────────────────────────── 
Conceito Definição Aplicação 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 
Pré-comtemplação Não estar consciente Aumentar a consciência da necessidade 
 do problema, não ter de mudar, personalizar a informação sobre 
 pensado na mudança os riscos e as vantagens. 
 
Contemplação Pensar em mudar num futuro Motivar, encorajar e elaborar planos  
 próximo específicos 
 
Decisão/Determinação Elaborar um plano para o futuro Dar assistência ao desenvolvimento dos  
  planos de acção concreta, estabelecer 
  metas graduais. 
 
Acção Implementar planos de acção Dar assistência com feedback, resolução 
 específicos de problemas, apoio social e reforço 
 
Manutenção Continuar com acções positivas, ou Dar assistência ao confronto com situações 
 repetir periodicamente passo(s) memorandos, encontrando alternativas,  
 recomendados evitando deslizes ou recaídas (consoante  
  os casos) 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 

 Luís B. Sardinha e col. (1999)  
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Resposta à primeira crença: Só existe um factor de risco. “A descoberta de um único 

factor de risco, VFC (Variabilidade da Frequência Cardíaca), diz-nos que algum 

fenómeno se esconde por detrás de todos os sintomas e que a medicina não 

compreendeu ainda”, Irving Dardick (1997). Ou seja, agir sobre os vários “factores de 

risco” significa agir sobre os sintomas e não a causa. É por este motivo que a taxa de 

sucesso é pouco significativa. 

 
 
  (Sintoma) (Sintoma) (Sintoma) (Sintoma) (Sintoma) 
  FR1 FR2 FR3 FR4 FRn 

  └─────────────────┬─────────────────┘ 
  Só existe um Único Factor de Risco 
  Irving Dardick (1997). 
  ▪ 
  Diminuição da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) 

  ↓ 
  Todos os outros sinais passam a ser apenas 
  Sintomatologias diferentes que traduzem  
  Sistemas Condensados de Emoções 
  (Psicossomáticas) cuja raiz nos remete 
  para o Centro da Inteligência Cardíaca. 
  ↓ 
  A Inteligência Emocional e Espiritual 
  são as únicas ferramentas profundamente 
  eficazes na resolução dos problemas Sociais e Educativos. 
   

 Legenda: FR1 – Factor de risco 1 

 
Resposta à segunda crença: Uma das funções da amígdala passa pela determinação de 

quais os parâmetros mais familiares ao cérebro. Se os padrões rítmicos gerados pelo 

coração são desordenados e incoerentes, especialmente nas fases precoces da vida, a 

amígdala aprende a esperar a desarmonia como ambiente familiar. Assim, as crianças e 

jovens sentem-se “em casa” com a incoerência, a qual pode afectar a aprendizagem, 

criatividade e o equilíbrio emocional.  

Armando Gomes Leandro, Presidente da Comissão Nacional de Protecção de Crianças 

e Jovens em Risco, numa entrevista dada à revista “Escolhas” com o título “Superar o 

Risco através da Educação e Qualidade de infância”, responde à questão sobre “quais 

as principais problemáticas que afectam, actualmente, as crianças e jovens que vivem 

em Portugal?”. Refere que “os dados disponíveis, relativos à actividade das Comissões 

de Protecção de Crianças e jovens, em Portugal, as situações detectadas que mais 

gravemente afectam os direitos das crianças e dos jovens são as de negligência, 

abandono e insucesso escolar, de maus tratos físicos e psicológicos (assédio moral), de 

abuso sexual, de abandono, de exposição a modelos de comportamento desviante – As 

crianças aprendem desde cedo os padrões da desarmonia e replicam-nos na sua vida. 

 

 Muitas são as pessoas envolvidas em “Objectivos Nobres”, seja na promoção da 

saúde em meio escolar, na protecção de crianças de risco, ou noutras projectos 

vocacionados para os problemas sociais e educativos. No entanto, fazem-no segundo 

um referencial axiológico cujos pressupostos (dentro da caixa), comprometem os 

resultados destes agentes de mudança, apesar do seu optimismo, espírito de missão 

e esforço. É fundamental evoluir para uma análise baseada  em novos pressupostos 

de forma a resolver os problemas na sua raiz. Para aqueles que procuram um 

“Objectivo Nobre” para a sua vida, é importante sublinhar que se deve introduzir o 

“amor” na equação.  

 O projecto “Educação com Corpo”, desafia-nos a colocar em causa muitos dos 

nossos preconceitos. Facilitar a linguagem científica que permite a compreensão dos 

mecanismos e processos da Tecnologia Interior, coloca-nos numa posição de maior 
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responsabilidade perante a nossa felicidade e dos outros. A partir de agora já não 

temos motivos para assumir o papel de vítimas, porque sabemos que somos co-

criadores da nossa própria realidade. Se cada um de nós fizer uma pequenina parte 

que seja, na sua transformação interior, está a contribuir de forma muito significativa 

para a eclosão de um espírito de paz e harmonia no colectivo, e esse é o mais Nobre 

Objectivo. 

 Muitos acreditam que só o envolvimento desinteressado em grandes 

empreendimentos altruístas com um sacrifício pessoal em prol dos outros, se pode 

considerar uma missão Nobre, de alto interesse e valor público, social e/ou 

humanitário. Face a uma tão elevada fasquia, sentem-se impotentes e desistem de dar 

o seu contributo para o colectivo. A partir do momento que decidimos pela ecologia da 

mente (poluição noosférica), das emoções e do corpo, estamos a contribuir para a 

higiene social e ambiental. A “arte de viver em paz com os outros e com a natureza” é 

um reflexo da “arte de viver em paz consigo próprio”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filme: “Matrix”:  
 
Rapaz da colher: não tentes dobrar a 
colher. Isso é impossível. Em vez disso… 
tenta apenas ver a verdade.  
Neo: Que verdade? 
Rapaz da colher: Não existe colher!  
(“Pensar Fora da Caixa”) 
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CAPÍTULO III – CORPO COM EDUCAÇÃO 
─────────────────────────── 
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3.1. – DESCONSTRUTIVISMO. 

 

3.1.1. – COMUNIDADES AUTO-EDUCATIVAS E OS PROCESSOS CRIATIVOS: 
 

POJECTO EDUCATIVO “Educação com Corpo” - Configuração Educativa que tem como objectivo 

restaurar a capacidade do homem em “amar e ser amado” não pelo que “produz” mas pelo que “é” na 

sua essência. Mais algumas características: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Apenas possui 4 grandes áreas do conhecimento (Ciências; Filosofias; Artes; 

Transcendência); 

Não haverá manuais escolares – as crianças criam os seus próprios manuais; 

Não haverá currículos uniformizados – são as acrianças em cooperação com os 

facilitadores que criam os seus currículos; 

Não haverá avaliação nos moldes que a conhecemos – trata-se de uma aprendizagem 

auto-regulada socorrendo-se de “Estilos de Ensino” centrados nos alunos; 

O projecto educativo integra a literacia emocional e espiritual como aspectos fundamentais 

da sua organização; 

As crianças e jovens estarão em contacto com os “Antigos Professores da Humanidade”; 

Criação de “campos educativos unificados de consciência colectiva” e a cultura da paz pela 

higiene mental, emocional e espiritual e dos grupos de super-radiância utilizando as 

actividades que promovam a aprendizagem da realidade interna (Tecnologia Interior) e o 

regresso ao “centro tranquilo”; 

Implementação dos Princípios da Educação Sistémica; 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 

      Intuição 
 
 
  Filosofias  Transcendência 
 
  Razão   Emoção 
 
 
  Ciências  Artes 
 
    Sensação 
 
    Pierre Weil (2000) 

 
 
   CRIATIVIDADE 
   O que eu Faria?  “Aprender a Ser Feliz”: “5.º Elemento na Educação” 
  A palavra chave  V-I-T-Ó-R-I-A 
  ▪ 
   Siglas Inspiradas no Livro de Maria de Lourdes Soares (2002) 
   “A Serra Lilás”, Livros Horizonte 
  ┌────────────────────────┴────────────────────────┐ 

  V I T Ó R I A 

  Vigilância Iniciativa Trabalho Organização Respeito Informação Amor  

  └────────────────────────┬────────────────────────┘ 
  ┌────────────────────────┴────────────────────────┐ 
  Harmonia Partilha Simetria Dinergia Entusiasmo Contemplação 
  ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Cardíaca 
  Juntar Reciprocidade equilíbrio dia-energia Deus Dentro Ponderar 
     (através,   com o coração 
     cruzando, oposto) 
  └────────────────────────┬────────────────────────┘ 
  “A criança Feliz” - Mudar o coração da Educação. 
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 Segundo os relatos deixados pelos místicos sobre o estado transcendental de 

consciência ou percepção, o propósito de toda a forma de empenho espiritual é 

alcançar a entrada para um novo e admirável estado de ser, onde o indivíduo ganha 

posse de novas faculdades, mais elevadas do que a razão e o pensamento. O 

desenvolvimento do cérebro e do intelecto é fruto inevitável da evolução, mas sem 

disciplina e desdobramento espirituais, o fruto não apenas será doentio, mas 

totalmente venenoso, Gopi Krishna & Gene Kieffer (1992). 

 Maria Emília Santos & Henrique Bento (2006), referem que a principal estratégia 

adoptada pelo nosso sistema político para promover o “hipotético” desenvolvimento do 

sistema educativo através de sucessivas reformas, assume uma “top-dwn approach” 

ou “abordagem de cima para baixo”. É uma estratégia dedutiva que faz das escolas e 

dos professores executores de reformas e de inovações concebidas por outros, a nível 

central. Traduz uma visão centralizadora, linear, racional, vertical e uniformizadora, do 

centro para as escolas. Esta visão está corporizada no decreto-lei n.º 47 587, de 10 de 

Março de 1967, o chamado “decreto das experiências pedagógicas”, que diz no seu 

preâmbulo: 

 
 “Considerando a necessidade de promover a gradual adaptação dos planos de 

estudo, programas, textos, métodos e condições de ensino aos progressos 

verificados nos diversos domínios do conhecimento humano e às conquistas 

alcançadas no campo da biofísica e psicoenergética aplicados à pedagogia”. 

 Considerando que é de aconselhar a realização de experiências pedagógicas, 

quando as circunstâncias as possibilitem, como maneira segura de aferir o mérito 

das inovações projectadas; antes de as pôr em vigor, e como forma também de as 

tornar conhecidas e proporcionar maiores condições de êxito…”. 

 O Estado toma a iniciativa de lançar uma ou mais “experiências pedagógicas” 

num número limitado de estabelecimentos de ensino. Analisa e avalia a 

implementação dessas experiências, forma professores em bola de neve, produz 

materiais, avalia e generaliza a experiência a todos os estabelecimentos. 

 Nesta estratégia, que também presidiu à reforma dita Veiga Simão, e à que foi 

desencadeada pela Lei de Bases de 1986, a introdução de inovações no sistema 

educativo era da iniciativa do Estado, que também tentava controlar inteiramente a 

sua implementação. 

 As escolas aplicavam um “modelo” acabado, uniforme e, quando se 

encontravam alterações a esse modelo, estas eram entendidas como 

deturpações, fruto de incompreensão, insuficiência de meios, má vontade, falta de 

preparação ou de tempo, mas nunca como uma contribuição para a construção da 

inovação. 

 As vantagens desta estratégia consistem na eficácia com que se conseguem 

introduzir inovações, sobretudo de estrutura ou de conteúdos, mas estas revelam-

se, muitas vezes, construções teóricas com pouca adequação à realidade – ou, 

pelo menos, à diversidade das realidades. Constatou-se que dificilmente se 

envolviam os parceiros, nomeadamente os professores, e que, portanto, 

dificilmente se transformavam muitos dos métodos e modos de fazer, atitudes e 

valores. “Não se reforma por decreto” – foi uma frase que se tornou banal. 

 Ora, ao mesmo tempo que era aprovada, por quase unanimidade a Lei de 

Bases do Sistema Educativo – em 1986 – Portugal entrava na CEE que, embora 

não tivesse, uma política educativa explícita, financiava projectos: “O investimento 

de dezenas de milhares de contos tem permitido apoiar e gerar dinâmicas 

pedagógicas locais de que são exemplos os Clubes Europeus, o Programa 

Educação para Todos, o Projecto Minerva, o Projecto História ao Vivo, o Viva a 
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Escola, o Programa do Cinema e Audiovisual”, etc. Assim se dinamizavam as 

escolas e se desenvolvia nas escolas portuguesas uma “cultura de projecto”. 

 
 

 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Modos de ensinar e aprender: 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  “Anthropos”; “Ethnos”; “Oikos” 

 
 Estilos de ensino 
 aquém da Barreira 
 da descoberta  Mesmo 

  Mesmo Lugar 
 Centrados no Ritmo 
 professor 

  Escola  Educação  
 Neofobia Tradicional  por Turnos 
 (Complexo-R) XVII Governo Constitucional 
 “Matrix Pedagógica” “Mais e Melhor Educação” 

   

   Estabilidade 
   Explosão     
 “Chronos” Mesmo Mesmo  Tempos Tempos 
  Tempo    Diferentes  

        
 

   Universidade  Aprendizagem  Estilos de ensino 
   Aberta  Flexível além da barreira 
      da descoberta 

     
     Equilíbrio de fluxos centrados no  
     Fractalidade no aluno 

     implosão  
     Ritmos Neofilia 
  Lugares Diferentes Diálogo entre: 

  Diferentes 

   ▪ Hemisfério Dtº  Hemisfério Esqº 
   ▪ └────┬────┘ 
    Neocórtex 
   Chronos 

   Nova concepção de tempo. Paleocórtex 
   (Cronobiologia)   
    Arqueocórtex 
 
  “Aprender a Ser Feliz”  
  Educação Sistémica  
  Educação Triuna 
  Ensinar C - Desconstrutivismo  
  Mestre Interior de Verdade 
  3.º e 4.º Pilar da Educação da UNESCO 
  Inteligência Emocional 
  Inteligência Espiritual 

  JOGO INFINITO () 

 
  PROJECTO:  
  Aldeia/Quinta Auto-educativa, Auto-Sustentável 
  “Aprender a Ser feliz” Ex: “Tamera”  
 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Adaptado de Roberto Carneiro (2001); “Fundamentos da Educação e da Aprendizagem”; FML 
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   “APRENDER A SER FELIZ” 
   As fontes de sincronização ambiental  são designadas por ZEITGEBERS. 
  ↓ 
  Macrociclo   
  ┌────────────────────────┴────────────────────────┐ 
 Mesocilo 1 Mesocilo 2 Mesocilo 3 
 • • • 
 Preparação Desenvolvimento Conclusão 
 • • •  
 PERÍODO PERÍODO “DESENVOLVIMENTO” PERÍODO DA BONANÇA 

 PREPARATÓRIO / EMPREENDEDORISMO & TRANSIÇÃO (Balanço) 
 ┌──────────┴──────────┐ ┌──────────────┴──────────────┐ ┌───┴───┐  
 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 10.º 11.º 12.º 13.º 
 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
 dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias dias 
 ────•─────•─────•─────•── dia ──•─────•─────•─────•─────•────•────•────•───
   Festividades 
  └────┬────┘└──────┬──────┘ 
  8 semanas 8 semanas + 1 dia  
  (56 dias)  (28 + 28 + 1 dias) 
  • • 
  Acolhimento 1.ª semana 
  Integração desconstrutivismo 
  Partilha (Não mente) 
  Harmonia viver o quotidiano 
  Jogos viver a espontaneidade 
  Brincar da vida quotidiana 
  Psicodrama Intuição  
  Catharsis (Mestre Interior) 
  Euritmia Criatividade 
  Expressão artística Brainstorming 
  Psicomotricidade (Objectivos) 
 Grupos de  Planeamento 
 Super-Radiância Currículo. 
 └──────┬──────┘ 
 Pierre Weill (2000)   
 ┌──────┴──────┐ 
 HOLOLOGIA HOLOPRÁXIS 
 └──────┬──────┘ 
 Altura do “cair da folha” 
 Recolhimento 
 
  

 
 
 A macieira está As folhas tombam A macieira está A macieira está cheia 
 cheia de maçãs da árvore florida de pequenas maçãs 
    em crescimento 

 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Este é a proposta de ciclo educativo sazonal em função do ritmo da natureza (sincronização) 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
Outono: FRUTO MADURO: Viver a alegria da realização anterior; Auto-avaliação, balanço, processo 
emocional “Inteligência Emocional” – Psicossomático (Largar da folha) e Psicodramático, 
contemplação, introspecção, Aprendizagem da realidade interna; Planeamento de um novo ciclo 
(Brainstorming e planeamento do ano lectivo). 
Inverno: QUEDA DA FOLHA: Recolhimento e inicio do projecto. Recolha de informação, pesquisa, 
investigação, debates; 
Primavera: FLORESCIMENTO: Amadurecimento do projecto, desenvolvimento da ideia inicial, 
consolidação; 
Verão: ECLOSÃO/IMPLOSÃO: Conclusão do projecto, apresentação do mesmo; 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 

Princípios: 
 
Respeito pelas cronociências: 

1. Organização do tempo lectivo em função dos ciclos 
cósmicos, solares e planetários. 

2. Horários organizados de forma flexível em função da 
higiene individual do sono (vespertinos; matutinos; diurnos 
intermédios), facilitando a clareza cognitiva; 

3. Respeito pela geopatologia; 
4. Arquitectura respeitadora da vida (Geometria Sagrada); 
5. Utilização das eco-tecnologias; 

 
Durkheim cit. Attila Grandpierre (1997), observou que a actividade 
da sociedade segue um ritmo sazonal  e a sua intensidade cresce 
desde Janeiro até Julho e depois declina. 
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3.1.2. - PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO SISTÉMICA. 
 
 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 Evitar a abordagem linear ou sequencial; 
 Defender-se das definições muito precisas que ameaçam polarizar e 

esclerosar a imaginação; 
 Salientar a importância da causalidade mútua, da interdependência e da 

dinâmica característica dos sistemas complexos; 
 Utilizar temas de integração vertical; 
 A aquisição dos factos não pode ser separada da compreensão das relações 

que existem entre eles. 
 Enfatizar a linguagem das relações enquanto essência do mundo vivo ou 

linguagem da natureza; 
 A cognição (conhecer) identifica-se com o próprio processo da vida, Viver é 

conhecer, envolvendo a percepção, a emoção e o comportamento; 
 O cérebro não é, naturalmente, a única estrutura por meio da qual o processo 

de cognição opera, ou seja, toda a estrutura dissipativa do organismo participa 
no processo de cognição; 

 Aprender/ensinar perguntas ao invés de respostas (Princípio da interacção 
social e do questionamento); 

 Aprender a partir de distintos materiais educativos (Princípio da não 
centralidade do livro de texto); 

 Princípio de que todas as descrições da realidade são estéreis. Acabam por 
concretizar jogos de palavras, que fazem malabarismos inteligentes das ideias 
em padrões intrincados como se fossem significativos e sérios; 

 Princípio da esterilidade da matemática, lógica e semântica na pesquisa 
profunda do Eu e do centro tranquilo; 

 Aprender que somos preceptores e representadores do mundo (Princípio do 
aprendiz como preceptor/representador); 

 Aprender que a linguagem está totalmente implicada na maioria das tentativas 
humanas de perceber a realidade (Princípio do conhecimento como 
linguagem), mas que as palavras nunca podem expressar a verdade última; 

 Aprender que o significado está nas pessoas, não nas palavras (Princípio da 
consciência semântica); 

 Aprender que o homem aprende corrigindo os seus erros (Princípio da 
aprendizagem pelo erro); 

 Aprender a desaprender, a não usar conceitos e estratégias irrelevantes para 
a sobrevivência (Princípio da desaprendizagem), desconstrutivismo; 

 Aprender que as perguntas são instrumentos de percepção e que definições e 
metáforas são instrumentos para pensar (Princípio da incerteza do 
conhecimento); 

 Invenção, inovação e produção criativa acontecem apenas no espaço do 
imprevisível, do inavaliável, na irrupção da singularidade”; 

 Cultura do Ser, 3.º e 4.º Pilar da Educação da UNESCO; 
 Aprender a viver, natural e espontaneamente a vida diária – o reconquistar da 

naturalidade da nossa natureza original requer longo treino e constitui uma 
grande realização espiritual; 

 Sabedoria intuitiva e conhecimento prático na observação do mundo orgânico; 
 Cognição é o próprio acto da vida ou a criação do mundo através do acto de 

viver; 
A vivência da realidade é uma função do nosso estado de consciência 
[VR=f(EC)]; 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Adaptado de Joel de Rosnay (1975); “O macroscópio”: 
 
 

AUTO-INSTRUÇÃO. A Primeira regra de ouro consiste em deixar o aluno adquirir os 
conhecimentos ao seu próprio RITMO. A noção de ritmo implica “tempo”:  
 
A Segunda regra de ouro é a INTERACÇÃO. O meio mais utilizado é a simulação. 
Trata-se de reconstruir um modelo da realidade e de o pôr a funcionar como se 
ele representasse um dos aspectos dessa mesma realidade. A aprendizagem 
deverá valorizar a interactividade e a articulação das 4 componentes fundamentais 
– Corpo e movimento, A mente, as emoções e a intuição. 
 
A ABERTURA AO MUNDO: A aprendizagem da criação: Trata-se antes de mais, de 
ensinar os jovens a criar em vez de lhes ensinar a copiar fielmente o que foi criado 
por outros. As matérias artísticas prestam-se, evidentemente, muito mais à 
actividade criadora do que as ciências ou as técnicas em relação às quais é mais 
difícil criar alguma coisa verdadeiramente nova. As artes tradicionais, como a 
pintura, a música, a poesia, a dança a expressão corporal, o jogo, fazem hoje 
parte dos programas, mas o acento recai mais na fidelidade da cópia do que no 
processo da criação artística: ATELIERS – valorização do corpo vivido, subjectivo, 
do saber ser [ Atelier de Olaria; Atelier de Pintura; Atelier de Escultura; Fotografia, 
ou Cinema; Expressão corporal; Psicomotricidade; Musicoterapia; Dançaterapia; 
Psicodrama Pedagógico; As Novas tecnologias – A Internet - o Biofeedback 
(Emoções Coerentes)]. 
 
A LIGAÇÃO COM A VIDA: A educação deve ainda fornecer os meios para re-situar o 
que acaba de ser aprendido. No meio ambiente imediato, na sociedade e no 
mundo. O facto de recolocar elementos recém-adquiridos no seu contexto 
humano, social ou económico tende a reforçar o sentido da responsabilidade e da 
utilidade social. Recria-se assim, o laço entre o facto bruto e o meio, o que o torna 
significativo e, como diria Piaget, Operativo” Integrada nos programas, esta 
preocupação de ligação entre teoria e prática que pode ser implementada em 
vários níveis de escolaridade, através daquilo que se chama “ensino alternado”.  
 
ENSINAR PARA APRENDER MELHOR. Um dos meios mais seguros de fazer 
compreender uma nova matéria consiste em deixar os alunos colocarem-se eles 
próprios na posição de professores. Eles ensinam assim os elementos dos cursos 
a outros alunos mais novos e até por vezes aos mais velhos. O ensino pode assim 
ter o efeito de “bola de neve”. A aplicação dos Estilos de Ensino que se situam 
além da barreira da descoberta (Musska Mosston e Sara Ashworth, 1985). 
 
SIMULAÇÃO: “O ensino prepara para a vida criando situações que simulam as da 
vida real sem se confundir no entanto com estas”. É sabido que a “simulação” 
consiste em experimentar um “modelo”, quer dizer, numa reprodução artificial do 
fenómeno a estudar; observa-se o comportamento deste modelo quando se faz 
variar de forma arbitrária as acções que sobre ele podem ser exercidas, para 
induzir o que se passaria na realidade.  
 
DINERGIA é constituída de duas palavras Gregas: dia – “através, cruzando, oposto”; 
e “energia”.  
 
HARMONIA  entendemos um adequar, ordenado e agradável das diversidades as 
quais em si podem aportar muitos contrastes. Neste sentido, a harmonia é uma 
relação dinérgica na qual elementos diferentes e por vezes contrastantes se 
complementam ao se unirem. Tal união ou junção dinérgica é o coração de todas 
as harmonias tal como sugere a etimologia da palavra harmonia a partir do grego, 
harmos, juntar. 
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3.1.3 - ARTE ZEN DE ENSINAR.  
 
 
 Apesar do carácter bastante especial, o Zen é puramente Budista na sua 
essência, pois que o seu propósito não é outro que o do próprio Buda: alcançar um 
estado iluminado, uma experiência conhecida em Zen como satori. O conhecimento 
iluminado é a essência de todas as escolas de filosofia oriental, mas o Zen é o único 
ao concentrar-se, exclusivamente neste modo de sentir, não se interessando por 
qualquer outra interpretação. Nas palavras de Suzuki, “Zen é disciplina num estado 
iluminado”. Do ponto de vista Zen, o despertar de Buda e os seus ensinamentos, que 
todos têm possibilidade de alcançar esse despertar, são a essência do Budismo. Toda 
a restante doutrina, tal como se encontra explanada nos volumosos sutras, é tida 
como suplementar. O sentir Zen é pois o de satori, e como este conhecimento, em 
último caso, transcende todas as categorias de pensamento, o zen não está 
interessado em qualquer tipo de abstracção ou conceitualização. Não possui qualquer 
filosofia ou doutrina particular, nenhum tipo de credo ou dogma, e afirma que esta 
libertação de todas as formas fixas de crer o torna verdadeiramente espiritual. 
  
 
RELAÇÃO ENTRE OS ESTILOS DE ENSINO E TEORIAS FILOSÓFICAS. 
Peter Baumgartner; “The zen art of teaching – Communication and Interactions in Education”; Fern Universitaet in 
Hagen, Institute for Educational Science and Media research – Department of Educational Technology. 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Regulação da  Estilos de  Teoria da Pressupostos 
Aprendizagem Ensino Aprendizagem 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
MODELO A: Transferência de informação (Pílula Azul) – Referencial axiológico: Vinculação total com o modelo 
desportivo (Competição, performance e avaliação) 

 ──────────────────────────────────────────────────────────── 
PROFESSOR Comando Behaviourisno Transferência de informação  
 Tarefa (Transferência) Memorizar 
 Avaliação recíproca Cultura do Fazer Conhecimento factual  
 Auto-avaliação e do Ter Certo e errado 
 Inclusivo  Produção de respostas 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
MODELO B: Adquirir, compilar e reunir conhecimento. (Pílula Azul) – Referencial axiológico: Vinculação total com o 
modelo desportivo 

 ──────────────────────────────────────────────────────────── 
PROFESSOR Descoberta Guiada Cognitivismo Resolução de problemas pré-determinados 
 Divergente (Tutoria) Conhecimento processual 
 Programa Individual Cultura do Saber Tutoria – Habilidades e perícias 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
MODELO C: Desenvolver, inventar e construir conhecimento (Pílula Azul) – Referencial axiológico: Vinculação 
marginal com o modelo desportivo – “É a pergunta que nos move – O que é a Matrix?”  

 ──────────────────────────────────────────────────────────── 
ALUNO Iniciativa do aluno Construtivismo Compreender e dominar 
 Auto-ensino (Treinador) Responsabilidade 
  Humanizar Sinergias (cooperação) 
  Integrar 2 hemisférios Responsabilidade social 
  Educação triuna Acção em situações reais 
   Prática Social – estágio. 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
MODELO D: Relembrar, integrar, participar, sabedoria. Auto-consciência / Inteligência Espiritual: O QE permite aos 
seres humanos serem criativos, mudar as regras e alterar situações. Permitem-nos jogar com as fronteiras, Jogar um 
“jogo infinito”. [QEs] A minha Inteligência espiritual permite-me perguntar à partida se quero estar nesta situação 
concreta. Se não Seria melhor mudá-la criando uma melhor. TRABALHAR COM AS FRONTEIRAS DA MINHA 
SITUAÇÃO. TRANSCENDER. Criar uma situação Melhor. Qual a chave tripla para abrir a porta dos insondáveis 
mistérios do universo? (Pílula Vermelha) – Referencial axiológico: Desvinculação do modelo desportivo 

 ──────────────────────────────────────────────────────────── 
ALUNO Auto-consciência ZEN Desconstrutivismo Prática transpessoal (Viver a Vida) 
 Cultura do SER (Mestre Interior) Auto-conhecimento 
  (Sabedoria Residente) Quietude / Silêncio 
  (Tecnologia Interior) Dinergias (Integrar opostos) 
  Desfragmentar Ser e Estar 
  Espiritualizar Responsabilidade universal  
  Transcender 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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  Mais do que qualquer outra escola do misticismo oriental, o Zen está convencido 

que as palavras nunca podem expressar a verdade última. Esta é uma perspectiva 

completamente oposta ao modelo educativo onde as palavras são um dos principais 

recursos, instrumentos e objectos de expressão da informação inerentes aos modelos 

de realidade tidos como verdades. Esta convicção Zen deve ter sido herdada do 

Taoismo a qual apresenta a mesma atitude, de não compromisso. Chuang Tzu diz “se 

alguém pergunta acerca do Tao e o outro responde”, “então nenhum dos dois o 

conhece”. No entanto, o conhecimento Zen pode ser transmitido de professor para 

aluno, e assim foi, por muitos séculos, através de métodos inerentes a esta filosofia. 

