
“São o tronco comum da 
promoção de um estilo 
de vida saudável e da 
prevenção de comporta-
mentos de risco, ocupan-
do, no processo de capa-
citação, um lugar de rele-
vo para a obtenção de 
mais ganhos em saúde. A 
saúde mental resulta da 
qualidade da interação 
entre a criança ou jovem, 
a família, a escola e o 
meio sociocultural em 
que se encontram inseri-
das/os. Pela relevância 
que assume, importa 
promover relações positi-
vas com a escola em to-
das as fases do ciclo de 
vida escolar. Perturba-
ções emocionais e com-
portamentais, detetadas 
na escola, devem ser arti-
culadas com o Programa 
Nacional de Saúde Men-
tal (PNSM), tendo em 

fância: o apoio função 
parental, a deteção de 
situações de risco e a 
intervenção precoce em 
crianças com dificulda-
des na adaptação ao Jar-
dim de Infância reque-
rem a organização de 
ações multidisciplinares 
que promovam o desen-
volvimento, preservem as 

expectativas, envolvam e 

de pré-escolar e escolar: 
o diagnóstico e a inter-
venção em crianças com 
problemas com impacto 
no desempenho escolar 
assumem particular im-
portância. São disso 
exemplo, a hiperativida-
de com défice de aten-
ção, as perturbações de 
oposição ou as problemá-
ticas do foro ansioso e 

cia: os comportamentos 
de risco, designadamente 
os consumos de substân-
cias psicoativas, as pro-
blemáticas da ansiedade, 
depressão e risco suicidá-
rio e lesões autoinfligi-
das, entre outras, emer-
gem nesta faixa etária e 
requerem intervenções 
específicas ao nível da 
avaliação e do tratamen-
to. No âmbito da saúde 
escolar, numa perspetiva 
salutogénica, a capacita-
ção para a saúde mental 
centra-se na promoção 
de competências soci-
oemocionais, visando 
aumentar os fatores pro-
tetores da saúde. Os Pro-
jetos de Promoção de 
Competências Soci-
oemocionais/Social and 

Emotional Learning 
(SEL)21 integram as 
aprendizagens num con-
texto relacional de 
apoio. Estes Projetos 
tornam as escolas desafi-
adoras, envolventes e 
significativas, traduzindo
-se, a médio prazo, em 
indicadores sociais e de 
saúde positivos: criam 
climas de aprendizagem 
amigáveis, influenciam 
crianças e jovens para o 
sentido de pertença à 
escola, diminuem o en-
volvimento em compor-
tamentos de risco e au-
mentam o sucesso na 
escola e na vida. 4 

Nos Projetos SEL, o pa-
pel dos/as profissionais 
de saúde e de educação é 
o de assegurar as condi-
ções de saúde física e 
mental que permitam às 
crianças e jovens a aqui-
sição de competências e 
o empowerment, no sen-
tido do bem-estar e do 
sucesso académico e pes-
soal. “ 
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A Uma Rapariga 

Somos assim aos dezassete. 

Sabemos lá que a Vida é ruim! 

A tiudo amamos, tudo cremos.  

Aos dezassete eu fui assim. 

 

Depois,  Acilda, os livros dizem, 

Dizem os velhos, dizem todos: 

«A Vida é triste. A vida leva, 

A um e um, todos os sonhos.» 

 

Deixá-los lá falar os velhos, 

Deixá-los lá...A Vida é ruim? 

Aos vinte e seis eu amo, eu creio. 

Aos vinte e seis eu sou assim. 

 

Sebastião da Gama 

Pelo Sonho é que vamos 
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A percepção de um individuo, no 
que se refere ao controlo que pode 
exercer sobre o seu comportamento e 
o seu estado de saúde, é considerada 
como um factor determinante das 
suas atitudes  referentes à saúde. Em 
2006,  Almeida & Pereira defende-
ram que a percepção de controlo na 
saúde induz a procura de informa-
ções, a realização de escolhas, a toma-
da de decisões e a adopção de com-
portamentos relativos à saúde. 

De facto, a qualidade de vida é defi-
nida como a “percepção do indiví-
duo sobre a sua posição na vida, no 
contexto da cultura e sistema de valo-
res nos quais vive e em relação aos 
seus objectivos, expectativas, padrões 
e preocupações” (WHOQOL, 1998). 
E está intimamente relacionada com 
a sua saúde mental e bem-estar sub-
jectivo (Gaspar, Pais Ribeiro, Matos 
& Leal, 2008).  

Neste sentido, a investigação em saú-
de está cada vez mais atenta à avalia-
ção da qualidade de vida, dado que é 
essencial verificar e avaliar o impac-
to que as doenças têm, não só na 
saúde física como na saúde psicológi-
ca dos indivíduos. O conceito de 
saúde depreende que a "Saúde é o 
estado completo de bem-estar físico, 