No resumo clássico de 4 linhas, o Zen é descrito como:  

 

 

Uma t ransm issão espec ia l  ex ter io r  às  escr i tu ras ,  

não encon t rado em pa lavras  ou le t r as ,  

apon tando d i r ec tamente  à  mente  humana,  

vendo a  nossa própr ia  na tureza e  a t ing indo o  es tado  de Buda .  

 

 

 Esta técnica de “apontar directamente” constitui uma característica especial, 

própria do Zen. É típica da mentalidade japonesa, que é mais intuitiva que intelectual 

e que prefere apresentar os factos como factos sem mais comentários. Os mestres 

Zen não são dados à prolixidade e desprezam toda a teorização e especulação. 

Assim, desenvolveram métodos que apontam directamente para a verdade, pela 

acção de palavras súbitas e espontâneas, que expõem paradoxos do pensamento 

conceptual e, tal como os Koans, cujo objectivo é parar o processo de pensamento 

para que o estudante se prepare para a experiência mística. Esta técnica fica bem 

ilustrada pelos exemplos seguintes, que relatam uma curta conversa entre mestre e 

discípulo. Nestes diálogos, que constituem a maioria da literatura Zen, os mestres 

falam o menos possível e usam as palavras para desviarem a atenção dos discípulos 

dos pensamentos abstractos para a realidade concreta. 

 

 

 

Um monge,  ped indo conse lho ,  d isse  a  Bodh idharma :   

“não tenho paz na a lma.  Rogo - lhe  que pac i f ique a  minha men te” .  

“T raz  a  tua  men te  a té  m im” ,  respondeu Bodh idharma ,  “E eu pac i f icá - la -e i ” .  

“Mas  quando eu procuro  a  minha própr ia  mente ” ,   

d isse  o  monge,  “não a  cons igo  encont rar ” .  

“Aí  es tá ! ! ,  exc lamou Bodh idharma,  “ eu  pac i f ique i  a  t ua  mente” .  

 

Um monge d i sse  a  Joshu:  

“Acabe i  de  e nt rar  para  o  moste i r o .  Por  f avor ,  ens ine -me” .  

Joshu pergun tou :  “Comeste  a  tua  papa de ar roz?” .  

O monge  respondeu:  “S im  com i” .  

Joshua  d isse :  “Então ser ia  melhor  lavares  a  tua  escude la” .  
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 Estes diálogos fazem surgir outro aspecto que é característico do Zen. 

Esclarecimento em Zen não significa um abandonar do mundo, antes pelo contrário, 

denota uma participação activa nos assuntos do quotidiano. Este ponto de vista fez um 

enorme apelo à mentalidade chinesa, a qual atribui uma grande importância a uma 

vida prática, produtiva, e à noção de perpetuação da família, não podendo aceitar o 

carácter monástico do budismo indiano. Os mestres chineses ressaltaram sempre o 

facto de Ch’an, ou Zen, ser o nosso sentir diário, A “mente quotidiana”, como 

proclamava Ma-Tsu. A sua atenção centra-se num despertar diário, e tornaram claro 

que encaravam o viver quotidiano não só como um caminho para um estado 

iluminado mas também como um estado iluminado em si mesmo.  

 

 Em Zen, Satori significa o sentir imediato da natureza de Buda em todas as 

coisas. Em primeiro lugar, e como factor primordial, então os objectos, os 

acontecimentos e as pessoas envolvidas na vida quotidiana, de tal forma que ao 

enfatizar os aspectos práticos da vida, o Zen não deixa de ser profundamente místico. 

Viver completamente o presente e dar uma atenção completa aos acontecimentos 

diários é uma forma de se atingir satori, sentir o maravilhoso e o mistério da vida em 

cada acto: 

 

 

 

Quão assombroso  é  i s to ,  quão  mis ter ioso !  

Eu  t ranspor to  combus t í ve l ,  eu  e levo água .  

 

 

 

 A perfeição Zen é então viver, natural e espontaneamente, a vida diária. 

Quando se pediu a Po-Chang para que definisse Zen, ele disse “Quando estou 

esfomeado como, quando estou sonolento durmo”. Embora isto pareça simples e 

óbvio, como muitas coisas no Zen, é na realidade uma tarefa muito difícil. O 

reconquistar da naturalidade da nossa natureza original requer longo treino e 

constitui uma grande realização espiritual. Nas palavras de um famoso ditado Zen: 

 

 

 
Antes  de  se  es tudar  Zen ,  as  montanhas  são mon tanhas  e  os  r ios  são  r i os ;  

Enquanto  se  es tuda Zen,  as  montanhas  de ixam de ser  montanhas  

 e  os  r ios  de ixam de  ser  r i os ;  

Mas uma  vez a t ing ido  o  conhec imento ,  as  mon tanhas  são n ovamen te  mon tanhas  

e  os  r i os  novamente  r ios .  
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─────────────────────────────────────────────────────────────── 

ZEN – “Zazen”; “Shugyo”; “Shila” 
─────────────────────────────────────────────────────────────── 

(É um sistema de vida, orientado para a consciência do ego e não para o egocentrismo. A mudança 
súbita de consciência é designada de prajna e é o conhecimento-sabedoria da iluminação); 

ZEN  “Not to Think is to be” 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Auto actualização, desaprendizagem e reestruturação do complexo EU-MIM-MEU distorcido do “Self” 
(Eu – todo poderoso; Mim – vulnerável;  Meu – intrusivo) num actualizado,  compassivo  “eu- mim-
meu” ou ainda “tu-nós-nosso”; Libertar a mente da influência das condições materiais; REAL: 
“Experiência o real” 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

As coisas existem por elas próprias, no seu estado livre e natural, são a sua própria manifestação, 
não a nossa (constructos mentais artificiais auto impostos) “Zazen não é fazer mas estar”; 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Função de auto-diagnóstico, auto-descoberta – A nossa vida ocidental consiste na caça de 
abstracções e cada ideia está ligada a um conjunto de outras associações, O intelecto não se sente 
em casa na província do Zen (Os ensinamentos Zen desvalorizam o intelecto discursivo que se 
edifica em palavras e teorias abstractas); 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Experiência sensorial; a verdade profunda não é passível de traduzir por palavras; 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Criatividade é uma preocupação Ocidental não Oriental, não se tenta criar algo, mas simplesmente 
ser uno com a natureza tal como ela já é; 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

 “Stilness”, “vastness”, “mindfulness”, “awareness” Despersonalização. Zen é intensamente 
pragmático, prudente quanto a juízos moralísticos, ou distinções entre o bem e mal, a sua segurança 
advém do conhecimento como resultado de uma experiência longa, Harmonia com a ordem natural 
das coisas; 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Tornar-se desligado, destacado, treino da atenção aos aspectos da vida real, arte do deixar ir 
enquanto presta atenção; Prática diária (shugyo); Renuncia (shila); meditação (zazen) Experienciar a 
realidade, Zen não valoriza a artifcialização de “Mind Gyms”, Zen  não requer imaginação “realidade 
virtual”, a sua mensagem é olhar para as coisas naturais, ver através delas – Essência do momento; 
Fazer com que tudo exista no agora  imediato; A liberdade é estar aqui e agora; Livre interiormente. 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Prática meditativa, auto-disciplina e esforço pessoal 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Nascer de novo, Olhar para a sua própria mente  (intuição), Zen valoriza os factos concretos e 
directos da experiência pessoal da vida simples do dia a dia, Zen é o domínio do não pensamento. 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

AUSTIN, James H. M.D. (1999); “ZEN and the BRAIN, Tward an Understanding of Meditation and Consciousness”; MIT 

Press. 

 

 A ênfase Zen, naturalidade e espontaneidade, mostra claramente as suas raízes 

Taoistas, mas a base para este facto é estritamente Budista. É a crença na perfeição 

da nossa natureza original, o compreender que o processo de esclarecimento apenas 

consiste em nos tornarmos naquilo que éramos desde o princípio. Quando 
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perguntaram ao mestre Po-Chang o que era a procura da natureza de Buda ele 

respondeu: “É muito parecido como montar um boi, procurando-o ao mesmo tempo”. 

 Introspecção e auto-análise, identificação de comportamentos autocentrados e 

distracções, auto-diagnóstico, introversão, individuação, renascimento, regressão, 

actualização, altruísmo, olhar para a sua própria mente. No nosso próprio campo 

mental, deve-se descobrir as próprias ideias fixas, dependências, medos e tradições 

sociais não-frutuosas. Analisando discernir-se-á quais destas falsas atitudes estão no 

caminho dos esforços da transformação, James H. Haustin (1999); 

 Zazen (Prática meditativa) não é esvaziar a cabeça na posição sentado sobre 

um colchão. Em ZEN, o diálogo introspectivo acontece por si só. Sentimentos e 

pensamentos encontram-se abertamente, calma e criticamente. As questões devem 

penetrar fundo e a introspecção implica inspeccionar muito dentro, expondo as fontes 

dos nossos próprios erros identificando os comportamentos auto-centrados e as 

distracções, James H. Haustin (1999); 

 Tal como na filosofia Zen, no Taoismo o sábio chinês não se move apenas neste 

elevado nível espiritual, está também atento aos acontecimentos mundanos. Ele 

abarca em si próprio os dois aspectos complementares da natureza humana – 

sabedoria intuitiva e conhecimento prático, contemplação e acção social – os quais 

são atribuídos, pelos chineses, à imagem do sábio e à do rei. Estes são seres 

humanos completamente realizados, nas palavras de Chuang Tzu, “pela sua quietude 

tornaram-se sábios, pelo seu movimento reis”. 

 O taoísmo está relacionado com a sabedoria intuitiva, em vez do conhecimento 

racional. Compreender as limitações e relatividade do mundo do pensamento racional 

é para o Taoísmo, basicamente, uma forma de libertação e, neste contexto, 

comparável com o ioga, ou Vedanta, do hinduísmo, ou com os oito caminhos de Buda. 

No âmbito da cultura chinesa, a libertação Taoísta significou, mais especificamente, 

um abandonar das regras estritas das convenções. 

 A desconfiança no conhecimento convencional e o raciocínio é mais forte no 

Taoísmo do que em qualquer outra filosofia oriental. Baseia-se na sólida crença de 

que o intelecto humano nunca poderá compreender o Tao. Nas palavras de Chuang 

Tzu: 

 

 O conhec imento  mais  pro fundo não se  compreende ,  necessa r iamen te ,  a  s i  

p rópr io ;  o  rac ioc ín io  não  to rna os  homens ma is  sáb ios .  Os sáb ios  são con t ra  

ambos es tes  métodos,  Chuang  Tzu,  James  Legge  (1971) .  

 

 O livro de Chuang Tzu está repleto de passagens que reflectem o desdém 

taoísta pelo raciocínio e argumentação. Assim, ele afirma: 

 

Um cão  não é  bom,  cons iderado  apenas porque ladra  bem,  e  um homem não é  

bom,  cons iderando apenas por  ser  bem fa lan te .  

 

 E ainda: A disputa é prova de uma visão pouco clara. 

 

 O raciocínio lógico era considerado pelos taoistas como sendo uma parte do 

mundo artificial do homem (mundo da linguagem e da retórica), conjuntamente com a 

etiqueta social e os princípios morais. Eles não se interessavam por este mundo, 

concentrando sim toda a sua atenção na observação da natureza de forma a 
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conseguirem discernir “as características de tao”. Assim, desenvolveram uma atitude 

essencialmente científica e apenas a sua profunda desconfiança no método analítico 

os impediu de construírem teorias científicas concretas. Apesar de tudo, a cuidadosa 

observação da natureza, combinada com uma forte intuição mística, levou os sábios 

taoistas a discernimentos profundos, os quais são confirmados pelas modernas teorias 

científicas. Um dos aprofundamentos espirituais taoistas mais importantes foi o de que 

se aperceberem que a transformação e a mudança são características essenciais da 

natureza. Uma passagem de Chuag-tzu mostra claramente como a importância 

fundamental da mudança é revelada pela observação do mundo orgânico: 

 

 Na t r ans formação e  cresc imento  de todas as  co i sas ,  todo o  reben to  e  

qua l idade  têm a  s ua fo rma própr ia .  É n i s to  que res ide  o  seu amadurec imen to  

gradua l  e  deca imen to ,  o  f l u i r  constante  de t r ansformação e  mudança.  

 

 Os taoistas viam todas as transformações da natureza como manifestações de 

uma reciprocidade dinâmica entre os opostos polares yin e yang, apercebendo-se 

assim que cada par de opostos constitui uma relação onde cada um dos pólos está 

dinamicamente ligado ao outro. Para o pensamento ocidental, esta ideia implícita de 

unidade de todos os opostos é extremamente difícil de aceitar. Parece-nos paradoxal 

que valores e conhecimentos, que sempre acreditamos serem opostos, sejam de 

facto, aspectos de uma mesma realidade. No Ocidente, no entanto, sempre se 

considerou como essencial, para a elevação a um estado iluminado, ir “para além dos 

opostos terrestres” (Bhagavad Gita, 2.45), e na China a relação de polaridade de todos 

os opostos reside nas próprias bases do pensamento taoista. Assim, Chuang Tzu 

afirma: 

 

 O “ is to ”  é  também “aqu i lo ” .  O “aqu i lo ”  é  também “ i s to ” . . .  A essênc ia  do  tao  

é que o  “ i s to ”  e  o  “aqu i lo ”  cessem de ser  opostos .  Apenas es ta  essênc ia ,  

actuando como um e ixo ,  é  o  cent ro  de  um c í rcu lo  que representa  a  mudança 

incessan te  [ c i tação in  Fung Yu -Lan,  ( 1958) ;  “A  shor t  H is to ry  o f  Ch inese  

Ph i loso f ie  –  MacM i l lan ,  Nova Io rk ;  pp  112  c i t .  F r i t jo f  Capra .   

 

 A partir da noção que os movimentos do Tao são uma acção combinada e sem 

fim entre os opostos, os taoistas deduziram duas regras básicas de conduta 

humana. Sempre que se queira alcançar algo, deve começar-se pelo seu oposto. 

Assim, Lao Tzu: 

 

Por  fo rma a  con t ra i r ,  deve -se  pr ime i ro  ten tar  expand i r .  

Por  fo rma a  enf raquecer ,  deve -se  cer tamen te  fo r ta lecer  p r ime i ro .  

Por  fo rma a  der ro tar ,  deve -se  exu l ta r  p r ime i ro .  

Por  fo rma a  t i ra r ,  deve -se  dar  p r ime i ro .  

A is to  se  chama subt i l  sabedor ia .  

  Lai Tzu (1970); “Tao te Ching”, trad. Ch’u Ta-Kao;  

  Allen & Unwin, Londres; cap 36 citado por CAPRA, Fritjof 

 

 Por outro lado, sempre que se queira reter algo, deve aí admitir-se alguma coisa 

que seja o seu oposto: 

 

Dobra- te  e  permanece rás  erec to .  

Esvaz ia - te  e  permanecerás che io .  



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         410 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

Usa- te  e  permanecerás novo.  

 

 O drama do fracasso é que aquele que o sofre interpreta-o como uma derrota do 

seu próprio Eu. Este é um sentimento excessivo que o educador tem de corrigir, 

fazendo compreender ao aluno que o insucesso diz respeito ao que fez e não ao que 

é.  

 

 Um indivíduo que, no Japão, se iniciou na arte tradicional do tiro ao arco 

descobriu progressivamente e não sem dificuldade, que não se tratava de forma 

nenhuma de adquirir uma certa habilidade, uma técnica de competição desportiva, 

mas uma transformação interior, um domínio de si que se traduzia pela precisão 

do tiro. É pois um poder espiritual que se deve aprender, e o verdadeiro alvo do 

archeiro não é outro senão ele próprio. Vencendo a sua rigidez muscular e a 

incoerência dos movimentos, chega à liberdade de espírito que significa ao 

mesmo tempo descontracção e concentração. Atinge a perfeição quando já não 

tem consciência de disparar. “O tiro sai espontaneamente para atingir o alvo de 

forma infalível. O não-querer torna-se aqui uma condição de êxito”. Neste nível, 

toda a separação entre a alma e o corpo desaparece; “Aquilo” que dispara é ao 

mesmo tempo o corpo e a alma, sem todavia ser uma ou outra. Sem dúvida, o 

exercício do tiro ao arco não é mais do que um meio ao serviço da mística Zen. 

Mas pouco importa: a experiência conserva um valor universal. Mostra que se 

adquire pelo domínio de uma técnica, o domínio sobre si mesmo, que as formas 

superiores de aprender a fazer (“hiperpraxias”), são também maneiras de 

“aprender a ser”. 

 

 Os mestres Zen têm transmitido ao longo dos séculos o que designam a 

“Lâmpada da iluminação”. Mas o que consiste a iluminação a partir de tal lâmpada? 

Nada do que possa estar explícito nas escrituras, diz Bodhidharma. Nenhuma forma 

de ensinamento didáctico que alguém possa impor aos estudantes a partir de fora. 

Muito para além disso, é uma forma de educação no seu sentido original da palavra: 

dá ênfase – a partir do interior – de algo que já lá está. No Zen, é um processo lento 

para se extrair o que já lá está. É um processo pessoal muito intensivo e consumidor 

de tempo e que não é compatível com os modelos ocidentais que sobrecarregam de 

informação as crianças. É curioso que identifico neste modelo dos mestres Zen 

semelhanças com as afirmações de Santo Agostinho. 

 

 Desde o princípio que são atribuídas aos jovens estudantes duas tarefas:  

 

Ajudá-los a abalar as suas doutrinações culturais e formas rotineiras de pensar; 

Aguçar as suas capacidades de atenção para que iniciem a experiência real do 

mundo – o mundo mesmo debaixo dos seus narizes; 

 

 

 É curioso pensar que a nossa educação não ensine os nossos jovens sobre a 

experiência real do mundo condicionando-os a uma mente dependente. O que é isso, 

a experiência real do mundo? Santo Agostinho afirma que “a resposta está na luz do 

espírito além de qualquer linguagem humana”. Adverte para a linguagem e “mostra o 

desfasamento entre a linguagem e o pensamento, insistindo sobre a mentira, o 

verbalismo, os lapsos, as ambiguidades, etc”. 
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 O Roshi consegue a atenção dos seus estudantes desde cedo. Usa meios 

audaciosos tal como qualquer professor sábio ele anima e enriquece a complexidade 

dos temas com exemplos substanciais e com humor. Mas não deixa qualquer dúvida 

sobre aquilo que é mais vital: que é o estudante que arca com a responsabilidade final 

pelo seu progresso.  

 

 Ta l  como a f i rma Joshu Sasak i - rosh i  “Se possu is  uma mente dependente  é  

melhor  p rocurares  out ra  re l i g ião  que te  t ra te  de  fo rma s impá t i ca ,  mas não pa ra  

o  zen .  Já  não és  uma cr iança.  Eu não se re i  ma is  s impát i co  con t igo .  Deves  

caminhar sozinho  e  at ing ir  a  real ização por t i  mesmo ” .  

 

 O Roshi na tradição japonesa, treina os estudantes na sua maioria através do 

exemplo e pela indireção (não direcção). Ele comunica dois dos seus aspectos através 

do exemplo: 

 

Um é a atenção, a vigilância e a calma; 

O outro é a fina arte de examinar os eventos problemáticos da vida com a melhor 

das objectividades; 

 

 

 Nas salas de aulas das nossas escolas, os professores avaliam os estudantes 

utilizando questões do tipo verdadeiro ou falso, escolhas múltiplas e do tipo de 

ensaios. Nada disto é usado pelos mestres Zen. Nunca se utiliza qualquer discurso 

verbal. Nada que encoraje qualquer tipo de julgamento legal sobre o “bom” ou “mau”. 

Em vez disso, os seus métodos apontam para as percepções vívidas, encorajam os 

insights que furam, trespassam, que cortam com os apegos. Intuitivamente eles 

diagnosticaram um problema humano básico: as nossa redes neuronais de associação  

já estão obstruídas ou engarrafadas (Jam-packed) com pensamentos discriminativos. 

É algo absolutamente verdade? Ou apenas parcialmente verdade? Ou 

fundamentalmente falso? Cada nova decisão apela para mais uma deliberação de 

categorização. Isto reverbera aos circuitos afectivos antigos (COEX Systems de 

Stanislav Groof), às atitudes que nos inculcaram desde a infância carregadas de 

noções precisas sobre o “Certo” ou “Errado”. Um outro tema fundamental Zen: 

Respostas simples e directas contornando rapidamente todo este enchimento 

desordenado de preconceitos mentais, James H. Austin (1998 ). 

 A abordagem Zen é um processo glacial e erosivo de desaprendizagem e 

reestruturação pessoal. O estudante primeiro que tudo aprende como desaprender. 

Então, o processo receptivo de reaprendizagem abre-se e à medida que se desdobra 

a si mesmo, parece reconectar a pessoa ao que parecem ser novas e vitais relações. 

O treino Zen não apaga toda a estrutura da personalidade deixando um zé ninguém. 

Este processo poupa o Ego pragmático no sentido original de Freud. Deixa intactas 

todas aquelas funções vitais que nos ajudam a gerir as situações práticas da vida. 

Contudo, este ego amadurecido cresce significativamente de forma flexível e prática 

encontrando novas formas de navegar nas vicissitudes da vida e nos rigores do 

processo de treino Zen. Zen é uma agência de mudança pessoal e contribui para um 

encontro criativo e distinto. 
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3.1.4 - APRENDIZAGEM IMPLÍCITA. 

 

 A aprendizagem implícita é normalmente caracterizada como uma aprendizagem 

que é tanto não intencional como inconsciente, afirma David R. Shanks (2004), 

“Implicit Learning”. As situações de aprendizagem implícita envolvem situações nas 

quais a principal tarefa que a pessoa se envolve não é deliberada, explícita, onde tente 

aprender sobre as contingências programadas pelo experimentador (professor). 

Segundo, os exemplos descritos por David R. Shanks (2004) referem em comum que 

a aprendizagem pode ser dissociada da consciência. Aqui, assume-se a noção de 

consciência como sinónimo de relatada ou descrita verbalmente. A investigação sobre 

a aprendizagem implícita tornou-se um tópico principal na paisagem da psicologia 

experimental nos últimos anos. A aprendizagem implícita estabelece a existência de 

uma forma de aprendizagem que é não intencional e inconsciente. A aprendizagem é 

possível em condições de atenção reduzida. Vários estudos demonstram que as 

pessoas podem tornar-se sensíveis à estrutura da informação mesmo quando não 

estão deliberadamente a tentar aprender aquela estrutura e quando se envolvem 

noutras actividades mentais em simultâneo. 

 Estas afirmações retiram a necessidade do excessivo formalismo imposto pela 

educação tradicional, magistral, na qual o professor debita a informação e os alunos 

estão sentados, ordenada e passivamente, à escuta. As aulas podem tornar-se mais 

flexíveis do ponto de vista da forma como são estruturadas para centrar o processo de 

ensino e aprendizagem, no aluno.   

 As descobertas sobre a redução da atenção levantam duas questões diferentes 

mas pertinentes: será que existem tarefas de aprendizagem nas quais a redução da 

localização atencional não tem um impacto detectável na aprendizagem? E, existem 

situações nas quais, informação totalmente não esperada pode induzir aprendizagem? 

As respostas a estas questões são muito pouco claras. 

 O facto de a aprendizagem implícita ser inconsciente depende essencialmente 

da validade dos testes usados para indexar consciência. Podemos estabelecer uma 

distinção comum entre testes subjectivos e objectivos, onde os primeiros questionam o 

participante para relatar o seu estado de consciência enquanto os últimos requerem 

algum tipo de descriminação de escolha forçada. A investigação sobre a 

aprendizagem implícita forneceu uma quantidade rica de nova informação relativa ao 

processo de controlo da aprendizagem e da relação entre aprendizagem, atenção e 

consciência. David R. Shanks (2004), afirma que na tentativa de se descobrir que 

existe uma forma de aprender tanto não intencional como inconsciente, muito se tem 

avançado: a aprendizagem pode estar requintadamente ligada aos sistemas de 

processamento que desempenham tarefas específicas, e que o exemplo da 

aprendizagem abstracta pode por vezes ser compreendida em termos de processos 

muito elementares, e que modelos bastante simples podem gerar padrões de 

comportamento complexos. 

 Daniel L. Schacter & Randy L. Buckner (1998), “Priming and The Brain” refere 

que a investigação a nível da psicologia cognitiva, neuropsicologia e das neurociências 

têm convergido recentemente para a ideia de que a memória é composta por formas e 

sistemas dissociados. Esta conclusão baseia-se na análise teórica e experimental de 

uma variedade de diferentes fenómenos de aprendizagem e memória: um dos 

fenómenos mais intensamente estudados designa-se por “priming” que se define como 
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uma alteração na capacidade de identificar ou produzir um item como resultado de um 

encontro anterior específico com o item. “Priming” representa um exemplo daquilo que 

é geralmente mencionado como memória implícita, ou memória não-declarativa, ou 

seja, uma influência não-consciente das experiências passadas a nível dos actuais 

comportamentos realizados ou das performances. Normalmente “priming” é distinto da 

memória explícita. “Priming” é avaliado a partir de tarefas experimentais que não 

requerem a recolha consciente de experiências anteriores específicas. Tais tarefas 

diferem dos testes tradicionais de memória e reconhecimento que solicitam uma forma 

de memória explícita ou declarativa e requerem o estudo e a recolha recente de 

informação de forma intencional.  

 Estes novos conceitos vêm colocar ainda mais desafios ao modelo educativo, 

relativamente àquilo que se avalia, como se avalia e sobretudo ao próprio conceito e 

modelo centrado sobre a avaliação. Na verdade, podemos questionar qual a 

verdadeira “validade” dos testes escritos das várias disciplinas (“validade” entendida 

na sua dimensão estatística), o que solicitam na verdade? Se conteúdos explícitos 

veiculados dentro da sala de aula, ou se experiências e conteúdos anteriores 

implícitas e não conscientes.  

 Ron Sun (1997), “Learning, action, and consciousness: A Hybrid Approach 

Toward Modeling Consciousness”. O estudo do elo crucial entre o modelo do 

conhecimento procedimental/declarativo e a distinção entre consciente/inconsciente 

nos humanos situa-se no trabalho psicológico da aprendizagem implícita. As 

investigações neste campo mostram uma dissociação entre a aprendizagem 

consciente e inconsciente. O conhecimento humano, e o processo de aquisição, 

podem ser parcialmente ou totalmente inconscientes. Existe uma sinergia entre os 

processos conscientes e inconscientes. Pode-se hipotetizar que cada sistema serve 

uma função única e os dois são complementares entre si. Esta sinergia pode mostrar, 

através da aceleração da aprendizagem, melhoria da performance de aprendizagem, 

facilitação da transferência de habilidades aprendidas. É interessante o raciocínio dos 

investigadores que evoluem claramente no sentido dos processos de aprendizagem 

que ultrapassam a nossa vontade consciente de os controlar, pelo facto de 

envolverem variáveis complexas da própria consciência. A dificuldade em 

compreender estes processos a partir da terceira pessoa, remete-nos cada vez mais 

para a experiência na primeira pessoa, dos processos da cognição, consciência auto-

educativa e/ou hipercognição. 

 Ron Sun (1997) evolui para o conceito de Intuição Humana. Este nível possui a 

característica de ser implícito, inacessível e holístico, o que é também uma 

característica da intuição humana. A intuição e a habilidade não se podem exprimir de 

forma linguística e constituem diferentes tipos de capacidade, reflectindo processos 

sub-simbólicos. A intuição manifesta-se na forma fluente, holistica e da situação-

sensível de lidar com o mundo, única dos humanos e não capturável pela computação 

simbólica convencional. A intuição humana pode ser um resultado directo da 

aprendizagem implícita e inconsciente. Através do processo gradual da aprendizagem 

implícita (tácita), emergem representações que capturam as regularidades da natureza 

e são usadas na forma como lidamos directamente com o mundo (sem o envolvimento 

de qualquer processo introspectivo). A intuição é o produto final deste processo da 

aprendizagem inconsciente. A intuição é o resultado de um processo implícito, 

continuo (que mais tarde explícito devido à emergência de um padrão coerente de 

activação), no contexto da descoberta. Chega então ao conceito de qualia, o problema 
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duro de Chalmers (1992), que se refere à qualidade fenomenal da experiência da 

consciência. Block (1994) cit. Ron Sun (1997), distingue consciência de acesso e 

consciência fenomenal. Enquanto a primeira se refere à utilização do conteúdo da 

consciência, a segunda refere-se ao sentimento subjectivo da experiência consciente.  
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 AND COMPLEMENTARY MEDICINE AND COMPLEMENTARY MEDICINE 
 ROLLIN McCRATY, Ph.D.,1 MIKE ATKINSON,1 and  ROLLIN McCRATY, Ph.D.,1 MIKE ATKINSON,1 and  
 RAYMOND TREVOR BRADLEY, Ph.D.2 RAYMOND TREVOR BRADLEY, Ph.D.2 
 Volume 10, Number 1, 2004, pp. 133–143 Volume 10, Number 2, 2004, pp. 325–336 
 © Mary Ann Liebert, Inc. © Mary Ann Liebert, Inc. 
 Electrophysiological Evidence of Intuition: Part 1. Electrophysiological Evidence of Intuition: Part 2. 
 The Surprising Role of the Heart A System-Wide Process? 

 
 
 As questões sobre a aprendizagem e a forma como procuramos balizar os 

processos pedagógicos numa tentativa de manipular os resultados, ou aquilo que são 

as competências adquiridas pelos alunos, está a tornar-se cada vez mais motivo de 

grandes ambiguidades, devido aos crescentes “patologias educativas”. Quero dizer 

com isto, que devemos confiar cada vez mais na natureza da consciência e saber 

entregar a mente consciente à orientação da mente superconsciente ou Mestre Interior 

de Verdade. Aquilo que estamos a fazer não é educar é (des)educar, adestrar, 

automatizar. Nós temos duas vias, uma é aquela que impera actualmente nas nossa 

escolas, onde procuramos programar a mente consciente pela “educação” 

(adestramento/mecanização de hábitos), em função dos preconceitos culturais. Com 

base neles acontece um desvio da nossa natureza essencial ou matriz noumenal e o 

processo de fechamento (neofobia), o recalcamento e doença são inevitáveis. A outra, 

é uma auto-educação ou manifestação da nossa consciência, ou seja, através de um 

processo educativo centrado na primeira pessoa, procuramos eliminar a ignorância 

que advém do mundo da desinformação e do ruído, e nos desvia do nosso potencial 

intrínseco ou hipercognitivo. Esta hipercognição, ou também, aprendizagem implícita e 

inconsciente (superconsciente) permite-nos aceder à sabedoria imanente a todos e a 

cada um de nós. Toda a sabedoria está disponível no campo de consciência universal, 

nós acedemos a parcelas dessa informação em função das perguntas que 

elaboramos. Estas são uma função do nosso nível de evolução da consciência. 
 
 
 
  Aprendizagem Implícita Inconsciente 
  ↓ 
  Intuição 
  Implícito, Inacessível e Holístico - a intuição é o produto final  
  deste processo da aprendizagem inconsciente 
  ↓ 
  Qualia 
  CONSCIÊNCIA 
  ┌──────────────────┴──────────────────┐ 
  CORRELATO NEURONAL  PORTAL NEURONAL  
  DA CONSCIÊNCIA  DA CONSCIÊNCIA 
  ▪  ▪ 
  “Robotização do Homem”  “Humanização do Robot”  
  Redução da natureza do  Elevação da natureza do 
  Homem a um mero instrumento  Homem à sua dimensão 
  de processamento de informação.  Divina/espiritual 
  intelectualmente capitalizável. 
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 Ron Sun (1999), “From Implicit Skills to Explicit Knowledge: A Bottom-Up 

Model of Skill Learning”, refere que “a aquisição de habilidades ocupa grande 

parte da vida e das actividades humanas. Naturalmente, o estudo da 

aprendizagem de habilidades é um dos principais objectivos das ciências 

cognitivas. O mais vasto campo de estudo nas ciências cognitivas é a aquisição de 

habilidades cognitivas que se referem à aprendizagem da capacidade de resolver 

problemas em tarefas orientadas intelectualmente tais como a aritmética, 

resolução de puzzles, geometria elementar, etc. Contudo, as habilidades variam 

em complexidade e no grau de envolvimento cognitivo. No entanto, para além de 

se estudarem tarefas altamente intelectuais, também é importante estudar as 

habilidades cognitivas de “baixo-nível” as quais não têm recebido a atenção 

suficiente da investigação na modelação cognitiva das habilidades cognitivas de 

baixo-nível. Ela envolve um agente de selecção e realização de uma sequência de 

acções para concretizar um objectivo, com base na informação disponível 

momento-a-momento (reactiva). Apenas é fornecido ao sujeito um conjunto 

limitado de informação sensorial. Outra motivação que conduziu o autor a realizar 

a investigação prende-se com o facto de haver a necessidade de criar um modelo 

de aprendizagem que não exija uma grande quantidade de conhecimento à priori 

(sob a forma de instruções ou exemplos e pré-requisitos). A maioria dos modelos 

da aprendizagem de habilidades são do tipo “Top-down” e assumem, regra geral, 

que os indivíduos aprendem o conhecimento genérico, verbal e declarativo 

primeiro e depois através da prática, convertendo um tal conhecimento em 

habilidades específicas e utilizáveis. Contudo, quando não é fornecida aos sujeitos 

uma quantidade suficiente de informação sobre um determinado conhecimento, 

considerado relevante, para o desempenho da tarefa, a aprendizagem pode 

acontecer de forma diferente. O investigador acredita que é provável que muitas 

habilidades se desenvolvam antes de se adquirir o conhecimento declarativo, 

sendo este conhecimento construído apenas depois da tarefa estar pelo menos 

parcialmente desenvolvida. Acredita-se que podemos capturar este tipo de 

aprendizagem “bottom-up” em domínios de habilidades de baixo nível.  

 

 O modelo “bottom-up” de aprendizagem enquadra-se com os estilos de ensino 

centrados no aluno, onde este se envolve na pesquisa ou execução de uma tarefa ou 

projecto e vai sentindo necessidade de investigar ou fundamentar as experiências que 

vai tendo à medida que evolui no processo prático/teórico de aprendizagem. Trata-se 

de estilos de ensino centrados no aluno, “além da barreira da descoberta”. Os modelos 

“Top-down” sobrecarregam os alunos num espaço curto de tempo com uma 

quantidade elevada de informação dificultando ao aluno a sua “mastigação e 

digestão”. Quando os alunos são confrontados com a prática, muitas vezes as 

soluções teóricas revelam-se inadequadas ou incompatíveis com a realidade concreta 

da experiência prática. Esta é a consequência de uma educação demasiado teorizada 

que acaba por confundir o “mapa” com o “território em si”. Esta pode ser uma das 

limitações do actual modelo educativo que cria dificuldades aos alunos no seu 

processo de “concretização do abstracto” e de “abstracção do concreto”. Muitos 

alunos, quando confrontados com uma matemática teórica, acabam muitas vezes por 

automatizar um conjunto de procedimento, passos e etapas, sem nunca 

compreenderem efectivamente qual a relação dos cálculos com os problemas 

concretos da vida real. Ou seja, apesar de se automatizar passos e se compreender a 

lógica dos mesmos, tal não significa que se tenham adquirido competências na 

expressão do cálculo ou o domínio das habilidades matemáticas, e o aluno não 
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estabelece relação entre as abstracções e a realidade. Vive-se a “Teatralidade” do 

processo de aprendizagem. 

 

 

3.1.5 - APRENDIZAGEM DA REALIDADE EXTERNA VERSUS REALIDADE INTERNA. 
 
 
 Quando Jon Kabat-Zinn desenvolveu o programa de relaxamento e de redução 

de stress na University of Massachussets Medical Centre nos finais de 1970, MBSR 

(Mindfulness-Based Stress Reduction), não suponha que o projecto se estendesse 

pelo mundo. Este programa é aplicado nas mais diversas situações nomeadamente, 

doença do coração, dor, ansiedade, fibromialgia, desordens da alimentação bem como 

no treino pré-parto, problemas prisionais e escolares. 

 Na verdade, o MBSR tem as suas raízes em cerca de 2.500 anos de tradições 

espirituais contemplativas nas quais a prática de focar a atenção e a consciência, 

sobretudo na experiência do ser momento-a-momento, de uma forma aberta e não 

julgamental (crítica), é activamente cultivada. Esta introdução da prática da MBSR 

proveniente das práticas milenares parece ser mais uma das ferramentas que o 

mundo ocidental aguardava, na medida em que o método retira as características 

ritualistas e religiosas tornando-a simples e acessível a todos sem perder a sua 

essência como prática eficaz. Kabat-Zinn descreve a MBSR como “uma abordagem 

educacional sistemática bem definida, centrada no paciente que utiliza um treino 

relativamente intenso na meditação da mente atenta e consciente (mindfulness) como 

estrutura nuclear do programa de forma a ensinar às pessoas a cuidarem melhor de si 

próprias, de forma a viver uma vida mais saudável e mais adaptada”. As componentes 

chave do programa incluem material teórico relacionado com a relaxação, meditação e 

a ligação mente-corpo e a prática experimental da meditação durante reuniões de 

grupos e prática diária em casa. Práticas diversas mas relacionadas utilizam a 

consciência do corpo e da respiração, regulação da atenção e incluem a meditação 

sentado, em caminhada e hatha yoga suave. Os processos de grupo concentram-se 

na resolução de problemas relacionados com os obstáculos que impedem a prática 

efectiva e a aplicação da prática no dia-a-dia e interacções de apoio entre os membros 

do grupo são algumas das partes significativas dos encontros regulares dos grupos. 

 Resumindo, MBSR parece ajudar as pessoas com ou sem doenças numa melhor 

e mais genuína forma de vida. Tem sido provado em vários cenários quase 

experimentais e experimentais, que possui um potencial enorme no tratamento de 

desordens médicas incluindo o cancro. 

 

 Richard D. Davidson et al. (2003), As imagens do fMRI revelam que quando 

as pessoas estão emocionalmente perturbadas, ansiosas, revoltadas, deprimidas, 

os locais do cérebro mais activos são os circuitos convergentes na amígdala, 

partes dos centros emocionais cerebrais e o córtex pré-frontal direito, uma região 

cerebral importante na hiper-vigilância típica de pessoas sob tensão. Por outro 

lado, quando as pessoas manifestam disposições ou estados emocionais 

positivos, se sentem energizadas e com entusiasmo, os centros anteriores estão 

silenciados e a actividade manifesta-se no córtex pré-frontal esquerdo.  

 

 O medo tem origem nos circuitos inferiores situados no interior do meu cérebro e 
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está a exprimir-se no meu corpo. Os meus circuitos de reforço negativo encontram-se 

hiperactivos, John Lilly (1998). VR = f (EC) a Vivência da Realidade é uma função do 

nosso Estado de Consciência, Pierre Weil (2001), “A mudança de sentido e o sentido 

da mudança”. 

 Ao mudar a nossa percepção da realidade compreenderemos que aquilo que nos 

acontece é fruto da forma como queremos acreditar na “realidade”. A saúde depende 

inteiramente pelo foco da nossa atenção para aquilo que desejamos de bom para nós 

e para os outros.  

 

 
 

3.1.6. - APRENDER A LINGUAGEM DO SILÊNCIO. 

 
 
 
 R. Murray Schafer é o autor do termo “soundscape” (paisagem sonora) e do 

conceito de “Acoustic ecology” (ecologia acústica). “Vozes” específicas de 

determinadas criaturas dentro de um ecossistema imperturbado, evoluem para 

desempenhar funções dentro dos parâmetros acústicos específicos desse habitat e 

em especial dentro da estrutura simbiótica imposta pelo conteúdo espectral de outras 

vozes de outras espécies que ocupem o mesmo bioma. O resultado é uma textura 

integrada de sons que se expandem, quer dentro do alcance espectral audível 

humano, quer fora dele, com mudanças de padrões dependentes da sazonalidade, 

clima e hora do dia.  

 

 A destruição das paisagens naturais começa com a perda do próprio habitat. 

Importa aqui sublinhar preferencialmente o ruído induzido pelo homem e o impacto 

deste comportamento de stress em determinadas criaturas e habitats de forma a 

exprimir alguns aspectos dos danos. Utilizando técnicas de gravação de campo 

estandardizadas este efeito pode ser mostrado através da recente descoberta da 

“hipótese de nicho” ou “biofonia”. Este conceito refere-se ao facto de numa paisagem 

sonora natural não perturbada de um determinado habitat, todas as criaturas vocais 

são audíveis numa relação simbiótica entre si tal e qual os instrumentos de uma 

orquestra. A biofonia também define as fronteiras de um bioma através de sons 

característicos relevantes de determinadas espécies e podem fornecer um indicador 

da sua vitalidade geral ou degradação. 

 

 Quando este campo de investigação se iniciou em 1968, eram necessários 10 a 

15 horas para se capturar uma hora (15:1), de paisagem sonora natural limpa nos 48 

estados americanos. Nessa altura cerca de 45% das florestas não perturbadas 

encontrava-se intacta. Contudo, em 1999 o rácio no tempo de gravação de campo 

para se recolher material aceitável, tinha-se alterado para cerca de 2.000:1 no norte da 

América, correlacionando-se com aproximadamente 2% das florestas imperturbadas 

que permaneciam intactas. O rácio de gravação de informação não perturbada na 

América Central e do Sul tinha-se alterado de 10:1 para aproximadamente 200:1 

durante o mesmo período. Através destes números pode-se constatar o stress que a 

acção humana está a colocar sobre os ecossistemas com consequências desastrosas 

para o próprio homem. 
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 As paisagens sonoras, mesmo em ambientes cativos, desempenham um papel 

no comportamento das criaturas selvagens. Um relatório de 1993 relatava que os 

tigres, linces e raposas entravam em pânico quando os jactos militares sobrevoavam o 

Zoológico de Sweden’s Froso a cerca de 300 milhas a norte de Estocolmo durante os 

voos de treino de rotina. Alguns dos animais despedaçaram e comeram 23 das suas 

crias, incluindo 5 tigres siberianos raros. Na tentativa de proteger as suas crias os 

animais recorreram ao infanticídio. 

 O pressuposto que pode haver um efeito significativo na biofonia pela introdução 

de ruído induzido pelos humanos tem sido desde há muito compreendido pelas 

culturas não industriais que dependem da integridade dos sons naturais, não 

perturbados, para determinar o sentido de espaço (local) bem como por razões 

estéticas e espirituais. De facto, a própria saúde física e mental dos grupos centrados 

na terra que se estendem desde o equador até ao árctico, dependem em grande parte 

da relação especial entre a paisagem sonora natural o seu habitat e eles próprios. 

 A única forma de restituir o gosto, o prazer e a consciência pelo silêncio depende 

apenas da nossa capacidade em silenciarmos a nossa mente, de a pacificarmos. A 

escola deve de ser um local privilegiado onde os professores e as crianças sintam o 

prazer de “descobrir as vozes do mundo natural”. A escola deve facilitar o “aprender a 

escutar o mundo” na sua forma pura e inviolada. 

 As salas isoladas e revestidas com as caixas de ovos de papel, podem servir 

para criar espaços de silêncio onde as crianças podem sentir o silêncio e aprender a 

sentir-se. Também o “silêncio visual” facilita a exploração do espaço e do corpo de 

uma forma diferente e inabitual. A quantidade de estímulos visuais que recebemos 

diariamente, causam enorme fadiga porque sobrecarregam o sistema nervoso com 

informação ruidosa distraindo do essencial.  

 

 

 “O SILÊNCIO É O EQUILÍBRIO ABSOLUTO DO CORPO, DO ESPÍRITO E DA ALMA. O 

Homem que preserva a unidade do seu ser, permanece sempre calmo e 

inquebrantável perante as tempestades da existência. Nem uma folha a mexer na 

árvore, nem uma ruga a brilhar na superfície do lago: tal é, para o homem 

sensato, a atitude ideal do comportamento na vida.” 

 
   Jean-Paul Bourre, “Sabedoria Ameríndia” 

 

 

 

3.1.7. - O MEU CORPO É O MEU LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM. 
 
 
 
 Os gregos procuravam despertar a força criadora contida no ser humano 

(entasis), e através do uso dessa força desenvolver poderes, inclusive de cura. Os 

gregos acreditavam que a cura ocorria por metanóia, isto é, por transformação de 

emoções e sentimentos, e para eles as causas das doenças eram mentais, e a cura 

espiritual – nooterapia, Gilda Moura (2003).  

 O cientista John Lilly, foi um cartógrafo do espaço interior e o seu livro “o 

cientista”, é uma viagem de descoberta àquela que é verdadeiramente a última 
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fronteira, a mente humana. Esta é sem dúvida o tema central e a ferramenta de 

trabalho da educação, só que fomenta o ruído dos processos cognitivos. Segundo 

John Lilly (1998), “os conflitos básicos são as realidades interiores contra as 

realidades exteriores”. 

 John Lilly (1998), desenvolveu o seu projecto de isolamento sensorial com o 

intuito de “aprender a isolar o cérebro e a mente”. O interessante nestes estudos de 

isolamento sensorial aplicados ao ensino criam a oportunidade para a experiência na 

primeira pessoa dos benefícios do silencia e da quietude comparativamente ao ruído e 

incoerência da hiperestimulação cognitiva. Este neuromito baseia-se no medo dos 

“baldios neuronais” e a consequente incompetência cognitiva e desvalorização do 

capital intelectual. Para nos conhecermos verdadeiramente deve-se eliminar todas as 

fontes de ruído externo e interno que sobrecarregam o nosso universo psíquico, 

dificultando o diálogo com a mente superconsciente ou o nosso “Mestre Interior de 

Verdade”. 

 

 
 APRENDER A ISOLAR O CÉREBRO E A MENTE - Origem da estimulação corporal: 
 ──────────────────────────────────────────────────────────────── 

Percebeu que as importantes experiências que tencionava realizar deveriam reduzir estas diversas 
formas de estimulação corporal ao mínimo possível sem seccionarem as fibras nervosas que se 
dirigiam para o cérebro. Apercebeu-se do aspecto essencial da relação existente entre o movimento do 
corpo e a sua auto-estimulação quando nos movimentos – o feedback dos músculos, das articulações, 
dos ossos e da pele. 

  ┌─────────────────────────┴─────────────────────────┐ 
 LUZ SOM GRAVITAÇÃO TEMPERATURA TACTO E PRESSÃO 
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
 Os efeitos da luz Os efeitos do som Os efeitos da  Percebeu as O tacto e a pressão 
 E a estimulação  e a estimulação gravitação e a diferenças de e a estimulação  
 Que ela provoca que ela provoca  forma como esta temperatura, as que estes provocam 
 Nos olhos nos ouvidos determina a posição roupas e os na pele e na 
   Do corpo e as efeitos provocados Extremidade dos 
   características pelo calor e Órgãos que se 
   do movimento. Pelo frio. Encontram  
     Profundamente 
     Enterrados no corpo. 
 
 
 

 Para conseguir o isolamento sensorial necessário às experiências, estabeleceu 

um conjunto de requisitos necessários para isolar um corpo de todas as formas 

conhecidas de estimulação física. John Lilly visualizou assim um tanque no qual o 

corpo ficasse suspenso em água à temperatura corporal. Este tanque foi colocado no 

interior de uma câmara insonorizada e isolada da luz. Para permitir a respiração 

subaquática concebeu máscaras adequadas para a respiração subaquática. Nesse 

sistema, era importante que o CO2 fosse ventilado adequadamente, e o O2 fornecido 

em quantidades necessárias, sem que se exercesse qualquer pressão detectável 

contrária à respiração. 
 

 A água que corria dentro do tanque provinha da canalização, e a sua 

temperatura era controlada por um termóstato de laboratório que a regulava para 34º 

C. Com o intuído de minimizar a estimulação cutânea suspendeu os braços e pernas 

com cintas de borracha cirúrgica. No final de 1954 foram desenvolvidas as primeiras 

experiências utilizando as instalações. John Lilly fora bem sucedido na redução de 

todas as formas de estimulação até ao valor mínimo possível, e havia-se imergido na 

escuridão e na calma do seu ambiente aquoso durante horas a fio de cada vez.  
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Gráfico: Resultados da investigação de John Lilly (1998) - Numa primeira fase as 

conclusões da investigação não dependiam da influência de substâncias químicas, seja o 

tartarato de dietilamida do ácido lisérgico (LSD-25) e a substância K (Ketamina). A utilização 

destas substâncias só posteriormente foi introduzida no contexto experimental com 

administração da substância K em diferentes dosagens que foram responsáveis por 

diferentes níveis de experiência. O investigador dedicou-se a estudar os efeitos de K sobre 

si próprio e nos sistemas de crenças. A substância K introduz certas mudanças específicas 

na configuração molecular e na computação do biocomputador. Algumas destas mudanças 

são visíveis aos observadores externos, algumas são visíveis apenas ao 

observador/operador interno. “Qual é o significado desta cultura centrada no Homem e da 

qual faço parte? Com as nossas preocupações narcisistas, as nossas realidades de 

papelão, a nossa comunhão uns com os outros, deixamos de fora aquilo que é óbvio”, John 

Lilly (1998). “Não há dúvida que estou mesmo apanhado pela crença da mente contida no 

interior de um cérebro humano”, John Lilly (1998). 

O cérebro humano é tão vasto que pode suprimir, ou reprimir, e manter sob o seu domínio, 

tanto a expressão das energias positivas, relacionadas com o sexo e o amor, como das 

energias negativas castigadoras dos circuitos inferiores. Percebeu que nós não devemos 

ser necessariamente vítimas desses sistemas inferiores, que é possível sublimá-los ou 

controlá-los através de muitos meios. O enorme córtex cerebral do ser humano tinha a 

capacidade de gerar um número infindo de rumos alternativos para canalizar estas energias 

primitivas; 
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  Exploração do espaço interno cognição anómala - hipercognição 
  John Lilly (1998), “O cientista”; Via Óptima 

  ┌──────────────────┴──────────────────┐ 
  “Isolamento sensorial”  “Ketamina” 
  ↓  ↓ 
  Aprendendo a isolar o cérebro da mente:  Droga legal e livremente disponível 
  ─────────────────────────────  sob receita médica 
 ▪ Tanque cheio de água;  ↓ 
 ▪ Temperatura da água controlada com termóstato (37.º C);  O observador/operador  
 ▪ Máscara especial para respiração subaquática;   científico existe 
 ▪ Suspensão confortável do sujeito experimentado   no interior de dois 
 dentro do reservatório – relaxamento num plano horizontal;  conjuntos de realidades  
 gravitacional e equipotencial – flutuação na água.  que existem 
 ─────────────────────────────   simultaneamente. 

  ┌───────────┴───────────┐  ┌──────────┴──────────┐ 
 1.ª descoberta 2.ª descoberta 3.ª descoberta Realidade consensual  Realidade  
 ↓ ↓ ↓ humana, a realidade  interna 
 o cérebro contém O ambiente no Existem inúmeros externa (r.e.)  (r.i.) 
 osciladores  tanque proporciona estados de  ↓  ↓  
 auto-sustentados o mais profundo consciência, ou ekstasis  entasis 
 não precisando relaxamento e de ser. “ficando de fora”  “ficando de dentro” 

 de formas externas repouso que já ↓  └──────────┬──────────┘ 
 de estimulação para experimentara. Descobriu que  O observador/operador existe na r.i., por vezes 
 se manter consciente. ↓ pode exercer Acoplado com a r.e. e por vezes em isolamento 
  Era muito superior um controle não acoplado dessa forma. Com altos níveis de 
  a uma cama para fins voluntário sobre concentração de K no sangue, o observador/operador 
  De relaxamento das estes estados. é isolado da sua acoplagem com a r.e., incluindo 
  tensões acumuladas  a realidade consensual humana. O único local 
  No dia de trabalho.  físico e socialmente seguro para investigar  
  2 horas passadas dentro  Essa rotura é flutuando no tanque de 
  do tanque proporcionam  isolamento num ambiente controlado, isolado 
  o descanso equivalente  Da necessidade de interacções e transacções 
  a 8 horas de sono dormidas  com a realidade consensual humana. 
  numa cama, 2 horas essas  ▪ 
  que não eram necessariamente   MATRIX: “Não existe colher”  
  passadas a dormir.    
  ↓    
  Libertação dos efeitos da     
  Gravidade, luz e som.    
  Privação sensorial.    

 
 
 Conclusões: 
 

Ao fim das primeiras horas de exposição usando aparelhagem adequada, 

descobriu qual das duas escolas de pensamento se encontrava correcta: fora 

provada a teoria de que o cérebro contém osciladores auto-sustentados, não 

precisando de formas externas de estimulação para se manter consciente. 

Foi realizada uma segunda descoberta: este ambiente do tanque proporcionada o 

mais profundo relaxamento e repouso que ele já experimentara na sua vida. Era 

muito superior a uma cama para fins de relaxamento das tensões acumuladas no 

dia de trabalho. Descobriu que duas horas passadas dentro do tanque lhe 

proporcionava o descanso equivalente a 8 horas de sono dormidas numa cama, 2 

horas essas que não eram necessariamente passadas a dormir. 

Descobriu a existência de inúmeros estados de consciência, ou de ser, entre a 

consciência desperta normal, de participação numa realidade externa, e o estado 

inconsciente do sono profundo. Descobriu que conseguia exercer um controle 

voluntário sobre esses estados; que, se assim o desejasse, podia sonhar 

acordado, ter alucinações; que nas suas realidades interiores podiam ocorrer 

acontecimentos totais tão intensos e “reais” que poderiam ser confundidos com 

acontecimentos no mundo externo. 
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Nesse ambiente único, livre de fontes normais de estimulação, ele descobriu que 

a sua mente e o seu sistema nervoso funcionavam de forma ás quais não se 

acostumara ainda. 

Estas experiências no tanque começaram a provocar-lhe uma certa inquietação. 

Sentiu que, quando se encontrava isolado no tanque, se manifestavam presenças 

aparentes que eram criadas pela sua imaginação, ou então programadas no seu 

cérebro por fontes desconhecidas. Sentiu a presença de pessoas que sabia 

encontrarem-se distantes das instalações. Sentiu presenças estranhas e 

alienígenas que nunca experimentara antes. De acordo com o sistema que na 

altura acreditava, o cérebro continha a mente; não admitia possibilidades como a 

existência de fontes distantes que comunicassem consigo no tanque. No seu 

trabalho científico, não tivera qualquer experiência capaz de lhe explicar as 

vivências que teve. 

Descobriu que em nenhuma destas situações o isolamento físico era tão completo 

quanto no tanque; 

 

 Simplificando para a educação, sem complicar a realidade educativa, podemos 

criar espaços de algum isolamento sensorial com o objectivo de facilitar às crianças a 

experiência de contacto com a sua realidade interior, ajudando-as a tornarem-se 

“cientistas” e o seu corpo (mente subconsciente, Candace Pert, 1999), será o seu 

laboratório de aprendizagem. A forma mais simples de implementar é através de 

sessões de relaxamento progressivo e profundo facilitando e orientando as viagens da 

mente. Outra forma de o fazer, é através da apneia dentro de uma piscina onde todos 

colaboram com o silencio para poderem escutar os sons do corpo e perscrutarem o 

ruído da mente.  

 As várias técnicas de desenvolvimento pessoal centram-se na percepção dos 

estados interiores, seja a meditação em movimento (Tai-Chi-Chuan), seja a meditação 

estática (Yoga), seja através do recurso às modernas tecnologias como os 

equipamentos de biofeedback. Através destes “instrumentos” que incidem sobre o 

corpo físico, o objectivo último é o trabalho a nível dos corpos subtis e a facilitação de 

um processo evolutivo da consciência. Todas as alterações coerentes ou incoerentes 

sobre os corpos subtis, reflectir-se-ão a nível do corpo físico e o inverso também é 

verdade.  

 

 “APRENDE A DESFRUTAR O INSTANTE DE BELEZA DAS COISAS, o voo de um pássaro, 

o ruído do vento, o canto das fontes, a penumbra misteriosa de um bosque… 

Torna-te como a criança que se espanta com tudo e o tempo deter-se-á; e terás a 

experiência do mundo através do teu próprio corpo.” 

 

 “CONHECER O MUNDO É CONHECER-SE A SI PRÓPRIO”. 

 

 “NÃO TENHAS MEDO DOS CONTRÁRIOS, DAS OPOSIÇÕES, que dividem o mundo e 

criam a ilusão de acontecimentos separados. Esta forma de ver é fonte de conflito, 

de sofrimento e de luta perpétua. A noite não é inimiga do dia, tal como a morte 

não é inimiga da vida. É preciso o encontro do fogo e da água, do sol e da 

humidade para criar o arco-íris.” 

 
  Jean-aul Bourre “Sabedoria Amerindia” 
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3.1.8 – EDUCAR PARA A PROSPERIDADE. 
 
 
 A “Lei da Atracção” é a lei da criação. Os físicos quânticos dizem-nos que o 

Universo emergiu do pensamento! Nós criamos a nossa vida através dos nossos 

pensamentos e da lei da atracção. A “Tecnologia Interior” corresponde ao mecanismo 

que faz funcionar a lei da atracção. A prosperidade acontece quando nos tornamos 

conscientes desta grande lei. A criação está sempre a acontecer, cada vez que um 

indivíduo tem um pensamento, ou uma forma prolongada de pensamento, está num 

processo criativo. Algo se irá manifestar fruto desses pensamentos. O nosso sistema 

educativo é o resultado de um acto criativo, tal como o estado social colectivo da 

nação. A “crise” reflecte a desarmonia de pensamentos que emitimos. Nós atraímos 

para nós o resultado dos pensamentos predominantes que mantemos, estejamos ou 

não conscientes dos mesmos. Os “mass média” emitem ininterruptamente imagens e 

des-informações que reflectem a desarmonia social. Ao fazê-lo concentram a atenção 

do colectivo nos sentimentos incoerentes. O colectivo pronuncia expressões de 

negação e repúdio relativos a essa realidade. Como a lei da atracção não processa 

“não” ou outras expressões de negação, ou seja, não é influenciada por aquilo que 

não queremos, acabamos por manifestar na nossa realidade a desarmonia, caos, 

conflito, pobreza, miséria, fome, privação que repudiamos. 

 Educar para a prosperidade significa ensinar a “estar consciente dos 

pensamentos e escolhê-los com cuidado, como um processo agradável, como uma 

obra prima da nossa própria vida”. Compreender que as coisas semelhantes se 

atraem e por isso, os pensamentos são magnéticos atraindo aquilo que está em 

ressonância com eles, que os nossos actuais pensamentos estão a criar a nossa vida 

futura. Por isso é fundamental ajudar as crianças a aprender a visualizar o futuro que 

desejam para si de forma coerente, harmoniosa e responsável. 

 

 A verdade é que o Universo auto-consciente tem estado a responder-nos 

durante toda a vida, mas nós não conseguimos receber as respostas se não 

estivermos despertos e sintonizados. É imperativo esquecer as dificuldades do 

nosso passado, os códigos culturais e os preconceitos sociais. Nós somos os 

únicos que podemos criar a vida que merecemos. Auto-responsabilidade. 

 

 

3.1.9. – ESCOLA DA PONTE, RUMO AO FUTURO DA EDUCAÇÃO. 
 
 
 O texto que se segue é uma transcrição de uma entrevista realizada ao 
Professor José Pacheco por Cristiane Marangon e pode ser encontrado no seguinte 
endereço electrónico: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-inicial/jose-
pacheco-escola-ponte-479055.shtml. 
 O título deste artigo é: JOSÉ PACHECO E A ESCOLA DA PONTE O EDUCADOR 

PORTUGUÊS CONTA COMO É A ESCOLA DA PONTE, EM QUE NÃO HÁ TURMAS, E DIZ QUE 

QUEM QUER INOVAR DEVE TER MAIS INTERROGAÇÕES QUE CERTEZAS. 

 
 José Pacheco não é o primeiro - e nem será o último - a desejar uma escola que 

fuja do modelo tradicional. Ao contrário de muitos, no entanto, o educador português 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-inicial/jose-pacheco-escola-ponte-479055.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-inicial/jose-pacheco-escola-ponte-479055.shtml
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pode orgulhar-se por ter transformado o seu sonho em realidade. Há 28 anos ele 

coordena a Escola da Ponte. Apesar de fazer parte da rede pública portuguesa, a 

escola de ensino básico, localizada a 30 quilómetros da cidade do Porto, em nada se 

parece com as demais. 

 A Ponte não segue um sistema baseado em seriação ou ciclos e os seus 

professores não são responsáveis por uma disciplina ou por uma turma específicas. 

As crianças e os adolescentes que lá estudam, muitos deles violentos, transferidos de 

outras instituições, definem quais são as suas áreas de interesse e desenvolvem 

projetos de pesquisa, tanto em grupo como individuais. 

 A cada ano, as crianças e os jovens criam as regras de convivência que serão 

seguidas inclusive por educadores e familiares. É fácil prever que acontecem 

problemas de adaptação. Há professores que se vão embora e alunos que 

estranham tanta liberdade. Nada, no entanto, que faça a equipa desanimar.  

 

O sistema tem-se mostrado viável por pelo menos dois motivos:  

 

1. Primeiro, porque os educadores estão abertos a mudanças;  

 

2. Segundo, porque as famílias dos alunos apoiam e defendem a escola 

idealizada por Pacheco. 

  
 
 Quando jovem, esse educador de fala mansa não pensava em lecionar. 
Queria ser engenheiro electrónico. Mas uma questão o inquietava: por que 
motivo a escola ainda reproduzia um modelo criado há 200 anos? Na busca 
por uma resposta, apaixonou-se pelo magistério. "Percebi que na engenharia 
teria menos a descobrir, enquanto na educação ainda estava tudo por fazer." 
Desse "tudo" de que se tem incumbido o professor Zé, como gosta de ser 

chamado, é que trata a entrevista a seguir, concedida à NOVA ESCOLA em São 
Paulo. 
  
 
A Escola da Ponte é bem diferente das tradicionais. Como é que funciona? 
  
JOSÉ PACHECO: Lá não há séries, ciclos, turmas, anos, manuais, testes e aulas. Os 
alunos se agrupam de acordo com os interesses comuns para desenvolver projetos 
de pesquisa. Há também os estudos individuais, depois compartilhados com os 
colegas. Os estudantes podem recorrer a qualquer professor para solicitar as suas 
respostas. Se eles não conseguem responder, os encaminham a um especialista.  
 
Existem salas de aula? 
  
PACHECO: Não há salas de aula, e sim lugares onde cada aluno procura pessoas, 
ferramentas e soluções, testa seus conhecimentos e convive com os outros. São os 
espaços educativos. Hoje, eles estão designados por área. Na humanística, por 
exemplo, estuda-se História e Geografia; no pavilhão das ciências fica o material sobre 
Matemática; e o central abriga a Educação Artística e a Tecnológica.  
 
A arquitetura mudou para acompanhar o sistema de ensino? 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         425 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

  
PACHECO: Não. Aliás, isso é um problema. Nosso sonho é um prédio com outro 
conceito de espaço. Temos uma maquete feita por 12 arquitetos, ex-alunos que 
conhecem bem a proposta da escola. Esse projeto inclui uma área que chamo de 
centro da descoberta, onde compartilharemos o que sabemos. Há também pequenos 
nichos hexagonais, destinados aos pequenos grupos e às tarefas individuais. Estão 
previstas ainda amplas avenidas e alguns cursos d'água, onde se possa mergulhar 
os pés para conversar, além de um lugar para cochilar. As novas tecnologias da 
informação devem estar espalhadas por todos os lados para ser democraticamente 
utilizadas pela comunidade, o que já conseguimos. 
  
 
Os professores precisam de formação específica para lecionar lá? 
  
PACHECO: Não. Eles têm a mesma formação que os de outras instituições. O 
diferencial é que sentem uma inquietação quanto à educação e admitem existir outras 
lógicas. A nossa escola é a única no país que pode escolher o corpo docente. Os 
candidatos aparecem geralmente como visitantes e perguntam o que é preciso para 
dar aulas lá. Digo apenas para deixarem o nome. No fim de cada ano fazemos 
contato. Hoje somos 27, cada um com suas especializações. 
  
 
Como os novos professores se adaptam à proposta da escola? 
  
PACHECO: Há profissionais que estiveram sozinhos em sala durante anos e quando 
chegam constatam que sua formação e experiência servem para nada. De cada 
dez que entram, um não aguenta. Outros desertam e regressam depois. Mas nós 
também, por vezes, temos que nos adaptar. Há dois anos recebemos muitas crianças 
e professores novos, não familiarizados com a nossa proposta. Apenas a quinta parte 
do corpo docente já estava lá quando isso aconteceu. Passamos a conviver com 
mestres que sabiam dar aula e estudantes que sabiam fazer cópias. Foi necessário 
dar dois ou três passos para trás para que depois caminhássemos todos juntos. 
Precisamos aceitar o que os outros trazem e esperar que eles acreditem nas nossas 
ideias. Essa foi a terceira vez que passamos por isso.  
 
 
Qual o perfil dos alunos atendidos pela Escola da Ponte? 
  
PACHECO: Eles têm entre 5 e 17 anos. Cerca de 50 (um quarto do total) chegaram 
extremamente violentos, com diagnósticos psiquiátricos e psicológicos. As instituições 
de inserção social que acolhem crianças e jovens órfãos encaminham-nos para as 
escolas públicas. Normalmente eles acabam isolados no fundo da classe e, 
posteriormente, são encaminhados para nós. No primeiro dia, chegam dando 
pontapés, gritando, insultando e atirando pedras. Algum tempo depois desistem de 
ser maus, como dizem, e admitem uma das duas hipóteses: ser bom ou ser bom.  
 
Como é que os estudantes vindos de outras escolas se integram a um sistema 
tão diferente? 
  
PACHECO: Não é fácil. Há crianças e jovens que chegam e não sabem o que é 
trabalhar em grupo. Não conhecem a liberdade, e sim, a permissividade. Não 
sabem o que é solidariedade, somente a competitividade. São ótimos, mas ainda 
não têm a cultura que cultivamos. Quando deparam com a possibilidade de definir as 
regras de convivência que serão seguidas por todos ou não decidem nada ou o fazem 
de forma pouco ponderada. Em tempos de crise, como agora, em que muitos estão 
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nessa situação, precisamos ser mais diretivos. Só para citar um exemplo, recebemos 
um garoto de 15 anos que tinha agredido o seu professor, deixando-o em estado de 
coma. Como é que um jovem assim pode, de imediato, participar na elaboração dum 
sistema de direitos e deveres? 
  
 
A escola nem sempre seguiu uma proposta inovadora. Como ocorreu a 
transformação?  
 
PACHECO: Até 1976, a escola era igual a qualquer outra de 1ª a 4ª série. Cada 
professor ficava na sua sala, isolado com a sua turma e os seus métodos. Não havia 
comunicação ou projeto comum. O trabalho escolar era baseado na repetição de 
lições, na passividade. Naquele ano, havia três educadores e 90 estudantes. Em vez 
de cada docente adotar uma turma de 30, juntamos todos. O nosso objetivo era 
promover a autonomia e a solidariedade. Antes disso, porém, chamamos os pais, 
explicamos o nosso projeto e perguntamos o que pensavam sobre o assunto. Eles nos 
apoiaram e defendem o modelo até hoje. 
  
 
Qual é a relação dos pais com a escola? 
  
PACHECO: Eles participam connosco em todas as decisões. Se nos rejeitarem, 
teremos de procurar emprego noutro lugar. Também defendem a escola perante o 
governo. Neste momento, os pais estão em conflito com o Ministério da Educação. Ao 
longo destes quase 30 anos, quiseram acabar com nosso projeto. Eu, como 
funcionário público, sigo um regime disciplinar que me impede de tomar posições que 
transgridam a lei, mas o ministro não tem poder hierárquico sobre as famílias. 
Portanto, se o governo discordar de tudo aquilo que fazemos, defronta-se com este 
obstáculo: os pais. Eles são a garantia de que o projeto vai continuar.  
 
Como sua escola é vista em Portugal? 
  
PACHECO Há uma grande resistência em aceitar o nosso modelo, que é baseado 
em três grandes valores: a liberdade, a responsabilidade e a solidariedade. Algumas 
pessoas consideram que todos precisam ser iguais e que ninguém tem direito a 
pensamento e ação divergentes. Há quem rejeite a proposta por preconceito, mas isso 
nós compreedemos porque também temos os nossos. A diferença é que nós nunca 
colocamos em cheque o trabalho dos outros. Consideramos que quem nos ataca 
faz isso porque não foi nosso aluno e não aprendeu a respeitar o ponto de vista alheio.  
 
Qual é o segredo de sucesso da proposta seguida pela Ponte? 
  
PACHECO: Nós acreditamos que um projeto como o nosso só é viável quando 
todos reconhecem os objetivos comuns e se conhecem. Isso não significa apenas 
saber o nome, e sim ter intimidade, como numa família. É nesse ponto que o projeto 
se distingue. O viver numa escola é um sentimento de cumplicidade, de amor 
fraterno. Todos que nos visitam dizem que ficam impressionados com o olhar das 
pessoas que ali estão, com o afeto e a palavra terna que trocam entre si. Não sei se 
estou a falar de educação ou da minha escola, mas é isso o que acontece lá.  
 
O modelo da Escola da Ponte pode ser seguido por outras escolas? 
  
PACHECO: Não defendo modelos. A Escola da Ponte fez o que as outras devem e 
podem fazer, que é produzir sínteses e não se envolver num único padrão. Não 
inventamos nada. Estamos num ponto de redundância teórica. Há muitas correntes e 
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quem quer fazer diferente tem de ter mais interrogações do que certezas. 
Considero que na educação tudo já está inventado. A Escola da Ponte não é 
duplicável e não há, felizmente, clonagem de projetos educativos.  
 
Hoje a escola pode funcionar sem o senhor? 
  

PACHECO: Fui e continuo sendo um intermediário. Não tenho mérito por isso, apenas 

cumpro a minha missão. Vou-me afastar dentro de um ano e estou amargamente 

antecipando essa despedida. Todo pai tem de deixar o filho andar por si próprio e, 

nesse momento, a Ponte caminha sozinha. Depois quero continuar 

desassossegando os espíritos em lugares onde há gente generosa, que só precisa 

de um louco com a noção da prática, como eu. Agora ninguém pode dizer que uma 

experiência como a da Escola da Ponte não aconteceu, porque ela existe e provamos 

que é possível. 

 
 
RESUMO DOS ASPETOS MAIS RELEVANTES: 
 

1. Modelo tradicional de ensino criado há 200 anos; 

 

1.1. Professores isolados nas suas salas com as suas turmas e seus métodos; 

1.2. Não há comunicação ou projecto comum; 

1.3. Trabalho escolar baseado na repetição de lições; 

1.4. Atitude passiva dos alunos; 

1.5. Atitude dos professores e Ministério: 

 Desconfiança relativamente a ideias novas e diferentes; 

 Ministério: Tentativas sucessivas para extinguir o projecto; 

 

2. Projeto da Escola da Ponte: 

 

2.1. Apoio dos Encarregados de Educação; 

2.2. Encarregados de Educação defendem a escola perante o governo; 

2.3. O ministro não tem poder hierárquico sobre as famílias; 

2.4. Se o Governo discordar de tudo aquilo que fazemos, defronta-se com este 

obstáculo; 

2.5. São as crianças que estabelecem as regras de convivência; 

2.6. Não existe ciclos de ensino, turmas, manuais, testes e aulas formais; 

2.7. Não há salas de aula, mas espaços educativos com áreas temáticas; 

2.8. Os alunos agrupam-se de acordo com os interesses comuns para 

desenvolver projectos de pesquisa; 

2.9. As crianças que só conhecem a permissividade aprendem o significado de 

liberdade; 

2.10. Objetivo: promover a autonomia e a solidariedade; 

2.11. As crianças que só conhecem a competitividade aprendem a solidariedade; 

2.12. Educadores abertos à mudança: 

 Como funcionário público, sigo um regime disciplinar que me impede de 

tomar posições que transgridam a lei; 

 Nós não colocamos em cheque o trabalho dos outros; 
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 A minha experiência como professor inovador, que anseia bastante alcançar algo 

semelhante ao colega Pacheco, tem-se desenrolado num contexto cultural adverso 

onde as resistências tanto de colegas como dos encarregados de educação têm 

criado situações de tensão e conflito emocionalmente difíceis. Desde a Inteligência 

Emocional, passando pelo projecto “Arco-Íris”, nunca foi possível alcançar uma 

conjuntura favorável que permitisse implementar inovações que envolvessem a 

comunidade educativa. A resistência cria um fardo emocional para aqueles que 

mantém a sua independência intelectual como eu – “a autonomia surge com um custo 

psíquico”. Já fui caluniado por encarregados de educação e colegas que se sentem 

ameaçado com as minhas ideias e sou considerado por muitos como um “Professor 

Problemático!”… Considero o terreno árido e as sementes têm muita dificuldade em 

germinar. Se vivemos neste cenário caótico e adverso apenas nos podemos culpar a 

nós próprios e às nossas crenças disfuncionais. Eu sinto muito carinho, respeito e 

admiração pelo colega José Pacheco e pela Colega Manuela Queirós (Escola de São 

João da Madeira – projecto “Aprender a Ser Feliz”, porque conseguiram aquilo que eu 

sempre sonhei e até agora ainda não alcancei, não por questões de orgulho pessoal, 

mas porque é imperativo mudar o rumo da educação, porque acredito se mudarmos a 

educação mudaremos o mundo. 

 O projecto que visualizo evoluirá no sentido da integração de modelos de 

sucesso tais como o da ESCOLA DA PONTE com o de TAMERA, juntando muitos 

dos pressupostos explorados neste documento. O objectivo é criar um CENTRO DE 

EXPANSÃO DA CONSCIÊNCIA e não uma ESCOLA. 

 

 Se o Ministério da Educação quer extinguir os modelos de sucesso é porque na 

verdade não existe uma verdadeira noção dos objectivos profundos da humanidade. O 

Ministério da Educação | estado não serve os interesses de grande parte daqueles 

que os elegem e não respeita os princípios da escolha democrática. Temos o direito e 

o dever de construir uma educação de sucesso, de felicidade e realização integral. 

 
 
 

3.1.10. - COMUNIDADES EDUCATIVAS AUTO-SUSTENTADAS. 
 
 
 

 

 O actual cenário mundial apela ao “êxodo citadino”, o regresso às aldeias, às 

famílias e às origens, de forma a revitalizar as micro-economias de partilha baseada 

na estrutura rural e nas relações cooperativas e sinergistas. Quem não se preparar 

desde já, será apanhado numa situação particularmente difícil, sem possibilidade de 

auto-subsistência, quando se iniciarem os tumultos, tensões e conflitos por alimentos, 

sobretudo nos grandes centros urbanos. O actual modelo educativo deverá iniciar a 

preparação dos jovens para este cenário eminente. 
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COMUNIDADES AUTO-EDUCATIVAS AUTO-SUSTENTADAS 

Assumem-se como resposta não só aos necessários desafios de sobrevivência a um cenário 
planetário de grande convulsão geofísica, como também são uma resposta paradigmática aos 
desafios que a civilização enfrenta na sua relação com o planeta, e na relação entre os seres 
humanos cujos referenciais axiológicos devem ser revistos de forma a privilegiar a evolução da 
humanidade nas suas dimensões emocional e espiritual. 

  ↓ 
  OBJECTIVOS 

  ┌─────────────────────────────────────────┐ 
  Formação dos Preparação para o Criar as bases sustentáveis  
  Jovens para a nova colapso eminente e de relação simbiótica com 
  Estrutura de organização inevitável do actual modelo a natureza e o respeito 
  Social em cooperação de organização social da “pegada ecológica”. 
  Sinérgica e dinérgica. que se alicerça na economia, Preparação para as 
   insustentável e inviável mudanças climáticas 
   a curto e médio prazo. e geológicas previstas. 

   └────────────────────┬────────────────────┘ 
   NOVO PARADIGMA  
   “Pensar a fronteira e fora da caixa”  

   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
  Soluções  Aplicação da Organização Arquitectura  Sociedade voltada  
  Energéticas tecnologia de social em biológica para o desenvolvimento 
  Viáveis vibração simpática pequenas respeito pelos do ser e do estar. 
  ▪ (Tecnologia de comunidades princípios Integração das 
  EPZ implosão) auto-sustentadas geopatológicos dimensões emocionais 
   “Os segredos Ex: “Tamera”  e espirituais no novo 
   da natureza”   paradigma 
   Victor Schauberger 
   & Viktor S.Grebennikov 

 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

O caso de “Tamera”: “The Solar Power Village” - Fornecimento autónomo de 
alimentação e energia, o núcleo das comunidades do futuro. O primeiro modelo de 
Instalação em Tamera, Portugal. Situa-se em “Monte do Cerro” na região do 
Alentejo menos densamente povoada. O objectivo da Educação para a Paz Monte 
Cerro é criar uma Universidade de Aldeias da Paz com locais de treino e 
investigação mundiais. Chama-se a esta visão o “Campus Global”. Projecto 
fundado por Sabine Lichtenfels, Teóloga activista pela paz. 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

 A autonomia ou auto-suficiência representa o termo genérico mais 
importante na actual era solar. As energias utilizadas regionalmente, 
produzidas a partir de fontes de auto-suficiência, não só permitem a 
libertação da heteronomia especialmente para os mais pobres que vivem 
nas zonas mais intensamente banhadas pelo sol do mundo, mas também 
serve o desenvolvimento de estruturas autónomas interligadas ao nível da 
vila ou aldeia. As estruturas como “Tamera” não só desenvolvem os locais 
evitando o êxodo e desertificação populacional, como também estabilizam 
locais de trabalho e cobrem as necessidades e exigências de alimentação 
e energia. “Tamera” utiliza um conjunto de sistemas e componentes 
solares integrados de forma multifuncional numa “Vila de Poder Solar” 
(Solar Power Village(1)). 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
(1) “Solar Power Village (SPV) – Na Integral Concept to Create Energy and Stable local jobs in southern 
rural areas”. Os produtos da SPV baseiam-se em tecnologias solares inovadoras desenvolvidas pela 
BSR Solar Technologies a qual procura desenvolver produtos e sistemas de energia solar sustentáveis 
e auto-suficientes (http://www.sunvention.com/). 

 
 A melhor forma de aprender o estilo de vida cooperativo, em comunhão e 
partilha com eficácia é através da experiência directa na primeira pessoa. Um dos 
principais pressupostos para a viabilidade da vida em comunidade é a alquimia da 
personalidade, ou seja, a dissolução dos tentáculos do ego pejorativo (EU, MIM, MEU). 
Sobretudo o sentimento de posse, de propriedade (MEU), sobre o mundo e que 
prevalece na base da organização da nossa sociedade, seja na relação com as coisas 
ou na relação com os outros, e terá obrigatoriamente de ser dissolvido. Este processo 
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só é possível quando compreendermos os medos da nossa criança interior e 
integrarmos a nossa “sombra”. O mesmo é válido para a aprendizagem de um estilo 
de vida sustentável no qual consciencializamos a necessidade de reduzir a nossa 
pegada ecológica. As comunidades auto-educativas estão totalmente vocacionadas 
para a aprendizagem directa e interactiva com, pela e para com a natureza humana e 
a sua relação com o ambiente. Uma comunidade não é território de ninguém e todos 
aprendem a partilhar a responsabilidade da gestão dos espaços, materiais, “recursos”, 
processos e pessoas. Esta reciprocidade, esta comunhão com o todo permite a 
identidade com Gaia, uma entidade consciente, uma mãe amorosa. 
 

 
 

Estufa com o seu sistema de “raios solares” e “flores solares”; 
Tanque de armazenamento de óleo quente e locais para cozinhar alimentos; 
Motor Sterling de temperatura média (motores a calor define-se como um motor de ar quente de ciclo 
fechado regenerativo, ou seja o fluido de trabalho está permanentemente contido dentro do sistema 
e regenerativo refere-se à utilização de permutas de calor internas; 
Bomba de água; 
Sistema de desinfecção de água. 
Saneamento a seco: embora este projecto não inclua esta estratégia, este dispositivo dá-nos a 
oportunidade de mudar a contaminação do solo para um enriquecimento do mesmo. As sanitas 
secas são sistemas que tratam os resíduos humanos por degradação e desidratação, para produzir 
um produto final utilizável e valioso para o solo. Não utilizam água e tão pouco se ligam à rede de 
águas residuais, evitando desta maneira contaminar o sub-solo. Para aprofundar este assunto 
podemos começar pelo guia de Catarina Rodrigues e kati Hinkkanen produzido em co-operação 
entre a Dry Toilet Association of Finland e a Câmara Municipal de Avis 
(http://www.huussi.net/koevehu/huussi.pdf). 

 

 
 Para se tirar o máximo partido dos ciclos solares de forma positiva e 
equilibrada nesta sociedade solar, torna-se necessário que o residente esteja 
perfeitamente integrado do ponto de vista técnico, social e cultural. Este tipo de 
projectos representam um moderno regresso à natureza na medida em que 
integram, de forma sustentável, a tecnologia e o respeito pelos ecossistemas. Em 
“Tamera”, uma comunidade permanentemente instalada no Alentejo, na região Sul 
de Portugal em Monte Cerro, constitui-se como um modelo de “Global Peace 
Village” (Povoação/Aldeia da Paz Global), que foi desenvolvida nos últimos anos. 
Esta aldeia oferece as condições para a instalação do conceito “Solar Power 
Village”. Entre os residentes e co-trabalhadores de “Tamera” existem engenheiros, 
arquitectos, biólogos, médicos, construtores especialistas em perma-cultura e 
outros operários qualificados. As edificações/casas obedecem ao conceito de 
casas passivas, “straw-bale” (Passive House – http://lpqi.copperwire.org/WE12/speechi.html). 
A casa passiva possui elevado nível de insolação, baixos níveis de infiltração, 
utiliza equipamentos solares, recuperação do calor, e equipamento doméstico de 
baixo consumo). Foi também criada no local a “Youth School of Global Learning” a 
qual é frequentada por muitos adolescentes inspirados e com grandes talentos, e 
garante a educação dos jovens da comunidade. 
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3.1.11. - EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL. 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Este modelo representa um sistema de desenvolvimento humano 

completo/integral. (QE) O nosso coração permite-nos fruir das sensações do nosso ser 

emocional. (QI) A nossa mente permite-nos reflectir sobre as consequências do nosso 

ser intelectual. (QEs) Corresponde á essência da nossa alma, o núcleo vital que nos 

permite manifestar um sentido de causa e propósito. O desenvolvimento nestas três 

componentes (educação triuna – as três faces da mente – Reptiliano ↔ Límbico ↔ 

Neocórtex), ajuda-nos a melhor compreender como funcionamos e processamos o 

mundo à nossa volta enquanto humanos em desenvolvimento. O desenvolvimento 

humano relativo ao QEIEs, é um processo de maturação nos níveis emocional, 

intelectual e espiritual. O nosso desenvolvimento nestas três áreas está sujeito a 

vários estágios de maturação que incluem as etapas peri-natais, nascimento, infância, 

juventude, adolescência e vida adulta, bem como as etapas transpessoais (instintivo, 

racional, intuitivo e unitário). Em cada estágio, nós aprendemos a gerir 

sucessivamente o nosso quociente emocional, intelectual e espiritual. O nosso 

desenvolvimento integral rumo á plenitude depende de uma visão do mundo numa 

perspectiva integral como afirma Attila Grandpierre (2003). A principal razão pela qual 

a história falhou no desenvolvimento de sociedades harmoniosas com a natureza, 

incluindo a nossa natureza interna, deve-se a uma falha na nossa capacidade de 

avaliar a base exacta do factor que rege, em última instância, os nossos pensamentos. 

Falhamos na compreensão de que é a nossa visão incoerente do mundo que 

determina os nossos pensamentos e que através destes, as nossas acções. É 

imperativo unificar em harmonia a filosofia, ciência, arte e a espiritualidade 

(transcendência). É imperativo que a educação seja a instituição por excelência que 

assuma o papel de facilitadora da reflexão do “sentido da vida e da nossa situação 

mundial actual” numa perspectiva integrada, emocional, intelectual e espiritual. Na 

cosmologia Chinesa o universo é um enorme organismo vivo. Os três principais 

ingredientes de um universo unificado são o “Céu”, a Terra e o Homem. O conceito de 

endo-física foi introduzido no contexto da auto-referência na investigação da física 

quântica e inteligência artificial (IA). No que respeita á física quântica, ela confia 

implicitamente em algo que existe fora de si, nomeadamente a existência de um 

“observador” relacionado com a “consciência”. É este observador que promove o 

Emocional 
QE 

 
 

 
QEIEs  

 
 
 

             Espiritual 
            QEs 

 
 
 
 

Intelectual 
      QI 
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colapso da função de onda quântica e que manifesta o potencial criativo. O 

conhecimento da natureza última do universo, permite-nos compreender o nosso 

potencial criativo infinito e, como tal, manifestar a melhor das opções, aquela onde 

prevalece a harmonia, a paz e a plenitude. 

 O significado espiritual de Omnisciência é a unicidade de todas as coisas, o 

grande todo que tudo inclui. Na vida quotidiana não estamos cientes desta unidade de 

todas as coisas, e como tal dividimos o mundo em objectos e acontecimentos 

separados. Esta divisão é certamente útil e necessária para lidar com o que nos rodeia 

no dia-a-dia, mas não é um traço fundamental da realidade. É uma abstracção gizada 

pelo nosso intelecto discriminador e categorizante. Acreditar que os nossos conceitos 

abstractos de acontecimentos e coisas parcelares são realidades da natureza é uma 

ilusão, Fritjof Capra (1989). Isto faz da educação um veículo da exacerbação da ilusão 

pelo intelecto, e os professores ilusionistas, porque iludidos, se iludem a si e aos 

alunos. Como sabemos, quem cria ilusões cria desilusões! A escola é versada na arte 

das desilusões tal como constatamos pela crescente angústia nos actores da família 

educativa. 

 
 
 

3.1.12. - EDUCAÇÃO E ESPIRITUALIDADE. 
 
 
 “A palavra espiritualidade pode ser utilizada para descrever aqueles aspectos do 

comportamento e da experiência humanas que reflectem uma alegada inteligência ou 

processo transcendente que inspira a devoção e direcciona o comportamento”, 

Stanley Krippner (2001). A Califórnia State Psychological Association Task Force and 

Psychotherapy adoptou a sua própria definição de “espiritualidade”: “diz-se que a 

espiritualidade é a coragem para se olhar para dentro e confiar. Aquilo que é visto e 

aquilo em que se acredita parece ser um sentimento profundo de pertença, de todo, de 

interligação e de abertura ao infinito”. 

 

 A “espiritualidade” não é necessariamente um sinónimo para “religião” porque 

uma religião é um corpo institucionalizado de crentes que aceitam um conjunto de 

crenças, práticas e rituais comuns relativos às preocupações e questões espirituais. 

Apesar disso, as pessoas que interiorizaram crenças e práticas, e que afirmam terem 

experiências directas com aquilo que consideram o “sagrado”, são geralmente 

“espirituais”, Krippner & Welch (1992). Para além disso, muitas pessoas são 

“espirituais” sem serem “religiosas” no sentido de participarem em religiões 

organizadas. Nós podemos ser “religiosos” sem sermos “espirituais” – muitos dos 

membros das instituições religiosas executam os rituais necessários e aceitam o seu 

credo (pelo menos superficialmente), mas a sua ética, moral, e oportunidades para a 

prática no dia-a-dia da sua religião não coincidem com as suas crenças professadas. 
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  Religião vs Espiritualidade Stanley Krippner (2001) 
  ┌──────────┴───────────┐ 
  Religião  Espiritualidade 
  ▪  ▪ 
  corpo institucionalizado de   diz-se que a espiritualidade é a  
  crentes que aceitam um  coragem para se olhar para  
  conjunto de crenças,  dentro e confiar. Aquilo que é visto  
  práticas e rituais  e aquilo em que se acredita parece  
  comuns relativos às  ser um sentimento profundo de  
  preocupações e  pertença, de todo, de interligação  
  questões espirituais  e de abertura ao infinito 
  ┌─────────┴──────────┬───────────┴─────────┐ 
  Religioso Religioso/Espiritual  Espiritual 
  Não espiritual   não Religioso 
  ▪   ▪ 
  “Mendigos da fé”   “Liberdade interior” 
  - Dogmas - 
  ▪    
  muitos dos membros das instituições  
  religiosas executam os rituais  
  necessários e aceitam o seu credo  
  (pelo menos superficialmente),  
  mas a sua ética, moral, e oportunidades  
  para a prática no dia-a-dia da sua  
  religião não coincidem com as  
  suas crenças professadas. 

 
 
 A Religião é a tradição acumulada composta pelas miríades de crenças, práticas 

que expressam e formam a fé de pessoas do passado e do presente. Os seus 

componentes incluem a arte, arquitectura, símbolos, rituais, mitos, narrativas, 

escrituras, doutrinas, ensinamentos morais, música, práticas de justiça e misericórdia 

e, muito, muito mais. Pode ser a fonte do despertar e da formação da fé das pessoas 

no presente, Fowler (1994). 

 

A religião lida com as questões: 

 

Qual é o sentido de minha vida? 

Como me devo relacionar com os outros? 

Como lido com o facto de que vou morrer? 

O que fazer com as minhas falhas? 

 

───────────────────────────────────────────────────────────────── 

   Quatro estágios na religião e na ciência 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

  Conceito Básico Religião Ciência 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

  Estágio M Múltiplo Objectivos Múltiplos Leis múltiplas e 

     Independentes 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────── 

  Estágio I Integrador O Deus Integrador Sistema de Leis 

     Integradoras 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────── 

  Estágio V Vivo “Cristo(s)” vivo Sistemas vivos 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 

  Estágio E Evolutivo Deus evolutivo Sistemas de Leis 

     Evolutivas 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────── 

Gary Shwartz & Linda Russek (1999); “The Living Energy Universe”; Hampton Roads 
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 A espiritualidade trata da busca humana por uma vida satisfatória e com sentido, 

descobrindo a natureza essencial de si mesmo e seu relacionamento com o universo 

de forma construtiva e independentemente ou não de instituições religiosas. Esta 

reflexão realiza-se em total desvinculação de qualquer crença religiosa ou filosófica, 

apenas articula várias vertentes e concepções com o intuito de promover um debate 

aberto e descomprometido. Também não se pretende angariar adeptos ou seguidores 

porque cabe a cada um sentir a sua própria verdade e seguir o seu próprio caminho. 

 O QEs (Quociente Espiritual) dá-nos a capacidade de distinguir. Dá-nos o nosso 

sentido moral, a capacidade de temperarmos as regras rígidas com compreensão e 

compaixão, e uma capacidade igual de ver quando a compaixão e a compreensão têm 

os seus limites, Donah Zohar & Ian Marshall (2000).  

 

 

 Usamos o QEs para transcendermos a luta entre o bem e o mal e para 

concretizarmos a integração dos opostos neste belo jogo (Matrix). Utilizamos o QEs 

para visualizarmos as possibilidades por realizar: para sonhar, desejar, para nos 

levantarmos da lama. É principalmente o seu poder transformador que faz com que o 

QEs seja diferente do QE, tal como o define Daniel Goleman. A minha inteligência 

emocional permite-me avaliar a situação em que estou e depois agir de acordo com 

ela. Isto é trabalhar dentro da fronteira da situação, permitindo que a situação me guie. 

Mas a minha inteligência espiritual permite-me perguntar à partida se quero estar 

nesta situação concreta. Se não seria melhor mudá-la, criando uma melhor. Isto é, 

trabalhar com as fronteiras da minha situação, permitindo-me conduzir a situação.  

  
 

 
 A Inteligência Espiritual é a Inteligência da alma segundo Donah Zohar & Ian 

Marshall (2000). O QEs é a inteligência que reside na parte profunda do Eu, que está 

ligada à sabedoria para lá do ego, ou mente consciente, é a inteligência com a qual 

descobrimos os valores existentes, mas ainda descobrimos criativamente novos 

valores. Não segue valores existentes, antes cria a possibilidade de ter valores. A 

inteligência espiritual tem sido uma coisa estranha para os académicos porque a 

ciência existente não está equipada para estudar coisas que não possam ser medidas 

objectivamente. Segundo Donah Zohar & Ian Marshall (2000), a descoberta de que o 

QEs traz à psicologia, exige o desenvolvimento de um novo modelo psicológico do Eu 

e da personalidade humana. Os modelos anteriores tinham duas “camadas”: a 

personalidade exterior, consciente, e a interior, com associações em grande parte 

inconscientes, motivações, neuroses, entre outros. O processo terciário introduz uma 

terceira camada, um núcleo central ou supra-consciente (hiperconsciente / 

hipercognitiva). 
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  QUOCIENTES 
  ┌──────────────┴─────────────┐ 
  ┌───────┴───────┐ 
  QI QCC QE QEs 
     ▪ 
   Nem os computadores nem os animais  O QEs permite aos seres 
   perguntam porque temos estas regras ou  humanos serem criativos, 
   aquela situação, nem se podiam ser  mudar as regras e alterar 
   diferentes ou melhores. Trabalham dentro  situações. Permitem-nos 
   de fronteiras, jogando um “jogo finito”.  jogar com as fronteiras, 
  ▪ Jogar um “jogo infinito” 
  ▪ ▪ 
  [QI + QE ↔ QCC] [QEs] 
  permite-me avaliar a situação  A minha Inteligência 
  em que estou e depois agir de acordo  espiritual permite-me perguntar 
  com ela. Isto é trabalhar dentro da  à partida se quero estar nesta 
  fronteira da situação, deixando  situação concreta. Se não seria 
  que a situação me guie. melhor mudá-la criando uma melhor. 
  ┌───────┴───────┐ ▪ 
  QI  QCC + QE QEs 
   
  DENTRO DA TRABALHAR COM A TRANSCENDER 
  FRONTEIRA  FRONTEIRA DA MINHA A FRONTEIRA 
  DA SITUAÇÃO SITUAÇÃO Criar uma situação Melhor. 
     
    
    
 
   Queremos lutar pela 
   Mesma miséria do Sistema  
   Educativo ou Queremos  
   transcender este modelo caduco, 
   obsoleto? Queremos um 
   mundo melhor ou chega-nos 
   este, desde que tenhamos as 
   nossas regalias mesmo que o 
   vizinho viva em pobreza E miséria? 
   e estejamos a cometer Planeticídio? 
   ZOHAR, Donah & MARSHALL, Ian (2000); 
   “Inteligência Espiritual”; Sinais de Fogo 

 
Legenda: QI – Quociente de Inteligência; QCC – Quociente Corporal Cinestésico; QE – 
Quociente Emocional. 
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CONCLUSÃO 
─────────────────────────── 
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 O conteúdo que aqui apresento não é inovador na medida em que resulta sobretudo da 

minha pesquisa e articulação da reflexão de vários investigadores com o intuito de fundamentar 

um possível caminho metodológico para uma escola do século XXI. Os sintomas de desgaste 

do atual modelo são demais evidentes para serem ignorados. Persistir neste modelo equivale à 

tentativa de manter artificialmente vivo um “corpo” que já não apresenta condições “biológicas“ 

para sustentar a sua vitalidade. Este modelo não serve os propósitos mais elevados do ser 

humano, a transcendência. O atual modelo pretende apenas condicionar e castrar o maior 

potencial do ser humano enquanto ser espiritual cujo objetivo não é meramente servir como 

recurso humano descartável, mas elevar-se à sua condição espiritual mais sublime e bela. 

Esse objetivo só pode ser conhecido na sua profundidade e dimensão, na minha opinião, 

através do estudo da ciência keylontica. Este corpo de conhecimentos cientifico-espirituais 

estão ao alcance de todos mas nem todos estão preparados para a verdade. Cabe a cada um 

procurar a sua verdade e seguir o seu caminho, porém, a união faz a força. Par apodermos 

trabalhar em harmonia, em espírito de partilha e cooperação, teremos que curar a nossa alma 

magoada por milénios de sofrimento. 

 

 O livro “Caminho da revelação Direta” apresenta algumas ferramentas de auto-

transformação que nos permitem curar as nossa feridas emocionais e facilitam o espaço e 

oportundiade para a eclosão das versões de nós próprios que representam uma experiência de 

maior realização pessoal, profissional e espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
João Jorge 

 
 

  



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         438 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

 
BIBLIOGRAFIA  
─────────────────────────── 
ABRANTES, João M.;  1997; Biomecânica; Edições FMH;    

ACZEL, Amir D.;  1997; O Último Teorema de fermat; Gradiva;    

ADAMENKO, Victor;  1991; Behavioural and Electromagnetic Fields; http://www.herballadies.com/p84.htm;    

ADAMS, James & GARCIA, Cecília (2005); “Palliative Care Among Chumash People”; ADVANCED ACCESS PUBLICATION, Oxford University Press; April 20; 2, 2, 

pp. 143-147; 

ADAR, Rivka; BENENSON, Yaakov; LINSHIZ, Gregory; ROSNER, Amit; TISHBY, Naftali; SHAPIRO, Ehud 2004; Stochastic Computing With  Biomolecular Automata; 

PNAS; 101  27  July, 6  9960-9965; 

AEED, ;  2004; Mexer o corpo abrir o espírito - Ano Europeu da Educação pelo Desporto; www.eyes-2004.info;    

AFTANDILIAN, Dave; Learning To listen to the world; Earth Ear www.earthear.com;    

AGUIAR, João;  2004; Alguns Elementos para uma caracterização geral do Sistema Capitalista Internacional; Vértice;   Julho-Agosto  47-67; 

ALLEY, Richard B.;  2004; Mudança Climática Brusca; Scientific American Brasil; 3  31  Dezembro  40-47; 

ALVAREZ, Luciano;  2008; SEDES alerta para crise social de contornos difíceis de prever; Público;   39499  ; 

ALVES, José Matias;  2007; O que fazem os melhores professores; Correio da Educação;   295  39202  ;  

ALVES, Claudia; NUNES, Marina; NUNES, Cesar 2005; Metacognição e sucesso escolar: articulando teoria e prática; Cadernos de Pesquisa; 35  125  Maio/agosto  

205-230; 

ALVES, José Matias;  1998; Professor, Stress e Indisciplina - Dossier Rumos; Porto Editora;    

ALVINO, Gloria; The Human Energy Field in Relation to Science,Consciousness, and Health; www.vxm.com;    

American Psychiatric Assotiation, ;  2000; DSM-IV TR Manual de Diagnóstico e estatística das Perturbações Mentais; Climepsi Editores;    

AMORIM, Rosália;  2006; Faltam empreendedores ambiciosos; Exame;   Julho  90-92; 

AMOS, Martyn; 2006; Genesis machines – The New Science of Biocomputing; Atlantic Books London 

ANDRÉ, Christophe; LELORD, François 1999; A Auto-estima - Aprender a gostar de si para melhor viver com os outros; Editorial presença;    

ANNAN, Kofi A.;  2002; Declaração do Milénio das Nações Unidas; Cimeira do Milénio, Nova Iorque - Instituto da Inovação Educacional;   0  37403  ; 

ARBIB, Michael;  2005; The Mirror System Hypothesis Stands but the Framework is much enriched, Part 2; Behaviour and Brain Sciences - http://www-hbp.usc.edu/;    

ARGUELLES, José;  1987; O Factor Maia - Um Caminho Além da tecnologia; Cultrix;    

ARMOUR, J. Andrew;  2003; neurocardiology - Anatomical and Functional Principles; University of Montereal;    

ARONSON, Elliot;  2004; The Social Animal; Worth Publishers;    

ASSIS, Diana;  1998; Calendário Maia; Nova Era;    

ATHAVALE, Jayant Balaji;  1990; A spiritual perspective; http://www.spiritualresearchfoundation.org/;    

AUSTIN, James H.;  1999; Zen and The Brain; The MIT Press;    

BABACEK, Mojmir;  2005; The Threat of Information, Electroamgnetic and Psychtronic Warfare; Global research- 

http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=1016;  September 29 ; 

BAERBEL; Russian DNA Discoveries Explain Human "Paranormal" Events;  

BALL, Philip; 2004; Massa Crítica; Gradiva; 

BAPTISTA, José Afonso;  1996; Chumbar ou Não Chumbar, Eis a Questão - Modelos de Avaliação, Selecção, progressão e orientação do Aluno; Integrar;   0  Dez-

Jan.  24-36; 

BAPTISTA, José Afonso;  1999; Aprender por Medida; Porto Editora;    

BAPTISTA, Cristina; MARIA, Margarida 2006; A  (in)explicável violência; Pontos nos ii;   3  Março  25-35; 

BARATA, Themudo; e. Col. 1997; Actividade Física e Medicina Moderna; Europress;    

BARROSO, Durão; 2007; "Liberdade de expressão é um princípio sagrado" da democracia europeia; 

http://ultimahora.publico.clix.pt/notícia.aspx?id=12744&idCanal=15;    

BARROSO, João; Para o desenvolvimento de uma cultura de participação na escola; Instituto da Inovação Educacional;    

BARTHOLOWA, Bruce D.; BUSHMANB, Brad J.; SESTIRD, Marc A. 2005; Chronic violent Video Game exposure and desensibilization to violence: Behavioral and 

event related brain potential data; Online;    October 7  ; 

BAUDIN, Patrick; TORA, Marie 1997; A respiração Holotrópica - Para uma consciência mais ampla de si próprio e do mundo; Editorial Estampa;    

BAUMGARTNER, Peter;  The Zen Art of Teaching Communication and Interactions in Education; fern Universitaet in Hagen;    

BAUTISTA, Rafael;  1993; Necessidades Educativas Especiais; Dinalivro;    

BEAUPORT, Elaine de;  1996; The Three Faces of Mind - Developing Your mental, Emotional, and Behavioral Intelligences; Quest Books;    

BELL, Iris R.; et al. 2004; Strength of Vital Force in Classical Homeopathy: Bio-Psycho-Social-Spiritual Correlates Within a Complex Systems Context; The Journal of 

Alternative and Complementary Medicine; 10  1  2004  123-131; 

BENENSON, Yaakov; ADAR, Rivka; PAZ-ELIZUR, Tamar; LIVNEH, Zvi; SHAPIRO, Ehud 2003; DNA molecule provides a computing machine with both data and fuel; 

PNAS; 100  5  March 4  2191-2196; 

BENENSON, Yaakov; PAZ-ELIZUR, Tamar; ADAR, Rivks; KEINAN, Ehud; LIVNEH, Zvi; SHAPIRO, Ehud 2001; Programmable and Autonomous Computing machine 

made of Biomolecules; NATURE; 414  22 November  430-434; 

BENENSON, Yaakov; GIL, Ninyamin; BEM-DOR, Uri; ADAR, Rivka 2004; Na Autonomous Molecular Computer for Logical Control of Gene Expression; NATURE;   

April 28  1-6; 

BENTOV, Itzak;  1988; À Espreita do Pêndulo Cósmico - A mecânica da consciência; Cultrix/ Pensamento;    

BERNARDI, Bernardo;  1974; Introdução aos Estudos Etno-Antropológicos; Edições 70;    

BERK, Lee S.; FELTEN, David L.; TAN, Stanley A.; BITTMAN, Barry B.; WESTENGARD, James; 2001; Modulation of Neuroimmune parameters during the eustrss of 

humor-associated mirthful laughter; Alternative Therapies; 7; 2; March; pp. 62-76; 

BERRIDGE, Kent C.; KRINGELBACH, Morten L.; 2008; Affective neuroscience of pleasure: reward in humans and animals; Psychopharmacology; 199; March 3; pp. 

457-480 

BERSAK, Daniel; MCDARBY, Gary; AUGENBLICK, Ned; MCDARBY, Phl; MCDONNEL, Daragh; MCDONALD, Brian; KARKUN, Rahul; Intelligent Biofeedback using 

na Immersive Competitive Environment; Media Lab Europe; htt.://medialabeurope.org/mindgames/publicationsAtlanta2001rev3.pdf;    

BIGGE, Morris L.;  1971; Teorias da Aprendizagem para Professores; EPU Editora Pedagógica e Universitária São Paulo;    

BISCHOF, Marco;  1995; Biophotons - The Light in Our Cells; German Publisher Zweitausendeins, Frankfurt;    March  ; 

BJORKLUND, D. J., & Pellegrini, A. D. (2002). Phylogeny and ontogeny: The emergence of evolutionary developmental psychology. Washington, D. C.: American 

Psychological Association. 

BLACK, Octavious; BAILEY, Sebastian 2006; The MindGym; Lua de Papel - Editores ASA;    

BLASS, Thomas;  2004; The man Who Shocked The World - The Life and Legacy of Stanley Milgram Creator of The Obedience Experiments and The Father of Six 

Degrees; BASIC BOOKS;    

BLECH, Jorg;  2006; Os Inventores de Doenças - Uma denúscia Corajosa e Documentada sobre os Abusos da Indústria Farmacêutica; Ambar;    

BLOCK, Ned;  2005; Two Neural Correlates of Consciousness; TRENDS in Cognitive Sciences; 9  2  Feb-05  46-52; 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         439 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

BOND, Rod; SMITH, Peter B. 1996; Culture and Conformity: A Meta-Analysis of Studies Using Asch's (1952b, 1956) Line Judgement Task; Psychological Bulletin; 119  

1    111-137; 

BOON, Rosemary; QEEG and Neurofeedback - diagnostic and Training modalities for the enhancement of CNS functioning in ADHD and other disorders; Learning 

Discoverires Psychological Services - Optimal Function & Wellbeing;    

BOSMAN, Saskia;  2002; Heart-Brain (Pineal) Coherence Experiments; International Institute of Vibrational Ecology; 

http//www.heartcoherence.com/articles/heartbrain.html;    

BOTHMER, V.; The Solar and Interplanetary causes of space storms in solar cycle 23; EU-INTAS-ESA;    

BOUGUERRA, Mohamed Larbi;  1997; A Poluição Invisível; Perspectivas Ecológicas;    

BOULCH, Jean Le;  1987; Rumo a Uma Ciência do Movimento Humano; Artes Médicas;    

BOULCH, Jean Le;  1986; O Desenvolvimento Psicomotor - do nascimento até 6 anos; Artes Médicas;    

BOURNE, William Patrick; Quantum Mechanics and Psychic Phenomena;  

BOURRE, Jean Paul (1999), “Sabedoria Ameríndia”, pergaminho; 

BOURRE, Jean Paul (1999), “Dugpa Rimpoché”, pergaminho; 

BOVENKAMP, Frank van den;  2007; Unified Field Theory Linking Physics,Life and Consciousness; Hear Coherence Team; www.heartcoherence.com/cvp-unified-

field-theory;    Jan.  ; 

BOVENKAMP, Frank van den;  2005; Internal Cardiac Coherence in therapeutic and biofeedback practice - a pratical guide to Heart Tuner; www.heartcoherence.com; 

August 21  ; 

BOWEN, Angus; Our Cosmic Connection; Right and Life Journal; http://lightandlife.com;   www.pleiadianlight.net;    

BOYESEN, Gerda;  1985; Entre Psiquê e Soma - Introdução à psicologia Biodinâmica; Summus Editorial;    

BOYLAN, Richard;  1996; UFO reality Shift?; Nexus Magazine; 3  3  April-May  ; 

BRADEN, Gregg;  1993; Awakening to Zero Point - The Collective Initiation; Radio Bookstore Press;    

BRADEN, Gregg;  1997; Walking Between the Worlds - The Science of Compassion; Radio Bookstore Press;    

BRADEN, Gregg;  2000; The Isaiah Effect - Decoding the Lost Science of prayer and Prophecy; Harmony Books;    

BRADEN, Gregg; 2007; The Divine Matrix – Bridging time, Space, Miracles, and Belief; Hay House, Inc; 

BRAMLEY, William;  1990; The Gods of Eden - The Chilling Truth About Extraterrestrial Infiltration and the Conspiracy to Keep Humankind in Chains; Avon Books;    

BRANCROFT, Anne;  1979; Zen - Direct. Pointing to reality; Thames and Hudson;    

BRAUD, William;  1994; Reaching for Consciousness: Expansion and Complements; Journal of The American Society for Psychical research;  Resarch Director at the 

Institute of transpersonal Psychology in Palo Alto, California - American Society for Psychical research; 88  3  July  185-206; 

BRAUD, William;  2003; Distant mental Influence; Hampton Roads;    

BRAZIL, Charlene; SWAN, Shanna H.; DROBNIS, Era Z.; LIU, Fan; WANGS, Christina; REDMON, J.Bruce; OVERSTREET, James W.; 2004; Standardized Methods 

for Semen Evaluation in a Multicenter Research Study; Journal of Andrology; 25  4  July/August  635-644; 

BRITO, A. Paula;  1989; Metamorfoses do Corpo ou um estudo sobre imagem corporal; Revista Horizonte; 6  34  Nov-Dez  127-131; 

BROECKER, Wallace S.;  2000; Was a change in thermohaline circulation responsible for the little ice age?; PNAS; 97  4  February 15  1339-1342; 

BUSHMAN, Brad J. & ANDERSON, Craig A.; 2009; Comfortably Numb – Desensitizing Effects of Violent media on Helping Others; Psychological Science; Volume 20-

Number3; pp 273-277 

BURGER, Bruce;  1998; Esoteric Anatomy - The Body as Consciousness; North Atlantic Books;    

BURPES, Jorpes; Cosmic Peace; http://www.ufoevidence.org/documents/doc548.htm;    

BUZAN, Tony;  2001; O poder da Inteligência Espiritual - 10 maneiras para despertar o seu génio espiritual; Oficina do Livro;    

BYRNE, Rhonda; 2008; The Secret; Lua de Papel 

BRÊTHES, marie-Odile; 2008; O Desenho que Cura”; Ariana Editora; 

CABECINHAS, Rosa;  2004; Representações Sociais, relações intergrupais e cognição social; Paidéia; 14  28    125-137; 

CABRAL, Manuel Villaverde;  1997; Cidadania Política e Equidade Social em Portugal; Celta;   0    ;  

CAMPBELL, Jeremy;  1982; Grammatical Man, Information, Entropy, Language and Life;  

CAMPIGNION, Philippe;  1996; Respir-Acções - Arespiração para uma vida saudável; Summus Editorial;    

CAMPOS, Luís S.;  1999; Entender a Bioquímica - O metabolismo fundamental em animais e plantas; Escolar Editora;    

CANÁRIO, Maria Beatriz; Construir o Projecto Educativo local: relato de uma experiência; Instituto da Inovação Educacional;    

CANTLON, Jessica F.; BRANNON, Elizabeth M.; CARTER, Elizabeth J.; PELPHREY, Kevin A. 2006; Functional Imaging of Numerical processing in Adults and 4-y-

Old Children; PLOA BIOLOGY  www.plosbiology.org; 4  5  May  844-854; 

CAPRA, Fritjof;  1996; A Teia da Vida; Cultrix;    

CAPRA, Fritjof;  1983; O Tao da Física - Uma Exploração dos Paralelos entre a Física Moderna e o Misticismo oriental; Presença;    

CARDOSO, Rui Mota; ARAÚJO, Anabela; RAMOS, Rute Carreira; GONÇALVES, Guilherme; RAMOS, marco 2002; O Stress nos Professores Portugueses Estufdo 

IPSSO 2000; Porto Editora;    

CARLSON, Linda E.;  2004; Mindfulness-Based Stress redution: Overview and Applications in Cancer; Biofeedback; 29  3  Fall 2004  42-47; 

CARNEIRO, Roberto;  2001; Fundamentos da Educação e da Aprendizagem; FML;    

CARROL, Lee; TOBER, Jan 1999; The Indigo Children - The New Kids have Arrived; Hay House, Inc.;    

CARVALHO, Afonso;  1987; Capacidades Motoras - Elementos Fundamentais do Rendimento Desportivo; Treino Desportivo - DGD; II   Setembro  24-31; 

CARVALHO, António M. R.;  2005; Professores mais tempo nas escolas; O professor; III  91  Set-Dez.  40-43; 

CARVALHO, Galopim;  1989; Extinções em Massa; Colóquio/Ciências Revista de Cultura Científica; 5  Maio/Agosto  32-56; 

CARVALHO, Eugénia;  1987; As novas tecnologias no Jardim de Infância; Integrar;   14  Set-Dez.  61-64; 

CASSIDY, Claire M.;  2004; What Does it means to Practice na Energy medicine?; The Journal of Alternative and Complementary Medicine; 10  1  2004  79-81; 

CASTELO, Jorge; BARRETO, Hermínio; ALVES, Francisco; SANTOS, Pedro Mil Homens; CARVALHO; João; VIEIRA, Jorge 1996; Metodologia do treino Desportivo; 

Edições FMH;    

CASTRO, Engrácia;  1995; O Director de Turma nas Escolas Portuguesas; Porto Editora;    

CASTRO, Eduardo Anselmo;  2006; É fundamental planear a longo prazo a formação de professores; Fórum Educação; XVI  154  Março  11-13; 

CATARINO, Acácio; e Col. 2005; Empresarialidade e Empregabilidade dos Sistemas Produtivos Locais - espaços Industriais: Portugal, França e Alemanha; Workshop 

SIOT Benedita - Edições Barafunda;    

CHALCO, Thomas J.;  2001; Is Chance or Choice the Essence of Nature?; Journal of Discovery; 2   March  ; 

CHARROUX, Robert;  1999; História Desconhecida dos Homens desde hà cem mil anos; Editora bertrand;    

CHEK, Paul;  2004; How to Eat, Move and be healthy!"; A.C.H.E.K. Institute Publication San Diego, CA;    

CHEN, Kevin W.; TURNER, Floyd D. 2004; A case Study of Simultaneous recovery from Multiple Physycal Symptoms With medical Qigong Therapy; The Journal of 

Alternative and Complementary Medicine; 10  1  2004  159-162; 

CHEN, Jianxin; et al. 2001; Twisting integrin receptors increases indothelin-1 gene expression in endothelial cells; American Journal Physiology cell Physiology;   280  

2001  C1475-C1484; 

CHICUREL, Marina E.; CHEN, Christopher S.; INGBER, Donal 1998; Cellular Control lies in the Balance of forces; Current Opinion in Cell Biology;   10    232-239; 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         440 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

CHILDRE, Doc; ROZMAN, Deborah 2003; Transforming Anger - The HeartMath Solution for Letting Go of Rage, Frustration and Irritation; New Harbinger Publications, 

Inc;    

CHILDRE, Doc;  1994; Freeze Frame - One Minute Stress Management; Planetary;    

CHILDRESS, David Hatcher;  1999; Vimana Aircraft of Ancient India & Atlantis; Adventures Unlimited Press;    

CHILDRESS, David Hatcher;  2000; Technology of The Gods - The Incredible Sciences of The Ancients; Adventures Unlimited Press;    

CHRIST, Renate;  2007; Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC;  August 28  ; 

CHURCH, Dawson; et al. 2005; Healing The Heart Of The World - Harnessing the Power of Intention to Change Your Life and Your Planet; Elite Books Santa Rosa;    

CIPRA, Barry A.;  2003; A healthy Heart is a Fractal Heart; SIAM News; 36  7  September  ; 

CNASTI;  2003; O Código do trabalho e o trabalho de menores;  

CLYNES, Manfred; PANKSEPP, Jaak; 1988; Emotions and Psychopathology”; 

COELHO, Ricardo; Modelos de Distribuição de Riqueza; Mestrado em Métodos Computacionais em Ciências e Engenharia; FCEUP;   38173  1-17; 

COEN; As transformações partem de nós mesmos; Budismo; 1  11    19-20; 

COLLINS, Mitchell; CURETON, Kirk; HILL, David 1991; Relationship of heart rate to oxygen uptake during weight lifting exercise; Medicine and science in sports and 

exercise; 23  5    636-640; 

CONWAY, Bruce;  2005; Pratical Advice for Perilous Times - New World Orde Survival Guide; LightWatcher Publishing;    

COOK, Theodore Andrea;  1979; The Curves of Life; Dover;    

COOKE, Jeremy;  2007; Vertical Farming in the big Apple; http://www.freeenergy.ca/;   39254  ; 

COOPER, Kenneth;  1995; A importância da Fé para a saúde e a boa forma - É melhor Acreditar; Record;    

CORREIA, Raquel Almeida;  2006; Distribuir o mal por algumas aldeias; Dia D Publico; Ano 2  58  39382  ;  

CORREIA, Raquel Almeida;  2006; DE pequenino se enche o carrinho; DIA D;   39361  28-30; 

CORREIA, Géraldine;  2006; Artesãos Globais; Exame;   Julho  88-90; 

CORREIA, Alexandra; VIEIRA, Pedro 2008; Vai Trabalhar Malandro; VISÃO;   799  39625  41-48; 

correio da Educação, ;  2007; Plano nacional de Leitura pôs um milhão de crianças a ler na sala de aula; Correio da Educação;   300  4 de Junho  ; 

CORTESÃO, Luiza; O arco-íris na sala de aula? Processos de organização de turmas: reflexões críticas; Instituto da Inovação Educacional;   

COSTA, Estela; 2007; Contributos para uma análise cognitiva da política de avaliação de professores; Sísifo, revista de Ciências da Educação, 4  Out-/Dez  07; pp. 

49-58; 

COSTA, Francisco Carreira;  1986; No Clube Também se ensina e se aprende; Horizonte - revista de Educação Física e Desporto; 3  16  Nov.-Dez.  119-123; 

COSTA, Clarisse Moura;  1995; Musicoterapia na reabilitação de Pessoas com deficiências mentais; Integrar; 6    Dez-Jan.  41-45; 

COTTERELL, Maurice;  2001; As Profecias de Tutankhamon - Os Segredos dos Maias, dos Egípcios e da Maçonaria; Edições ASA;    

CREATH, Katherine; SCHWARTZ, Gary E. 2004; Biophoton Images of Plants: Revealing The Light Within; The Journal of Alternative and Complementary Medicine; 

10  1  2004  23-26; 

CREMA, Roberto;  1989; Introdução à Visão Holística; Summus Editorial;   

CREMO, Michael A.; THOMPSON, Richard 2002; The Hidden History of The Human Race; Bhaktivedanta Book Publishing;    

CRESPO, Jorge;  1990; A História do Corpo; DIFEL;    

CRUZ, Carlos Carvalho; CARVALHO, Óscar 1994; Qualidade uma Filosofia de Gestão; Texto Editora;    

CRUZ, Vítor; FONSECA, Vítor da 2002; Educação Cognitiva e Aprendizagem; Porto Editora;    

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly; Body and Behavior, A new Look at the Mond Body Problem; University of Chicago Illinois USA;    

CUKIER, Rosa;  2002; Palavras de Jacob Levy Moreno; Ágora;    

CUNHA, Miguel Pina e;  2006; Entre a agressividade e a resignação; Diário de Notícias Economia;   39151  7; 

CUNHA, Miguel Pina e; REGO, Arménio; CUNHA, Rita Campos; CABRAL-CARDOSO, Carlos 2005; Manual de comportamento organizacional e gestão; Editora RH;    

CURY, Augusto;  2005; Filhos Brilhantes Alunos Fascinantes - A Importância do pensamento, da Criatividade e dos Sonhos; pergaminho;    

CURY, Augusto;  2004; Pais Brilhantes Professores Fascinantes - Como Formar Jovens Felizes e Inteligentes; Pergaminho;    

D., John; MACARTHUR, Catherine T. 1997; Heart rate variability; Resarch network on Socioeconomic Status and health;    

DAHLKE, Rüdiger;  1996; A Doença como Caminho; Cultrix;    

DAHLKE, Rudiguer;  1996; A Doença Como Símbolo - Pequena Enciclopédia Psicossomática - Sintomas, Significados, tratamentos e remissão; Cultrix;    

DAMÁSIO, António R.;  1998; The Biological Self; 2.º Simpósio da BIAL "Aquém e Além do Cérebro" Fundação BIAL;    

DAMÁSIO, António;  1994; O Erro de Descartes - Emoção, Razão e Cérebro Humano; Publicações Europa América;    

DARWIN, Charles;  2006; A Expressão das Emoções no Homem e Nos Animais; Relógio D'àgua;    

DAVENPORT, Marc;  1994; Visitors From Time - The Secrets of The UFOs; Greenleaf Publications;    

DAVIES, Don;  1989; As Escolas e as Famílias em Portugal; Biblioteca do Educador - Livros Horizonte;    

DAVIES, Peter F.; et al. 1997; Spatial relationships in early signaling events of flow-mediated endothelial mechanotransduction; Annu. Rev. Physiology;   59  1997  

527-549; 

DAVIS, Ronald D.;  2003; The Gift of Learning - Proven New Methods for Correcting ADD, Math & Handwriting problems; A Perigee Book;    

DAVIS, Ronald D.; BRAUN, Eldon 1994; The Gift of Dyslexia - Why Some of the Smartestt People Can't read and How They Can learn; Perigee Books;    

DELORS, Jacques; e Col 1996; Educação um Tesouro a Descobrir - Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI; 

Edições ASA;    

DELUMEAU, Jean;  1997; As Grandes Religiões do Mundo; Editorial Presença;    

DETHLEFSEN, Thorwald; DAHLKE, Rudiguer 1993; A Doença Como Caminho - Um Método para a Interpretação da Doença; Pergaminho;    

D'HAINAUT, Louis;  1980; Educação - Dos Fins aos Objectivos; Livraria Almedina;    

Diário da Republica, ;  2005; Lei Constitucional n.º 1/2005 de 12 de Agosto; Diário da republica - I Série - A;   55  39306  ; 

DIAS, Joaquim Colôa;  1997; Intervenção precoce: Uma acção preventiva; Integrar; 12  Jan.Abril  11-13; 

DIETRICH, Georg; WALTER, Hellmuth 1970; Vocabulário Fundamental de Psicologia; Edições 70;    

DIMITROVA, Sv.; STOILOVA, I. 2003; Planetary Geomagnetic Indices, Human Physiology and Subjective Complaints; Journal of The Balkan Geophysical Society; 6  1  

Feb.  37-45; 

DINGLEY, Gavin;  2000; Para SETI - ET Contact Via Subtle Energies; Nexus Magazine; 8  1    ; 

DIOGO, José M. L.;  1998; Parceria Escola-Família; Porto Editora;  

DMITRIEV, Alexey N.;  1998; Planetophysical State of the Earth and Life; IICA Trabsactions; 4; 

DOCZI, Gyorgy;  1981; The Power of Limits - Proportional Harmonies in Nature, Art, and Architecture; Shambhala;    

DONDELINGER, Patrick;  1998; Cases of Apparent Possession and The Self; 2.º Simpósio da BIAL "Aquém e Além do Cérebro" Fundação BIAL;    

DORE; Dislexia; http://www.dore.com.au/;    

DORE; Dore Program evidence, outcomes & Personal Growth;  

DREIFUS, Leonard S.; e col. 1993; Heart Rate Variability for Risk Stratification of Life-Threatening Arrythmias; American College of cardiology;    

DUFTY, William;  2000; Refined Sugar - The Sweetest Poison of All; Nexus Magazine; 7  1  Dec-Jan  ; 

DWYER, Johanna;  1996; Policy and Healthy Wieght; American Journal of Clinical Nutrition - Supplement; 63 (Supp)  415S-418S; 

EDEN, Donna; FEINSTEIN, David 1998; Energy Medicine; Tarcher Putnam;    



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         441 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

Editorial;  2004; Science and healing: From Bioelectromagnetics to the medicine of Light. Implications, Phenomena, and Deep Transformation part 1; The Journal of 

Alternative and Complementary Medicine; 10  1  2004  1-5; 

EDUCAÇÃO, Ministério;  2005; Relatório daOCDE sobre Educação; O boletim dos Professores n.º 1; Novembro; 

EDUCAÇÃO, Ministério;  2006; Boletim dos Professores n.º 2; Ministério da Educação;   2  Fevereiro  ; 

EDUCAÇÃO, Ministério;  2006; Boletim dos Professores n.º 3; Ministério da Educação;   3  Maio  ; 

EDUCAÇÃO, Ministério;  2006; Boletim dos Professores n.º 4; Ministério da Educação;   4  Setembro  ; 

EDUCAÇÃO, Ministério;  2006; Boletim dos Professores n.º 5; Ministério da Educação;   5  Dezembro  ; 

EDUCAÇÃO, Ministério;  2007; Boletim dos Professores; n.º 6; Ministério da Educação;   6  Março  ; 

EDUCAÇÃO, Ministério;  2007; Boletim dos Professores; n.º 7; Ministério da Educação;   7  Junho  ; 

EDUCAÇÃO, Ministério;  2007; Boletim dos Professores; n.º 8; Ministério da Educação;   8  Setembro  ; 

EDUCAÇÃO, Ministério;  2008; Boletim dos Professores; n.º 9; Ministério da Educação;   9  Dezembro  ; 

EDUCAÇÃO, Ministério;  2008; Boletim dos Professores; n.º 10; Ministério da Educação;   10  Abril  ;  

EDUCAÇÃO, Ministério;  2008; Boletim dos Professores; n.º 11; Ministério da Educação;   11  Julho  ; 

EDUCAÇÃO, Ministério;  2005; Medidas de Combate ao insucesso escolar;  7 Dez.  ; 

EGER, Evelyn; STERZER, Philipp; RUSS, Michael O.; GIRAUD; Anne Lise; KLEINSCHMIDT; Andreas 2003; A Supramodal Number Representation in Human 

Intraparietal Cortex; NEURON - Cell press; 37   February 20  719-725; 

ELTERNBRIEF, Ursula Anders; TROMMER, Maria Bárbara 1982; O Brincar, como primeira experiência do mundo e como línguagem da criança; Das Spiel Erste 

Welterfahrung und Sprache Des Kindes;    

EMOTO, Masaru;  2004; The Hidden Messages in Water; Beyond Words;    

EMOTO, Masaru; Messages from Water; Hado Kyoikusha Co. Ltd.;    

EMOTO, Masaru;  2004; Healing With Water; The Journal of Alternative and Complementary Medicine; 10  1  2004  19-21; 

ERLAUDER, Laura;  2003; Práticas Pedagógicas Compatíveis com o cérebro; Edições ASA;    

ESTEVÃO, Carlos; Gestão estratégica nas Escolas; Instituto da Inovação Educacional;    

EUROSTAT, ;  2006; Mulheres em Maioria na Docência; Pontos nos ii;   1  Janeiro  ; 

EVERETT, Todd;  2004; Case Study: Emotional Intelligence at the Sheraton Studio City Hotel; www.epqperformance.com;   SIX Seconds ®;    

FALKOWSKI, P.G.; TCHERNOV, D.; Human Footprints in the Ecological Landscape; http://marine.rutgers.edu/ebme/html_docs/reprints/Chapter%2011%20-%20 

FINAL.pdf;    

FERNANDES, Maria José A.; DIAS, Fernando 1987; A família: um meio priveligiado para aprendizagem; Integrar; 12   Jan.Abril  18-22; 

FERNNDES, Luísa Cristina;  2008; Os medos dos Professores; Setecaminhos;    

FERONE, Geneviève;  2006; A Economia precisa de se descarbonizar; DIA D;   6 de Outubro  14-16; 

FERREIRA, Patrícia;  2006; Crianças preferem TV ao sorriso das pessoas; Lisboa Destak - www.destak.pt;   quarta feira 8 Novembro  ; 

FERREIRA, Paulo;  2001; Os malefícios da tecnologia; ;    

FERREIRA, Paulo Alexandre D. Ferreira;  2002; As Bibliotecas como futuro para o Ensino Politécnico; Departamento de Engenharia Informática do ISEP;    

FERREIRA, Mário;  2003; Óptica e Fotónica; Lidel;    

FIGARES, Maria Dolores;  1995; A Nova Idade Média; Anova Acrópole para um novo Humanismo;   60    7-20; 

FILIPE, Carlos;  2005; No mundo da lua, com os pés bem assentes na terra; Jornal o correio: www.jornalcorreio.com; Ano VII  117  15 a 31 Março  5; 

FILOU, Emilie;  2007; Morte no Escritório - O vício do trabalho pode ser difícil de distinguir do simples trabalho intensivo mas os workaholics sabem a diferença; World 

Business;   Fev. Març. Abril  13-16; 

FISHER, Sebern; Bneurofeedback: A treatment for Reactive Attachment Disorder; http://www.eegspectrum.com/Articles/InHouseArticles/RAD/;    

FONSECA, Pedro Morais; Governo vai rever critérios de financiamento para inovação empresarial - Sócrates impressionado com o ensino Finlandês; NACIONAL - 

Público;   Terça Feira 7 de Março 2006  11; 

FONSECA, Vitor da; Desenvolvimento Humano - Da Filogénese à Ontogénese da Motricidade; Editorial Notícias;    

FONSECA, Vitor da;  1981; Contributo para o estudo da Génese da Psico-Motricidade; Editorial Notícias;    

FONSECA, Vitor da;  1982; Filogénese da Motricidade - Abordagem Bioantropológica do Desenvolvimento Humano; Edições 70 persona;    

FONSECA, Vitor da;  1987; Temas de Psicomotricidade 1- Conceitos e Correntes; UTL-ISEF;    

FONSECA, Vitor da;  1995; Temas de Psicomotricidade - 5 - O papel da Motricidade na Aquisição da Linguagem; Edições FMH;    

FONSECA, Vitor da;  1986; Temas de Psicomotriciade - 4 - Estudo de casos; UTL - ISEF;    

FONSECA, Vitor da;  1986; Temas de Psicomotricidade - 3 - A Criança Dispráxica; UTL - ISEF;    

FONSECA, Vitor da;  1985; Temas de Psicomotricidade - 2 - Observação Psicomotora; UTL-ISEF;    

FONSECA, José;  2000; Psicoterapia da Relação - Elementos de Psicodrama Contemporâneo; Ágora;    

FONSECA, Vitor da;  2001; Cognição e aprendizagem; Editora Âncora;    

FOSAR, Grazyna; BLUDORF, Franz 2001; Vernetzte Intelligenz - Russian DNA Discoveries Explain Human Paranormal Events; Omega-Verlag, Düsseldorf;  

http://www.fosar-bludorf.com/index_eng.htm;    

FOSAR, Grazyna; BLUDORF, Franz 2006; The Biological Chip in our Cells; http://www.fosar-bludorf.com/archiv/biochip_eng.htm;    

FOSNOT, Catherine Twomey;  1998; Construtivismo - Teorias e Perspectivas e Prática Pedagógica; Artmed;    

FOX, Jonathan;  2002; O Essencial de Moreno - Textos sobre psicodrama, terapia de grupo e espontaneidade; Ágora;    

FRANKS, Nick;  2000; Swimming Through The Ether; Nexus Magazine; 7  4  June-July  ; 

FREITAS, Cândido Varela de; Gestão e avaliação de projectos nas escolas; Instituto da Inovação Educacional;    

GABORA, Liane;  2002; Cognitive Mechanisms Undelying the Creative Process; http://www.vub.ac.be(CLEA/liane/; Free University of Brussels;   14-16 October  126-

133; 

GASPAR, Teresa;  2006; A reforma das escolas em Inglaterra; NOESIS;   65  Abril/Junho  15-16; 

GASPAR, Teresa;  2007; Eficiência e Equidade nos Sistemas Europeus de Educação e Formação; Noesis- DGIDC;   71  Out/Dez.  14-15; 

GENTILE, Douglas A.; GENTILE, j. Ronald 2005; Violent Video Games as Exemplary Teachers; Biennal Meeting of the Society for Research in Child Development - 

Atlanta;  April 9  ; 

GERBER, Richard;  2001; Vibrational Medicine - The #1 Handbook of Subtle-Energy Therapies; Bear & Company Rochester vermont;    

GERMAIN, Saint; Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre saint Germain; Ponte Para a Liberdade; 

GERSHON, Michael D.;  2003; The Second Brain - Your Gut Has a Mind of Its Own; Quill;    

Gibbs, W. Wayt;  2004; Vida Sintética; Scientific American; 3  35  38139  65-71; 

GIBBS, W. Wait; SOARES, Christine 2005; À espera da Pandemia; Scientific American; 4  43  Dez. 2005  65-73; 

GIL, José;  2008; Em Portugal a inveja não é um sentimento, é um Sistema"; A Página da Educaçao - http://www.apagina.pt/arquivo/Artigo.asp?ID=3726;    

GIL, José;  2007; O Medo; VISÃO; 3  Maio  28; 

GILBERT, Adrian; COTTERELL, Maurice M. 1999; As Profecias Maias - Desvendando os Mistérios de uma Civilização Perdida; Nova Era;    

GODFREY, Jodi; Sachiko St. Jeor 1996; Introdutcion; American Journal of Clinical Nutrition - Supplement; 63 (Supp)    409S-411-S; 

GODINHO, Libânia Arminda;  1987; Dislexia ou problema visual?; Integrar; 12  Jan.Abril  23-27; 

GOLEMAN, Daniel;  2006; Inteligência Social - A nova ciência do relacionamento Humano; Temas e Debates;    



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         442 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

GOLEMAN, Daniel;  2003; Emoções Destrutivas e como Dominá-las - Um Diálogo Científico com o Dalai Lama; Temas e Debates;    

GOLEMAN, Daniel;  1995; Inteligência Emocional; Temas e Debates;    

GOMES, Maria Aparecida;  2005; Desempenho no Jogo, Estratégias de Aprendizagem e Compreensão na Leitura; psicologia: teoria e pesquisa; 21  3  Set-Dez.  319-

326; 

GOMES, Ana A.; TAVARES, José; AZEVEDO, Maria Helena 2004; Gestão do Sono e da Vigília em estudantes Universitários; 

http://webct2.ua.pt/public/leies/daes_artigos.htm;   39142  ; 

GOMES, Sara; GAUDÊNCIO, Rui ; A Dança da Vida; Pública -;   407  38060  52-55; 

GORDON, Rodemary;  2002; The reptilian Brain, dissociation and seeing from the Core; 17th International Conference for holist ic Vision, paris France;   October  ; 

GOSWAMI, Amit;  1993; The Self-Aware Universe How Consciousness creates the material world; Putnam Books;    

GOSWAMI, Usha;  2004; Neuroscience and Education; British Journal of Education Psychology; 74    1-14; 

GOUVEIA, Maria João; Instituto Superior de Psicologia Aplicada , Lisboa 2001; Tendências da Investigação na psicologia do desporto, exercício e actividade física; 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aps/v19n1/v19n1a02.pdf; 1     5-14; 

GOUVEIA, Regina;  2006; Não basta saber muito de Física é preciso saber criar o gosto pela aprendizagem nos alunos; Fórum Educação; XVI  154  Março  22-23; 

GRADNER, Howard;  2006; Five Minds For The Future; Harvard Business School Press;    

GRAHAM, David J.;  2004; Memorandum: Risk of Acute Myocardial Infarction and Sudden Cardiac Death in Patients Treated with COX- Selective and non Selective 

NSAIDs"; Department of Health and Human Services;   September 30  ; 

GRAHAM, David J.;  2004; Testimony of David J. Graham; http://www.senate.gov/~finance/hearings/testimony/2004test/111804dgtest.pdf;    

GRAINER, Jonathan; WHITNEY, Carol 2004; Does the huamn mnid raed wrods as a wlohe; TRENDS in Cognitive Sciences; 8  2  February  58-59;; 

GREEN, George;  2007; The Big Picture: Na Economic Forecastfor Coming Times; http://www.consciousmedianetwork.com/members(ggreen.htm;    

GREEN, George;  2007; Handbook for The New paradigm; Bridger House Publishers, Inc;    

GREENE, Mathew; Transcript of Two-Month Certification Class With Lecture Discussions, and Workshops; Moscow Russia  http://www.item-

bioenergy.com/certification/Lecture.pdf;    

GRILO, Marçal;  2002; Desafios da Educação - Ideias para uma política educativa no século XXI; Oficina do LIvro;    

GURVIRCH, Georges;  1968; A vocação actual da sociologia Volume I; Edições Cosmos;    

HAC, W. Czarnowwski; krechniak, j. 2003; Fluoride and Cadmium Content in Urine of Children in Gdańsk; Polish Journal of Environmental Studies; 12  3    357-360; 

HALLA-POE, Dorothy;  2002; A Matrix Model - For Children With Atypical Behaviours; Llumina Press;    

HAMILTON, P.J.;  2001; How 3D Thinking can Enrich gifted Education; how 3d thinking can enrich gifted education;    

HANCOCK, Graham;  2003; Supernatural - Meetings With The Ancient Teachers of Mankind; The Desinformation  Company;    

HANNOUN, Hubert;  1975; Os Conflitos da Educação; Biblioteca de Pedagogia;    

HANWERK, Brian;  2006; Antigravity Machine patent Draws Physicists'IRE; Integrity research Institute; National Geographic News; 

http://news.nationalgeographic.com/news/2005/11/1111_051111_junk_patent.html;     November 11  ; 

HARDT, James; Ecology of Consciousness; http://www.biocybernaut.com/documentation/spiritualSci/e-of-conscious.htm#nav1top;    

HARDT, James;  1975; How to Choose a Yoga Method: Clues from Psychophysiological research; Biocybernaut Institut - Yoga Journal; 1  3    23-24; 

HARRE, D.; BOMPA, Tudor; MATVEIEV, L.P. 1987; As componentes da Carga de Treino; Treino Desportivo - DGD; II   Setembro  17-23; 

HASSBERGER, Sepp;  2003; Health Supreme A Universe of Scale - Stars Edge Closer; 

http://www.newmediaexplorer.org/sepp/2003/09/21/a_universe_of_stars_edge_;    September 21  ; 

HASSBERGER, Sepp;  2003; Is DNA Hyper-communication a Native Internet?; http://www.newmediaexplorer.org/sepp/2003/07/15/is_dna_hypercommunication;   July   

HAY, Luise L.;  1998; Pode Curar a sua Vida; Pergaminho;    

HAYES, Tyrone B.; CASE, Paola; CHUI, Sarah; CHUNG, Duc; HAEFFELE, Cathryn; lEE, Melissa; MAI, Vien Phoung; MARJOUA,Youssra; parker, John; TSUI, Mable 

2006; Pesticide Mixtures, Endocrine Disrutpionn, and Amphibian Declines: Are We Underestimating the Impact?; Environmental Health perspectives; 114   April  40-50; 

HAYES, Tyrone B.; COLLINS, Atif; LEE, Melissa; MENDOZA, Magdaena; NORIEGA, Nigel; STUART, A. Ali; VONK, Aaron 2002; Hermaphroditic, 

demasculinizedfrogsafterexposure to the herbicide atrazine at long ecologically relevant doses; PNAS - University of California; 99  8  16-April  5476-5480; 

HAYNAL, André; PASINI, Willy; ARCHINARD, Marc 1998; Medicina Psicossomática - perspectivas Psicossociais; Climepsi Editores;    

HESPANHOL, Alberto;  2005; A imagem dos serviços de saúde e dos médicos de família em Portugal; Ver Port. Clinica Geral; 21   185-191; 

HEUSEL, Gary;  2003; My Teen Doesn't Need Hugs-Wrong; http://ianrwww.unl.edu/ianr/fcs/upsdowns/;  March  ; 

HILLIARD, Russel E. (2005); “Music Therapy in Hospice and Palliative Care: a Review of the Empirical Data”; Advanced Access Publication, Oxford University Press; 

2, 2, April 7; pp. 173-178; 

HILLIS, Laurie;  1996; Emotional Development; www.banffleadership.com;    

HIRSCH, E. D.;  2003; Reading Comprehension requires Knowledge - of words and the World; AMERICAN EDUCATOR; http://www.aft.org/pubs-

reports/american_educator/spring2003/AE_SPRNG.pdf;  Spring  10-45; 

HORWOOD, Graham;  2002; Tai Chi Chuan The Code of Life; Dragon Door Publications;    

INGBER, Donald E.; 2000; Opposing views on tensegrity as a structural framework for understanding cell mechanics; Journal Applied Psysiology;   89  2000  1663-

1678; 

INGBER, Donald E.;  1998; The Architecture of Life; Scientific American;   January 1998  48-57; 

IRWIN, William;  2002; The matrix and Philosophy - Welcome to The Desert of Teh real; Open Court;    

JEFFERY, Robert W.;  1996; Does Weight Cycling present a health risk; American Journal of Clinical Nutrition - Supplement; 63 (Supp)    452S-455S; 

JENNY, Hans;  2001; Cymatics; Macromedia;    

JENSEN, Eric;  1998; O Cérebro a Bioquímica e as aprendizagens - Um guia para pais e educadores; Edições ASA;    

JESUS, Saúl Neves;  2004; Psicologia da Educação; Nova Era;    

JORGE, João Manuel F.;  1999; Parâmetros de Qualidade na Organização de Instalações de Saúde e Condição Física; Dissertação apresentada com vista á 

obtenção do grau de Mestre em Exercício e Saúde; Faculdade de Motricidade Humana;    

KAMAGATA, Sachiko; NEWTON, Roberta 2003; The Effectiveness of Tai Chi on Improving Balance in Older Adults: Na Evidence-Based Review; Journal of Geriatric 

Physical Therapy; 26  2    9-16; 

KELEMAN, Stanley;  1987; Corporificando a Experiência - construindo uma vida pessoal; Summus Editorial;    

KELEMAN, Stanley;  1992; Anatomia Emocional; Summus Editorial;    

KELLOG, Terry; 1990; Broken Toys, Broken Dreams – Understanding & Healing Codependency, Compulsive Behaviors & Family”; BRAT Publishing 

KENNY, Robert;  2004; What Can Science Tell Us About Collective Consciousness?;  

KHALSA, David S. Shannahoff;  2004; Na Introduction to Kundalini Yoga Meditation Technoques That Are Specific for the treatment of Psychiatric Disorders; The 

Journal of Alternative and Complementary Medicine; 10  1  2004  91-101; 

KING, Moray B.;  1989; Tapping The Zero-Point Energy - How Free Energy and Antigravity might be Possible With Today's Physics; Paraclete Publishing;    

KIPHE, Lothar;  1987; A importância da recuperação depois do treino e dos esforços próprios da competição; Treino Desportivo - DGD; II   Outubro  32-39; 

KNIGHT, Dolly; Jonathan Stromberg 2005; It's in the Ether; Center for Implosion Research;    

KOEHLER, Marlus;  2004; As regras do imprevisivel sobre leis de potência e cotações; Scientific American; 4  28  Setembro  75-81; 

KRAUSE, Bernie;  1999; Loss of Natural Soundscapes Within the Americas; www.wildsanctuary.com; 3 November  ;  

KRIPPNER, Stanley;  1996; Parapsychological Studies na The Human Brain; 1.º Simpósio da BIAL "Aquém e Além do Cérebro" Fundação BIAL;    



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         443 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

KRIPPNER, Stanley;  2001; A Cross-Cultural Approach to Spirituality and Health Care; Biofeedback; 29  3  Fall 2001  11-18; 

KRISHNA, Gopi; KIEFFER, Gene 1992; Kundalini - O Caminho da Auto-Iluminação para a Nova Era; Nova Era;    

KRUPITSKY, Evgeny; BURAKOV, Andrey; ROMANOV; Tatyana; GRINENKO, Alexander; STRASSMAN, Rick 2001; Ketamine-Assisted Psychotherapy (KPT) of 

Heroin Addiction: Immediate Effects and Six Months Follow-Uo; The Heffer Review of Psychedelic Research; 2  0  2001  88-101; 

KRUPITSKY, Evgeny; GRINENKO, A. Ya 1998; Tem Years Study of Ketamine Psychedelic Therapy (KPT) of Alcohol Dependence; The Effter Teview of Psychedelic 

Research; 1  1998  56-61; 

LABOURRÉ, Denis (2005), “Alquimia Cristã”, Hugin; 

LAMA, Dalai (1998), “O caminho para a Libertação”; Temas & Debates; 

LAMA, Dalai (1999), “Despertar a Mente Iluminar o Coração”; Temas & Debates; 

LAMA, Dalai (2001), “A Alegria de Viver e Morrer em Paz”; Temas & Debates; 

LANCTÔT, Guylaine;  1995; The Medical Mafia; Here's The Key;    

LARSON, Kevin;  2004; The Science of Word Recognition or how I learned to stop worrying and love the bouma; Advanced Reading Technology, Microsoft 

Corporation;  http://www.microsoft.com/typography/ctfonts/WordRecognition.aspx;    July; 

LASZLO, Alexander; KRIPPNER, Stanley 1998; Systems Theories their origins, Foundations, and Development; J. S.Jordan;   3    47-74; 

LASZLO, Ervin; GROF, Stanislav; RUSSEL, Peter 2003; The Consciousness Revolution; ElfRock productions;    

LASZLO, Ervin;  2006; Science and The Reenchantment of The Cosmos; Inner Traditions;    

LASZLO, Ervin;  2004; Science and The Akashic Field - Na Integral Theory of Everithing; Inner Traditions;    

LAURENTIIS, Vera regina F.; VALENTIM, Cecília; A Construção Emocional do Corpo; http://www.psicossomática.com.br/português.html;    

LAWLOR, Robert;  1982; Sacred Geometry; Thames &Hudson;    

Lei de Bases da Saúde, ;  2002; Lei de Bases da Saúde; Lei n.º 48/90 de 24 de Agosto - alterações Lei n.º 27/2002 de 8 de Novembro; Lei n.º 48/90 de 24 de Agosot;    

LELOUP, Jean-Ives; A Escada do Desejo e do Medo;  

LEMOS, Marina Serra; CARVALHO, Teresa Rio 2002; O Aluno na Sala de Aula; Porto Editora;    

LETRIA, André;  2007; Trabalho Colaborativo de Professores; Noesis- DGIDC;   71  Out/Dez.  24-41; 

LEVIN, Michael;  2003; Bioelectromagnetic in Morphogenesis; Bioelectromagnetics; 24   295-315; 

LEWIN, Roger;  2005; Making Waves - Irving Dardik and His Superwave Principle; Rodale;    

LI, Wentian;  1999; Large-Scale Patterns in DNA Texts; Scientific American;    March  ; 

LIBERTUS, Melissa; WOLDORFF, Marty G.; BRANNON, Elizabeth M. 2007; Electrophysiologucal evidence for notation independence in numerical processing; 

Behavioral and Brain Functions; 3  1  January 10  1-15; 

LIEBERMAN, Philip;  2002; On the nature and Evolution of The Neural Bases of Human Language; Department of Cognitive and Linguístic Sciences and Department 

of Anthropology; 45   

LIEBERMAN, Philip;  2001; Human Language and Our Reptilian Brain - The subcortical bases od speech, syntax, and thought; Perpectives in Biology and Medicine; 

44  1  Winter  32-51; 

LILLY, John C.; GOLD, E. J. 2001; Tanks for the memories - Floatation Tank Talks; Gateways/IDHHB, Inc Publishers;    

LILLY, John C.;  2004; Programming The Human Biocomputer; Ronin Berkeley;    

LILLY, John .;  1997; O Cientista - Uma Autobiografia Metafísica; Via òptima;    

LIMA, Isabel; Atelier de Pintura um espaço para a expressão livre; Integrar; 6   Dez-Jan.  46-50; 

LINDAMOOD, Patrícia;  1997; Sensory-Cognitive factors in the Conctroversy over Reading Instruction; The Journal of Developmental and learning Disorders; 1  1    ; 

LINDEMANN, Peter;  2001; Where in the World is all the Free Energy?; Nexus Magazine; 8  4    ; 

LIPTON, Bruce D.;  2005; The Biology of Belief - Unleashing the Power of Consciousness, matter & Miracles; Mountain of Love;    

LOCKKEY, Martin;  2005; The Biology of Belief; New Consciousness paradigms for a new Biology;    

LONG, J. A., & Pellegrini, A. D. (In press). Studying change in bullying and dominance with structural equation modeling. School Psychology Review. 

LONG, Tony; Europe 2005 The Ecological Footprint; Global Footprint Network;   

LOPES, Carla da Conceição Pereira;  2005; Caracterizar a Acção Educativa para ensinar a partir do aluno; Eduições Cosmos;    

LOPES, Paulo N.; SALOVEY, Peter; STRAUS, Rebecca 2002; Emotional Inteliggence, Personality and the perceived quality of social relationships; personality and 

Individuality Differences Pergamon;   35  2003  641-658; 

LOUREIRO, Manuel Joaquim; RIBEIRO, Maria José 1987; Atitudes dos Professores em Torno da Diversidade; Integrar;   14  Set-Dez.  42-45; 

LOURENÇO, Isabel;  2004; A espiritualidade no Processo Terapêutico; Quarteto;    

LOURENÇO, Sónia M.;  2006; Corrida de Obstáculos - Tornar Portugal mais inovador implica ultrapassar barreiras como a falta de espírito de iniciativa e de riscos e 

aumentar as qualificações da população; Exame;   Julho  55-62; 

LOVELOCK, James;  2006; A Vingança de Gaia; Gradiva;    

LOVELOCK, James;  1995; Gaia - Um Novo Olhar Sobre a Vida na Terra; Eduições 70;    

LOVELOCK, James;  1998; As Eras de Gaia - Uma Biografia da Nossa Terra Viva; Publicações Europa América;    

LOWEN, Alexander;  1997; Alegria - a entrega ao corpo e à vida; Summus Editorial;    

LOWEN, Alexander;  1980; Medo da Vida - Caminhos da realização Pessoal pela Vitória sobre o medo; Summus Editorial;    

LUDWIG, Thorsten; MANTHEY, Andreas; BISCHOF, marco; Berlin Institute for Innovate Energy technologies; www.binnotec.org;    

LUDWIG, Wolfgang; The Memory of Water; http://www.magnetotherapy.de/fileadmin/downloads/pdfs/E/Memory_of_water.pdf;    

MACCARIO, Bernard;  1984; Definição dos Objectivos da Educação Física; Livros Horizonte;    

MACFADDEN, Daniel; 2005; The New Science of Pleasure – Consumer Behaviour and the Measurement of well-being; Econometric Society World Congress, 

Londom; August 20;  

MACLEAN, Paul D.;  1973; A triune concept of the brain and behaviour; University of Toronto Press;    

MAGALHÃES, Freitas; 2006; “A Psicologia do Sorriso Humano”; Ciências Sociais; Editora: Almedina 

MANDELBROT, Benoît;  1998; Objectos Fractais; Gradiva;    

MANNING, Jeane;  1999; The Power of Water; Atlantis Rising; 19  0  1999  ; 

MARIA, Margarida;  2006; Religião e "Chumbos põem ensino ao rubro; Pontos nos ii;   1  Janeiro  ; 

MARINI, J. F.; HOECKE, J. Van; MATHIEU, C.; Adaptation du Muscle a L'Entrainement; INSEP;    

MARINO, Loru;  1974; Intelligence: Rare or Common?; Philosophical Review;  October  ; 

MARINO, Lori;  2002; Convergence of Complex Cognitive Abilities in Cetaceans and Primates; Brain Behaviour and Evolution;   59    21-30; 

MARQUES, Maria Helena H.;  2005; Informação da OCDE acerca da qualidade dosprofessores como atrair e fixar os "Bons Professores"; O professor; III  92  Set-

Dez.  56-59; 

MARQUES, António; SANTOS, Leonel Ribeiro dos 1982; Filosofia 1 - 10.º Ano de Escolaridade; Edições a Regra do Jogo;    

MARQUES, Maria Margarida Ferreira; Cadernos de Gestão e Organização Curricular; Instituto de Inovação Educacional;    

MARQUES, Maria Margarida Ferreira; O partenariado na escola; Instituto da Inovação Educacional;    

MARQUES, Nelson; ARAÚJO, John F. 2001; Ampliação dos Conhecimentos em Cronobiologia e Sono; Faculdade de Medicina e Grupo Multidisciplinar de 

Desenvolvimento e Ritmos Biológicos, Universidade de São Paulo; Centro de Biociências, laboratório de Cronobiologia, Universidade Federal do Rio grande do Norte;    

MARSHALL, Donah Zohar; MARSHAL, Ian 2000; Inteligência Espiritual - A inteligência que permite ser criativo, ter valores e fé; Sinais de Fogo;    



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         444 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

MARTA, Fernanda;  1994; Ergonomia; Integrar; 4   Abril-Maio  44-49; 

MARTÍNEZ, Adolfo Domínguez;  1998; rebirthing - Técnicas de respiração; Editorial Estampa;    

MARTINS, Isabel O.; VEIGA, Maria Luísa 1999; Uma análise do currículo da escolaridade básica na perspectiva da educação em ciências; Instituto de Inovação 

Educacional;    

MASATAKA, Nobuo; OHNISHI, Takashi; IMABAYASHI, Etsuko; HIRAKATA, Makiko; MATSUDA, Hiroshi 2005; Neural Correlate for Numerical Processing in the 

Manual Mode; Oxford University Press;   November 30  ; 

MASLACH, Christina;  1982; Burnout The Cost of Caring; Prentice Hall;    

MASLACH, Christina; LEITER, Michael P. 1997; The Truth About Burnout - How organzations Cause Personal Stress and What to Do About It; Jossey Bass;    

MATHEWS, Robert;  2002; A Mystery Solved - Welcome to the Electric Universe; www.holoscience.com.au;    March  ; 

MATHIAK, Klaus; WEBER, René 2006; Toward Brain Coorelates of Natural Behaviour: fMRI during Violent Video Games; Human Brain Mapping  

www.interscience.wiley.com; 27  948  20 April  948-956; 

MATOS, Margarida Gaspar;  2005; Comunicação, Gestão de Conflitos e saúde na Escola; Edições FMH;    

MATOS, Margarida Gaspar; Equipa do projecto Aventura Social 2003; A saúde dos Adolescentes Portugueses (Quatro anos depois); Edições FMH;    

MATOS, Marlene; MACHADO, Carla; CARIDADE, Sónia; SILVA, Maria João; 2006; “Prevenção da Violência nas Relações de namoro: Intervenção com Jovens em 

Contexto Escolar”; Psicologia: Teoria e Prática; Vol. 8, n.º1    55-75; 

MATTOS, Carmen Lúcia; BRAGANÇA, Grazielle A.; CASTRO, Paula A.; ARRUDA, Juliana J.; Processos Metacognitivos na infância: o jogo;  

MATVEIEV, I.;  1981; O processo de treino Desportivo; Horizonte da Cultura Física - Livros Horizonte;    

MAURER, Marvin; BRACKETT, Marc A. 2004; Emotional Literacy in The Middle School - A 6-Step Program to Promote Social, Emotional & Academic Learning; Dede 

Publishing;    

MAY, Edwin;  1998; Anomalous Cognition: Implications for Physics, Physiology and Consciousness; 2.º Simpósio da BIAL "Aquém e Além do Cérebro" Fundação 

BIAL;    

MAYER, John; SALOVEY, Peter; CARUSO, david R.; SITARENIOS, Gill 2003; Measuring Emotional Inteligence With the MSCEIT V2.0; Emotion; 3  1  2003  97-105; 

MCARDLE, William D.; KATCH, Frank; KATCH, Victor 2003; Fisiologia do Exercício - Energia Nutrição e Desempenho Humano; GUANABARA KOOGAN;    

MCCLINTOCK, Barbara; Genetic Transposition; Nobel prize: http://profiles.nlm.nih.gov/LL/Views/AlphaChron/date/10003/;    

MCCOWAN, Brenda; HANSERT, Sean F.; DOYLE, Laurence R. 1999; Quantitative Tools for Comparing animal communication systems information theory apllied to 

bottlenose dolphin whistle repertoires; Animal Behaviour; 57    409-419; 

MCCOWN, Karen Stone; JENSEN, Anabel L.; FREEDMAN, Joshua M.; RIDEOUT, Marsha C. 1998; Self Science - The Emotional Intelligence Curriculum; Six 

Seconds;    

MCCRATY, Rollin; ATKINSON, Mike; TOMASINO, Dana 2003; Modulation of DNA Conformation by Heart Focused Intention; Heartmath research Center Boulder 

Creek;     1-6; 

MCCRATY, Rollin;  2001; Science of The Heart - Exploring the Role of The Heart in Human Performance; HeartMath Research Center;    

MCCRATY, Rollin;  2005; The ressonant Heart; Shift: at the frontier of consciousness;    December-February  ; 

McCRATY, Rollin; ATKINSON, Mike; BRADLEY, Raymond Trevor 2004; Electrophysiological Evidence of Intuition: part 1. The Surprising Role ofThe heart; The 

Journal of Alternative and Complementary Medicine; 10  1  2004  133-143; 

McCRATY, Rollin; ATKINSON, Mike; BRADLEY, Raymond Trevor 2004; Electrophysiological Evidence of Intuition: part 2. A System-Wide Process?; The Journal of 

Alternative and Complementary Medicine; 10  2  2004  325-336; 

MCCRATY, Rollin;  2003; The Energetic Heart - Bioelectromagnetic Interactions Within and Between People; HeartMath Research Center;    

MCCRATY, Rollin;  2003; Heart-brain neurodynamics The making of Emotions; HeartMath Research Center;    

MCCRATY, Rollin;  2003; The Appreciative Heart - The Psychophysiology of Positive Emotions and Optimal Functioning; HeartMath Research Center;    

MCDERMOTT, Michael; e colaboradores 1997; Segredos em Endocrinologia; Artes Médicas; 

MCKENNA, Terence;  1992; O Pão dos deuses - Uma história radical das drogas das plantas e da evolução humanas - Em busca da árvore do conhecimento original; 

Via Óptima;    

MCLEAN, Paul; Creating The Future - perspectives on Educational Change Compiled and Edited by Dee Dickinson - Expanding Lifespan learning; ;    

MCLNNIS,, Kyle; HAYAKAWA, Satoko 1997; Cardiovascular Screening and Energency Procedures at Health Clubs and Fitness Centers; The American Journal of 

cardiology; 80  August 1  380-383; 

MCMONEAGLE, Joseph;  1998; The Ultimate Time Machine; Hampton Roads;    

MCMONEAGLE, Joseph;  2000; Remote Viewing Secrets; ;    

MCRAE, John R.;  2002; The Rules of Zen Studies; American Academy of Religion Zen Seminar paper;   October  ;  

MEIKLE, James;  2000; GM genes can jump species, says expert; Guardian;   May 29  ; 

MENDELSOHN, Robert S.;  1979; Confessions of a Medical Heretic; Mcgraw Hill;    

MENITRA, Graça;  2005; Acredita-se mais nos Jornais do que nos cientistas; Entrevista a Alexandre castro Caldas no JORNAL DE LEIRIA;   15 Dez.  16-17; 

MEYER, Peter;  1998; Mathematical and Computational Definitions of the Timewave; http://serendepity.notadz.com/tt/twz/detns.html;    

MIALARET, Gaston;  1976; As ciências da Educação - Psicologia e Pedagogia; Moraes Editores;    

MICHAEL, G.;  2004; Earth´s Future: Taming the climate; Columbia University; http:/c250.columbia.edu/c250_nows/symposia/earths_future.html;   April 22  ;  

Ministério da Educação;  2005; Necessidades Educativas Especiais;   Março  ; 

MITRA, Gheorghe; MOGOS, Alexandru 1982; O desenvolvimento das qualidades motoras no jovem atleta; Horizonte da Cultura Física - Livros Horizonte;    

MOHR, Alain-Yan;  2006; L'ADN Communique dans l'univers; http://www.mohr-mohr-and-more.org/cms;    

MOLLO, Susanne;  1969; A Escola na Sociedade; Edições 70 Persona;    

MORO, Antônio Renato P.; 2005; Ergonomia da sala de aula: constrangimentos posturais impostos pelo mobiliário escolar; Laboratório de Biomecânica – BIOMEC 

(http://www.efdeportes.com/): 

MORRIS, Desmond;  1994; O Animal Humano - Uma perspectiva pessoal da Espécie Humana; Gradiva;    

MORRIS, Desmond;  1967; O Macaco Nu; Livros de Bolso Europa América;    

MORWOOD, Mike; SUTIKNA, Thomas; ROBERTS, Richard 2005; Os Anões Perdidos no Tempo; National Geographic Portugal;   49  Abril  ; 

MOSSTON, Musska; Ashworth, Sara 1985; Horizonte com: Musska Mosston e Sara Ashworth; Revista Horizonte; 2  1  Maio Junho  23-32; 

MOTTA, Júlia; e colaboradores 1995; O Jogo no Psicodrama; Ágora;   ;    

MOURA, Marisa;  2006; Portugal é genial; Exame;   Julho  120-121; 

MOURA, Marisa; AZEVEDO, Clara 2006; Elogio ao Desvio; Exame;   272  Dezembro  14-18; 

MOUTÃO, João; ALVES, José; SILVA, C.; Motivos para a prática de Exercício Físico; Escola Superior de Desporto de Rio Maior;    

MURPHY, Michael;  1992; The Future of The Body - Explorations Into The Further Evolution of Human nature; Tarcher Putnam;    

MUST, Aviva;  1996; Morbidity and Mortality Associated with elevated body weight in children and adolescents; American Journal of Clinical Nutrition - Supplement; 63 

(Supp)    445S-447S; 

NAYLOR, Phyllis Reynolds; Chaos in Nature - Conversations with Phyllis  Reynolds; http://www.themagicofquantum.com/chapter03.php,;   39282  ; 

NEBADON, Michael Cristiam; SIPPER, Carol 1998; Unity in Motion The Balanced Nature of Life; Unity in Motion West Micheltorena Street;    

NETO, Félix; MULLET, Etienne 1995; Personality, self-esteem, and self-construal as correlates of forgivingness; Universidade do Porto; Ecole Pratique des Hautes 

Etudes france;    



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         445 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

NETO, Carlos;  1984; Motricidade Infantil e contexto social. Suas Implicações na organização do Ensino; Revista Horizonte; 1  1  Maio-Junho  8-17; 

NEWBERG, Andrew & WALDMAN, Mark Robert (2007), “Born to Believe”, Free Press 

NIEMAN, David C.;  1999; Exercício e Saúde; Manole;    

NORBY, Vernon J.; HALL, Calvin S. 1974; Psicólogos e Seus Conceitos; Edições 70;    

NORTWAY, MARY l; WELD, Lindsay 1999; Testes Sociométricos um útil instrumento de trabalho; Livros Horizonte;    

NOVAK, J. D.; MOREIRA, M. A.; VALADARES, J. A.; CACHAPUZ, A. F.;PRAIA, J. F.; MARTÍNEZ, R. D.; MONTERO, Y. H.; PEDROSA, M. E. 2000; Teoria da 

Aprendizagem Significativa Contributos do III Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa, Peniche; Organização e Introdução de M. A. Moreira e col.;    

OATES, Robert;  2002; Permanent Peace How To Stop terrorism and War -Now and Forever; Institute Science, Technology and Public Policy;    

O'CONNOR, Joseph; SEYMOUR, John 1990; Introdução à programação Neurolinguística - Como entender e influenciar as Pessoas; Summus Editorial;    

OLIVEIRA, Fabiana Albino; BELTRÃO, Fernanda; SILVA, Vernon 2003; metacognição e Hemisfericidade em Jovens Atletas: Direccioanemento para uma pedagogia 

de ensino desportivo; Ver. Paul. Educ. Físic. São Paulo; 17  1  Jan/jun  5-15; 

OLIVEIRA, Jorge Castanheira;  2004; O Estado Novo e a Educação Física - O Ensino primário; Revista Horizonte; 19  114  Julho-Agosto  19-22; 

ONU, ;  2003; Década das Nações Unidas para a Alfabetização (2003-2012) Educação para Todos.; Boletim; 16   Fev-Julho  ; 

ORDEM DOS MÉDICOS; Parecer da ordem dos Médicos sobre os projectos de diplomas reguladores do exercício das medicinas não convencionais apresentado à 

comissão parlamentar de saúde; http://www.ordemdos medicos.pt/ie/institucional/SRN/comunicados/norte_med8/anexo03.htm;    

PACHECO, José;  2006; A Caixinha dos Segredos; Fórum Educação; XVI  154  Março  5-6; 

PALMER, Benjamin R.; MANOCHA, Ramesh; GIGNAC, Gilles; stough, com 2003; Examining The factor structure of the Bar-on Emotional Quotient Inventory With an  

Australian general population sample; personality and Individuality Differences Pergamon;   35  2003  1191-1210; 

PANDIT, Anjali; GROOT, Huub de; HOLZWARTH, Alfred ; Harnessing Solar Energy for The Production of Clean Fuels; Leiden Institut of Chemistry; MPI 

Bioanorganische Chemie;    

PASCOAL, Maria, “O moleiro o filho e o burro”; Fábulas de la Fontaine; Ediciones Toray  

PATTON, Robert W.; GRANTHAM, William C.; GERSON, Richard F.; GETTMAN, Larry R. 1989; Developing and magaging health/Fitness facilities; Human Kinetics;    

PAYNE, Buryl;  1996; The Body magnetic; Santa Cruz 1803 Mission St.;    

PAYNE, Buryl; Subtle magnetism - A fifth Force?; Psychophysics Labs Capitola California;    

PEARCE, Joseph Chilton;  1985; From magical Child to magical Teen; Park Street Press;    

PEARCE, Joseph Chilton;  1992; Magical Child; A Plume Book;    

PEARCE, Joseph Chilton;  2002; The Biology of transcendence; Park Street Press;    

PEARCE, Joseph Chilton;  1992; Evolution´s End - Claiming the Potential of Our Intelligence"; HarperSan Francisco;    

PEARSALL, Paul; SCHWARTZ, Gary E. e RUSSEK, Linda G. 2005; Organ transplants and Cellular memories; Nexus Magazine; 12  3  April-May  ; 

PEARSALL, Paul;  1998; The heart's Code - Tapping Wisdom and Power of Our Heart Energy; Broadway Books;    

PEDRO, João Gomes; NUGENT, J. Kevin; YOUNG, J. Gerald; BROZELTON, T. Berry 2005; A criança e a família no século XXI; Dinalivro;    

PELLEGRINI, Anthony D.;  1995; School Reces and Playground Behaviour; State University of New York press;    

PELLEGRINI, Anthony. D., Kato, K., Blatchford, P., & Baines, E. (In press). A short-term longitudinal study of children's playground games across the first year of 

school: Implications for social competence and adjustment to school. American Educational Research Journal. 

PELLI, Denis G.; FARRELL, Bart & MOORE, Deborah C. 2003; The Remarkable Inefficiency of word recognition; Nature Publishing Group; 423  0  12-June  752-756; 

PELLI, Denis G.; TILLMAN, Katharine A. 2007; Parts, Wholes, and Context in Reading: A Triple Dissociation; Plos One; 2  2  1-August  ; 

PENNISI, Elizabeth;  2007; Does Nonsense DNA Speak its own dialect? - non-coding regions of DNA contain Language properties; 

http://findarticles.com/p/articles/mi_1200/is_n24_v146/ai_16035897/print;    

PEREA, Manuel; LUPKER, Stephen J. 2003; Does Judge activate Court? Transposed-letter similarity effects in masked associative priming; Memory & Cognition; 31  6    

829-841; 

PEREIRA, Maria Helena da Rocha;  1982; Estudos de História da Cultura Clássica - Volume I; Fundação Calouste Gulbenkian;    

PEREIRA, Maria Helena da Rocha;  1982; Estudos de História da Cultura Clássica - Volume II; Fundação Calouste Gulbenkian;    

PEREIRA, Anabela; JARDIM, Jacinto 2006; Auto-estima é a via para a mudança positiva; Exame;   Julho  70-73; 

PEREZ, Luis Miguel Ruiz;  1987; Desarrollo Motor Y Actividades Físicas; Gymnos Editorial; 

PERISTIANY, J. G.;  1965; Honra e Vergonha - Valores das Sociedades Mediterrânicas; Fundação Calouste Gulbenkian;    

PERT, Candace B.;  1999; Molecules of Emotion - The Science Behind Mind-Body Medicine; Touchstone Books;    

PETERS, Hisrich;  1998; Enterpreneurship; Mcgraw Hill;    

PHILLIPS, Tony;  2007; Earth's Inconstant magnetic Field; NASA: http://science.nasa.gov/headlines/y2003/29dec_magneticfield.htm;    

PHILLIPS, Helen;  2004; The Cell That Makes us Human; NewScientist;   2452  19 June 2004  32-35; 

PICKOVER, Clifford;  1999; Surfing Through Hyperspace - Understanding Higher Universes in Six Easy Lessons; Oxford University Press;    

PINTO, Paula Campos;  1997; Para uma Escola Inclusiva: um diagnóstico das necessidades dos educadores de infância; Integrar;   14  Set-Dez.  43-48; 

PIRES, Anibal; SANTOS, Ana Paula 1996; Satisfação dos Clientes um Objectivo estratégico de gestão; Texto Editora;    

PITKANEN, M.;  2002; A model for Biophotons; Department of Physical Sciences, High Energy Physics Division;    

PJOTR P., Garjajev; KAMPF, Uwe; LEONOVA, Ekaterina A.; MUCHAMEDJAROV, F.; TERTISHNY, Georgi G. 1999; Fractal Structure in DNA Code and Human 

language: Towards a Semiotics of Biogenetics Information; Dresden;  

PLUIM, B. M.; et al. 1999; Correlation of heart rate variability with cardiac functional and metabolic variables in cyclists with training induced left vetricular hypertrophy; 

Heart;   81  1999  612-617; 

PLUTCHIK, Robert;  2002; Emotions and Life - perspectives From Psychology, Biology, and Evolution; American Psychological Assotiation;    

POCIELLO, Christian; et al. 1987; Sports et Societé - approche socio-culturelle des pratiques; Vigot Editions;    

POLCHINSKI, Joseph;  2004; O panorama da Teoria das Cordas; Scientific American; 3  29  38261  59-67; 

PONCE, Artur Álvarez; Fregoso, Ninón; HASSEY, Jennifer; ¿Qué es Arquitectura Biológica? - la arquitectura Biológica es la Ciência del Diseño Sustentable; arka 

Consultants;    

POND, Dale; KEELY, John; TESLA, Nicola, CAYCE, Edgar 1995; Universal Laws never Before Revealed - Understanding and Using of Symmpathetic Vibration; The 

Message Company;    

POPLAWSKI, Thomas;  1998; Eurythmy - rhythm, dance and Soul; Floris Books;    

POPONIN, Vladimir;  1995; The DNA Phantom Effect: Direct measurement of A New Field in the Vacuum Substructure; Boulder Creek Ca;    

POPP, Fritz-Albert;  1999; About The Coherence of Biophotons; macroscopic Quantum Coherence, proceedings of na International Conference on The Boston 

University - Edited by Boston University and MIT World Scientific 1999;    

POSTMAN, Neil;  1985; Amusing Ourselves to Death - Public Discourse in the Age of Show Business; Penguin Books;    

POSTMAN, Neil;  1994; The Disappearance of Childhood; Vintage Books;    

POSTMAN, Neil;  1992; Technopoly - The Surrender of Culture To Technology; Vintage Books;    

POSTMAN, Neil;  1995; The End of Education - Redefining The Value of School; Vintage Books;    

POSTMAN, Neil;  1969; Teaching as a Subversive Activity; A Delta Book;    

POWELL, Baden;  1983; o Caminho do Triunfo; Corpo nacional de Escutas;    

PRASAD, Paras N.;  2003; Introduction Biophotonics; Wiley Interscience;    



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         446 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

PRETTYMAN, Jane Wardlow; Deep Blue vs The reptilian Brain; ;    

PRIGOGINE, Ilya;  1996; The End of Certainty; Free Press;    

PURCE, Jill;  1974; The Mystic Spiral; Thames and Hudson;    

PUTTINI, Escolástica Fornari; LIMA, Luzia Mara Silva 1997; Acções Educativas - Vivências com Psicodrama na Prática Pedagógica; Ágora;    

PYE, Lloyd;  1997; Everithing You Know is Wrong; Bellap Books; 

RADIN, Dean;  1998; Where, When and Who is The Self?; 2.º Simpósio da BIAL "Aquém e Além do Cérebro" Fundação BIAL;    

RADIN, Dean;  1997; The Conscious Universe - The Scientific Truth of Psychic Phenomena; Harper Edge;    

RADIN, Dean; TAFT, Ryan; YOUNT, Garret 2004; Effects of healing Intention on Cultured Cells and Truly Random Events; The Journal of Alternative and 

Complementary Medicine; 10  1  2004  103-112; 

RAHMSTORF, Stefan;  2002; Ocean Circulation and Climate During the past 120.000 years; NATURE; 419   12 September  207-214; 

RAHMSTORF, Stefan;  1999; Currents of Change - Investigating the Ocean´s Role in Climate; Essay for McDonnel Centennial Fellowship 1999; http://www.pik-

potsdam.de/~stefan/essay.html;    

RAKOVIC, Dejan;  2004; Quantum and Classical Neuronal Networks: Psychosomatic/cognitive and Religious/Social Local and Global Implications; Proc. Sci. Forum 

Social-Psychological Aspects of Development of Informational Society - University Belgrade;    

RAMACHANDRAN, V.S.; HUBBARD, E.M. 2001; Synaesthesia - A Window into Perception, Thought and Language; Journal of Consciousness Studies; 8  12  2001  3-

34; 

RAMACHANDRAN, Vylayyanur; HUBBARD, Edward M., 2003; Hearing Colors, tasting Shapes; Scientific American;   Mat  52-59; 

RAMAGE, Janet ; 2003; Guia da Energia; Monitor; 

RAMOS, Alexandre José Carvalho; Exercício Físico e Estados Alterados de Consciência - o exemplo do Yôga e das artes marciais; faculdade de Motricidade Humana 

- mestrado em Exercício e Saúde - psicologia do Exercício e saúde.;    

RAPPOPORT, Jon;  2006; Vaccine Dangers and Vested Interests; Nexus Magazine; 13  2  February-March  ; 

REBOUL, Olivier;  1982; O que é aprender; Livraria Almedina;    

REGEV,, Aviv; SHAPIRO, Ehud 2002; CELLS as Computation; NATURE; 419  September 26  343; 

REIN, Glen;  1998; Biological Effects of Quantum Fields and Their Role in the Natural Healing Process; Frontier Perspectives; 7   16-23; 

REIN, Glen; ATKINSON, Mike; McCRATY, Rollin 1995; The Psysiological and Psychological Effects of Compassion and Anger; Journal of Advancement in medicine; 8  

2  Summer 1995  87-105; 

REIN, Glen; McCRATY, Rollin 1994; Structural Changes in Water and DNA Associated With New Physiologically measurable States; Journal of Scientific Exploration; 

8  3    439-439; 

REIN, Glen; Conformational Changes in Human DNA Characterize The Radiated Energy From The Aulterra Formulation; Quantum Biology Research Lab Northport 

NY;    

REIN, Glein;  2004; Bioinformation Within the Biofield: Beyond Bioelectromagnetics; The Journal of Alternative and Complementary Medicine; 10  1  2004  59-68; 

REISS, Diana; MARINO, Lori 2001; Mirror self-recognition in the bottlenose dolphin: A case of cognitive convergence; PNAS; 98  10  May 8  5937-5942; 

REYNOLDS, David; Resarch Study 1 - Na Analysis of Initial Patients; ;    

REYNOLDS, David; NICOLSON, Roderick I; HAMBLY, Helen 2003; Evaluation of na exercise-based treatment for children with reading dificulties; DYSLEXIA; 9  

February  48-71; 

RIBEIRO, Célia;  2003; Metacognição: Um apoio ao processo de aprendizagem; Psicologia: reflexão e Crítica; 16  1    109-116; 

RIBEIRO, Gabriel;  2006; A culpa dos políticos; Pontos nos ii;   1  Janeiro  ; 

RIEGERT, Ray; MOORE, Thomas (2005), “Os sutras perdidos de Jesus”, Sinais de Fogo; 

RIPPE, James M.;  1996; Overweight and Health: communications challenges and opportunities; American Journal of Clinical Nutrition - Supplement; 63 (Supp)   

470S-473S; 

ROCHA, Leonardo; BARATA, João 1998; A Educação para  a saúde; Omniserviços;    

ROCHA, Dulce;  2006; Um fenómeno de difícil detecção - violência em meio escolar.; Pontos nos ii;   3  Março  39-; 

RODRIGUES, J. Caleia;  2006; Petróleo Qual Crise? - China e Russia estão a Esmagar o Orgulho Ocidental; Booknomics;    

RODRIGUES, David; e col. 2005; O corpo que (des)conhecemos; Faculdade de Motricidade Humana;    

ROGÉRIO, Marcelo M.; MENDES, Renata R.; TIRAPEGUI, Julio 2005; Aspectos Neuroendócrinos e Nutricionais em Atletas Com Overtraining; Arq. Bras. 

Endocrinologia Metabólica; 49  3  Junho  359-368; 

ROGERS, Tom;  2004; Qigong - Energy Medicine for the New Millennium; http://www.qigonginstitute.org/html/papers/QigongEMedicine.pdf;      1-10; 

ROLDÃO, Maria do Céu; O Director de turma e a gestão curricular; Instituto da Inovação Educacional;    

ROSNAY, Joel de;  1975; O Macroscópio - Para uma Visão Global; Estratégias Criativas;    

ROSSANT, Janet;  2003; A Balancing Act.; Nature Publishing Group; 425  37868  ; 

ROTH, George;  2005; The matrix Repartterning Program for Pain Relief; New Harbinger Publications, Inc;    

ROTH, Robert;  1998; MT - Meditação Transcendental de Maharishi Mahesh Yogi; Pergaminho;    

RUBY, Steven;  2001; DNA Dynamical New Awakenings - Scientific Evidence to Support Vibrational Healing; DNA Newsletter;   August 2001  ; 

RUSK, Tom; READ, Randy 1989; Como Conquistar a Felicidade; Impala;    

RUSSEL, Walter;  1994; The Secret of Light; University of Science and Philosophy;    

SÁ, Eduardo;  2007; "Livro de reclamações das Crianças"; Oficina do Livro;    

SÁ, Virgínio; Políticas Educativas e Participação dos Pais na Escola: Novos Direitos ou Velhos Deveres?; IV Congresso Português de Sociologia;    

SÁ, Virgínio;  1997; Racionalidades e Práticas na gestão Pedagógica. O caso do Director de Turma; Instituto de Inovação Educacional;    

SACHS, Jeffrey D.;  2007; Climate Change Refugees - A global Warming tightens the availability of water, prepare for a torrent of forcer migrations; ;    

SALDANHA, Vera;  1999; A Psicoterapia Transpessoal; Editora Rosa dos Tempos;    

 

SALOVEY, Peter; et al. 2004; Emotional Intelligence - Key Readings on The mayer and Salovey Model; DUDE Publishing;    

SALOVEY, Peter; MAYER, John D. 1990; Emotional Intelligence; Baywood Publishing Co. Inc.;    

SAMPAIO, Daniel; Indisciplina: Um signo Geracional?; Instituto da Inovação Educacional;    

SANTILLI, Ruggero Maria;  1998; Aquafuel, na example of emerging New Energies and the new methods for their scientific study; Institute for Basic Research;  April 

15  ; 

SANTOMÉ, Jurjo Torres;  1995; O Curriculum Oculto; Porto Editora;    

SANTOS, Álvaro Almeida; BESSA, Ana Rita; PEREIRA, Diogo Simões; MINEIRO; João Paulo; DINIS, Luís Leandro; SILVEIRA, Teodolinda; Escolas de Futuro – 130 

Boas Práticas de Escolas Portuguesas Para Directores, Professores e Pais; Porto Editora. 

SANTOS, Paula Cristóvão;  2007; Saúde Quântica; Performance;   63  Fevereiro  38-39; 

SANTOS, Maria Emília;  2006; Procuram-se escolas que mexam; NOESIS;   65  Abril/Junho  25-28; 

SARDINHA, Luís B.; MATOS, Margarida G.; LOUREIRO, Isabel 2000; Promoção da Saúde - Modelos e Práticas de Intervenção nos âmbitos da Actividade Física, 

Nutrição e Tabagismo; Edições FMH;    

SÁSKYA, Emanuel;  1998; Espiritualismo Vol. 2 - Evolução, Karma e reencarnação; Editorial Estampa;    

SÁSKYA, Emanuel;  1999; Espiritualismo Vol. 1 - Deus, o Universo e o Homem; Editorial Estampa;    



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         447 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

SCHACTER, Daniel L.; BUCKNER, Randy L. 1998; Priming and the Brain; Neuron; 20  February  185-195; 

SCHAEF, Anne Wilson 1990; “Escape From Intimacy – Untangling the Love Addictions, Sex, Romance, Relationships”; Harper Sanfrancisco 

SCHROEDER, M.; Fractals and cardiology;   

SCHUBERT, Arlete Pinheiro;  2001; A Sabedoria Ameríndia - Uma antiga ecosofia; Conselho de Missão entre Índios COMIN;    Junho  ; 

SCHWARTZ, Gary E. R.; RUSSEK, Linda 1999; The Living Energy Universe - A fundamental Discivery that Transforms Science & Medicine; Hampton Roads;    

SCHWARTZ, Gary E;  2002; The Afterlife Experiments - Breakthrough; Scientific Evidence of Life After Death; Pocket Books;    

SCHWARTZ, Gary E. R.; RUSSEK, Linda G. S.; NELSON, Lonnie; BARENTSEN, Christopher; Accuracy and Replicanility of Anomalous After-Death Communication 

Across Highly Skilled mediums; Human Energy Systems Laboratory; Department of Psychology The University of Arizona;    

SCHWARTZ,, Gary E. R.; NELSON, Lonnie & RUSSEK, Linda G. S. ; Psychophysiological, Energetic and Anomalous Interaction: Applications of Dynamical Energy 

Systems Theory; Human Energy Systems Laboratory; Department of Psychology The University of Arizona;    

SCOTT, Donald W.;  2001; Mycoplasma The Linking Pathogen in Neurosystemic Diseases; Nexus Magazine; 8  5  August-September  ; 

SEEMAN, Nandrian;  2004; Nanotecnologia e a Dupla Hélice; Scientific American; 3  26  38169  37-45; 

SELLMAN, Sherril;  2004; The problem of precocious Puberty; Nexus Magazine; 11  3  April-May  ; 

SÉRGIO, Manuel;  1989; Motricidade Humana - Uma Nova Ciência do Homem; ISEF;    

SHAN, Gao; A primary Quantum Modelo of Telepathy; Chinese Institute of Electronics;    

SHAFFER, Howard; LAPLANTE, Debi A.; LABRIE; Richard A.; KIDMAN; Rachel C.; DONATO, Anthony N.; STANTON, Michael V.; 2004; Toward a Syndrome Model 

of Addiction: Multiple Expressions, Common Etiology; Harv. Rev. Psychiatry: 12; pp. 367-374; 

SHANKS, David R.; Implicit learning; ;    

SHAPIRO, Ehud; BENENSON, Yaakov 2006; Bringing DNA Computers to Life; Scientific American; May 2006  45-51; 

SHEARER, Alistair;  1993; The Hindu Vision; Thames and Hudson;    

SHELDRAKE, Rupert;  1995; A presença do Passado - A ressonância Mórfica & os Hábitos da Natureza; Instituto Piaget;    

SHULMAN, Seth;  2006; Undermining Science - Supression and Distortion in the Bush Administration; University of California Press;    

SIETI; Caracterização Social dos Agregados Familiares Portugueses com menores em idade escolar; ;    

SIETI;  2002; Tipificação das Situações do trabalho dos Menores; OIT-IPEC;    

SILVA, Monge da;  1985; Teoria do Treino; Que qualidades Físicas? Que Classificação.; Treino Desportivo; 2   31260  1-16; 

SILVA, K. M. Correia;  1988; Modelação Numérica em Ergonomia; Ludens; 12  1  Out.Dez.  5-8; 

SILVA, Maria Raquel; SILVA, Hugo; LEBRE, Eunice 2004; Sintomatologia Depressiva e Imagem Corporal - Jovens do sexo feminino praticantes de Educação Física; 

Revista Horizonte; 19  113  Maio-Junho  32-35; 

SILVA, Luís; Testes Sociométricos um útil instrumento de trabalho; Revista Horizonte; 14  80; 

SILVA, Maria de Lourdes Martins;  1999; Avaliação/intervenção de crianças com distúrbio hiperactivo por déficit de atenção (DHDA); Integrar;   17  Set-Jan  15-20; 

SILVA, Adelina Lopes da; DUARTE, António Manuel; SIMÃO, Ana M. Veiga 2004; Aprendizagem Auto-regulada pelo estudante; Porto Editora;    

SILVA, Marta Marques;  2007; Empregos de Stress - A ciência de controlar a adrenalina; "Casual" - Semanário Económico;   1086  2/8-Nov.  5-6; 

SIMÕES, Anabla;  1988; As técnicas de controlo corporal em ergonomia; Ludens; 12  1  Out.Dez.  14-20; 

SIMÕES, Mário; RESENDE, Mário; GONÇALVES, Sandra 2003; Psicologia da Consciência; Lidel;    

SIMÕES, Mário;  1996; Estados modificados de Consciência e Fenómenos parapsicológicos; 1.º Simpósio da BIAL "Aquém e Além do Cérebro" Fundação BIAL;    

SITCHIN, Zecharia;  1978; The 12th Planet - Book I of the Earth Chronicles; Avon Books;    

SMIRNOV, Igor;  2003; Activated Water; Electronic Journal of Biothechnology; 6  2  August 15  ; 

SMITH, Cyril W.;  2004; Quanta and Coherence Effects in Water and Living Systems; The Journal of Alternative and Complementary Medicine; 10  1  2004  69-78; 

SOARES, Maria de Lourdes;  2002; A Serra Lilás; Livros Horizonte;    

SOBRAL, Francisco;  1985; Introdução á Educação Física; Horizonte da Cultura Física - Livros Horizonte;    

SOLMS, Mark;  2004; Freud está de volta - Neurocientistas descobrem que descrições biológicas do cérebro funcionam melhor se combinadas às teorias delineadas 

pelo pensador austríaco há um século.; Scientific American; 3  35  38139  50-56; 

SOLOMON, Susan; QIN, Dahe; MANNING, Martin; MARQUIS, Melinda; AVERYT, Kristen; tignor, Melinda M.B.; MILLER, Henry L.; CHEN; Zhelin 2007; Climate 

Change - The Physical Science Basis; IPCC - Cambridge University Press;    

SOUSA, Liliana; Princípios para o atendimento de crianças com necessidades educativas especiais: Integração/Inclusão; Integrar;   14  Set-Dez.  34-39; 

SOUSA, Liliana;  1999; Alunos com necessidades educativas especiais: o que se passa em algumas escolas do 1.º ciclo do ensino básico; Integrar;   17  Set-Jan  21-

25; 

SPERE, Katherine A.; SCHMIDT, Louis; RINIOLO, Todd C.; FOX, Nathan A. 2005; Is a Lack of cerebral hemisphere dominance a risk factor for social 

"conflictedness"? Mixed-handedness in shyness and sociability; Science Direct;   39    271-281; 

STAMENOVIC, Dimitrije; WANG, Ning 2000; Cellular Responses to Mechanical Stress. Invited review: Engeneering Approaches to Cytoskeletal mechanics; Journal 

Applied Psysiology;   89  2000  2085-2090; 

STANLEY, Eugene H.;  2000; Exotic Statistical Physics: Applications to Biology, Medicine and Economics; Physica A; 285  0  2000  1-17; 

STEEKAMP, Willem;  2006; SA Solar Research Eclipses Rest of The World; 

http://www.int.iol.co.za/index.php?set_id1&click_id=143art=vn20060211110132138C184427#  Weeken Argus;     11 February; 

STEINER, Claude & PERRY, Paul; 1997; Educação Emocional – Literacia Emocional ou a Arte de Ler Emoções; Pergaminho; 

STEVENSON, Maya; MURALIDHARAN, G.; KENIK, T. G. Thundat; WELLS, J. C.; Assembly of Nanoclusters on Silicon Surfaces; Los Alamos National Laboratory;    

STOBAERTS, Georges; Jiu Jitsu; FPADA;    

STOCKER, Michael;  2002; Ocean Bio-Acoustics and Noise Pollution; Journal of The Accousticak Society of America;    16-29; 

STOKES, Douglas M.;  1987; The Electromagnetic Theory - Excerpt from Theoretical Parapsychology; In Advances in Parapsychological research ; Edited by Stanley 

Krippner; 5  0    112-116; 

STONE, Robert B.;  1989; The Secret Life of Your Cells; Whitford Press;    

STRASSMAN, Rick;  2000; DMT - Spirit Molecule - A Doctor's Revolutionary research into the Biology of Near-Death and Mystical Experiences; Park Street Press;    

STROMBERG, Jonathan;  2005; Water - Nature's Miracle; Center for Implosion Research;    

SUCHODOLSKI, Bodgan;  1984; A pedagogia e as Grandes Correntes Filosóficas; Livros Horizonte;    

SUI, Choa Kok;  1992; Cura Prânica Avançada; Editora Ground;   

SUIGFÚSSON, Ásgeir;  2003; Iceland: Pioneering the Hydrogen Economy; Foreign Service Journal;   December  ; 

SUN, Ron;  1996; Learning, Action and Consciousness: A Hybrid Approach Toward Modeling Consciousness; Neural networks;    December 27  ; 

SUN, Ron;  1999; From Implicit Skills to Explicit Knowledge: A Bottom-Up Modelo of Skill learning; Cognitive Science;    December 8  ; 

SWAN, Shanna H.;  2003; Do Environmental Agents Affect Semen Quality; Epidemiology; Lippincott Williams & Wilkins, Inc.  

http://www.shswan.com/articles/uploads/32/Swan_2003_Commentary.pdf; 14  3  May  261-262; 

SWAN, Shanna H.; MAIN, Katharina M.; LIU, Fan; STEWART, Sara; KRUSE, Robin L.; CALAFAT, Antonia M.; MAO, Catherine; REDMON, J. Bruce; TERNAND, 

Christine L.; SULLIVAN, Shannon; TEAGUE, J.Lynn; 2005; Decrease in Anogenital Distance among Male Infants With Prenatal Phthalate Exposure; Environmental 

Health Perspectives; 113  8  August  1056-1061; 

SWEENEY, H- Lee;  2004; Doping Genético; Scientific American; 3  27  Agosto  41-47; 

TALAIA, Ana Maria;  1999; Os pais na escola e a escola com os pais; Integrar;   17  Set-Jan  26-34; 



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         448 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

TALBOT, Michael;  1991; The Holographic Universe; Harper Perennial;    

TART, Charles T.; PUTHOFF, Harold E.; TARG; Russel 2002; Mind at large - IEEE Symposia on the Nature of Extrasensory perception; Hampton Roads;   

TAYLOR, Roger; Computerised Bioelectrography: Kirlian Photography brought up to date; Formerly University of Bristol reader in Immunology;    

TEIXEIRA, António José;  2007; Entrevista com Mário Soares "É preciso menos arrogância" no Governo - Na grande entrevista de Agosto, Mário Soares fala sobre 

Portugal, lança avisos a José Sócrates; Diário Económico.com; http://diarioeconomico.sapo.pt/rec-templating/templates/diarioeconomico/;    

TEMPLE, Robert;  1998; The Sirius Mystery - New Scientific Evidence of Alien Contact 5.000 Years Ago; Destiny Books;    

TEÓFILO, Fernando;  1998; Quando a cultura se rende á tecnologia segundo Neil Postman; www.bocc.ubi.pt;   Biblioteca online de ciências da comunicação; 

Outubro; 

THOMPSON, Lonnie;  2002; Ice Man: Lonnie Thompson Scales the Peaks for Science; SCIENCE; 298   October  518-522; 

THOMPSON, Richard;  1984; Introdução à Psico-fisiologia; Editora Portuguesa de Livros Técnicos e Científicos;    

THUAN, Trinh Xuan;  1998; O Caos e a Harmonia; Terramar;    

TILLER, William A.;  1997; Science and Human Transformation - Subtle Energies, Intentionality and Consciousness; Pavior;    

TILLER, William A.; DIBBLR, Walter E.; KOHANE, Michael J. 2001; Consciousness acts of Creation - The Emergence of a New Physics; Pavior;    

TITIEV, Mischa;  1963; Introdução à Antropologia Cultural; Fundação Calouste Gulbenkian;    

TOBEN, Bob; WOLF, Fred Alan 1999; Espaço-Tempo e mais Além - para uma explicação do inexplicável; Via Óptima;    

TODOROVIÉ, Jelisaveta (2001); “Ratation Between The Emotional Conflicts and Self-Concept Among Adolescents”; FACTA UNIVERSITATIS, Phylosophy, Sociology 

and Psychology; 2, 9, December 1, pp.691-697 

TOLLE, Eckhart;  1999; O Poder do Agora - Guia para o crescimento Espiritual; Pergaminho;    

TOMÉ, Inês; GOMES, Rogério 2005; Aprendizagem cooperativa; DEFCUL -Mestrado;    

TOMPKINS, Peter; BIRD, Christopher 1973; The Secret Life of Plants - A fascinating account of the physical, emotional, and Spiritual relations between plants and 

man; Harper & Row Publishers;    

TROFIMOV, Alexander; KAZNACHEEV, V. 2005; Comentários e algumas observações sobre o espaço do planeta Terra; ITC Jornal; Galactic research Institute of the 

Foundation for the Law of Time; www.lawoftime.org; 22  34-38; 

TULPPO, Mikko P.; et al. 2003; Effects of aerobic taining on heart rate dynamics in sedentary subjects; Journal of Pllied Physiology;   95  2002  364-372; 

UNESCO;  1998; ICT - Information and communication Technologies; Education report UNESCO;      10-30; 

UNICEF;2007; Portugal é último em bem-estar educativo; 14 Fev.; http://sol.sapo.pt/paginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=22712;      

VIANA, Luís Miguel;  2006; Laboratórios da Mente para inovar função pública; Diário de Notícias Economia;  39151  4; 

VILAR, JOSÉ M.; KUEH, Hao Yuan; BARKAI, Naama; LEIBLER, Stanislas 2002; Mechanisms of Noise-resistance in Genetic Oscillators; PNAS; 99  9  April 30  5988-

5992; 

VILLOLDO, Alberto; 2008; The Four Insights – Wisdom, Power and Grace of the Eartkeepers; Hay House Inc. 

VILLOLDO, Alberto; 2008; Courageous Dreaming – How Shamans Dream The World Into Being; hay House Inc 

WALDORF, Pedagogia ; 1994; Catálogo para a exposição apresentada por ocasião da 44.ª reunião da Conferência Internacional de Educação da UNESCO em 

Genebra; 44.ª Conferência sobre Educação da UNESCO;  3-8 de Outubro de 1994; 

WALKER, Lisa; Listening Underwater; BioScience; 52  1    9-14; 

WALLACE, Amy; MISHINA, Larisa 2004; Puppet language: the Science of Communicative Play; Brooklyn College;     May  ;  

WALLIS, Claudia; 2004; The New Science of Happiness; Time Magazine; January 17; 

WALSH, Roger;  1998; New Views of Timeless Experiences: Contemporary research on the Nature and Significance of transpersonal Experiences; Heffer Review of 

Psychedelic research; 1  ; 

WALSH, Roger;  1998; New Views of Timeless Experiences: Contemporary research on the Nature and Significance of transpersonal Experiences; Heffer Review of 

Psychedelic research; 1  ; 

WALTER, Katya;  1996; O Tao do caos - O ADN e o I Ching Revelam o Código do Universo; Edições Lyon;    

WATSON, Gay; BATCHELOR, Stephen; CLAXTON, Guy 2000; Psychology of Awakening - Budhism, Science, and Our Day-to-Day Lives; Samuel Weiser, Inc.;    

WEBER, René; MATHIAK, Klaus 2005; Violent Video Games lead to Brain Activity Characteristic of Aggression; Media Psychology;    October 12  ; 

WEIL, Pierre;  2000; A Mudança de Sentido e o Sentido da Mudança; Editorial Rosa dos Tempos;    

WEISS, Harold; WEISS, Volkmar 2003; The Golden mean as Clock Cycle of Brain Waves; Science Direct Chaos Solitons & Fractals;  20 February  ; 

WEISS, Brian L.;  1998; Muitas Vidas Muitos Mestres; Pergaminho;    

WILBER, Ken;  1996; The Atman Project - A transpersonal View of Human Development; Quest Books;    

WILKIE, Tom;  1993; Conhecimento Perigoso - O projecto Genoma Humano e as suas implicações; Caminho da Ciência;    

WILLIAMS, Robert M.;  2004; The Missing Piece in Your Life - Psych-K; Myrddin Publication;    

WILSON, James L.;  2001; Adrenal Fatigue - The 21st Century Stress Syndrome; Smart Publications;    

WINFREE, Arthur T.;  2001; The Geometry of Biological Time; Springer;    

WUTTKE, A. Martin;  1992; The Earth Channel (EC) Interviews nationally recognized biofeedback research and expert - Consciousness Tools for the New Millennium; 

Biofeedback; 20  2  June  ;;    

YEFFETH, Glenn;  2003; Taking The Red Pill - Science, Phylosophy and religion in the Matrix; Benbella Books;    

ZEITHAML, Valerie A.; PARASURAMAN, A.; & BERRY, Leonard L. 1990; Delivering Quality Service - Balancing Customer Perceptions and Expectations; The Free 

Press;    

ZIMBARDO, Philip;  2007; The Lucifer Effect - How Good People Turn Evil; RIDER;    

ZIMBARDO, Philip;  1972; A Timidez; Edições 70;    

ZIMMER, Carl;  2005; Quem Sou Eu? A Neurobiologia começa a desvendar como o cérebro produz a sensação constante de sermos alguém; Scientific American; 4  

43  Dez. 2005  75-81; 

 

 

 

Outras referências ────────────────── 

 

2006; Empreendedorismo na Escola Já; inovar.te a revista da inovação; 1  1-Out/Nov  52-53; 

2006; A criatividade é uma ciência; inovar.te a revista da inovação; 2  1-Out/Nov  48-49; 

 Apanhados na Escola; Revista Sábado;   155  19 a 25 de Abril  40-45; 

2007; Mais carga Fiscal; Dinheiro & Direitos Deco teste;   Março/Abril  27-31; 

Supplying the World's Energy Needs with Light and Water; http://www.technologyreview.com/Energy/18707/;    

Milgram's Experiments: No Excuse for Obedience; http://mywebspace.wisc.edu/vranas/web/tachingandouts/samplepaper.pdf;    

DEM Técnicas de Ensino G - trabalho em pequenos grupos e aprendizagem cooperativa; http://fcm.unl.pt(departamento/dem(documentos/deminrio.pdf;    

Ayurvedic Healing Correspondence Course; http://www.vedanet.com/healingCourse.htm;    

THE SCIENCE OF PEACE - The International Institute for The Science of Peacemaking; http://home.attbi.com/~djkovac3/scienceofpeace.htm;   ;    

MindLab Europe PLC; http://www.eduactionalists.co.uk/view_company.php?id=492&makefull=yes;    



EDUCAÇÃO COM - CORPO - COM EDUCAÇÃO                         449 Educação Integral 

 

Joao Jorge 

 

2004; Educação pelo desporto; Boletim do Ano Europeu da educação pelo Desporto;   2  Abril  ; 

2005; Notícias do Espírito Desportivo; Boletim do Programa do espírito Desportivo - Câmara Municipal de Oeiras; 28   

2000; Electromagnetic Fields and Public health; Fact Sheet; http://www.who.int/inf-fs/en/fact193.html;   193  June  ; 

2005; Medidas de combate ao insucesso Escolar; Ministário da Educação;   7 Dez. 2005  ; 

2007; Desenvolvimento sustentável; www.cenfim.pt - CinFormando; 23   3-4; 

 2007; Superar o Risco através da Educação e Qualidade de Infância - Entrevista // Armando Gomes Leandro; Revista Escolhas; 11  39173  10-11; 

2001; GoDNA: The Geometry of DNA; Reginald Brooks;http://www.brooksdesign-cg.com/Code/html/godna2.html;    

The Human Genome Project and Beyond; U.S. Department of Energy Genome Program: www.ornl.gov/hgmis;    

Beyond Fighting Terrorism; http://www.buryl.com/apr/academyhome.htm;   

 
 
 
 


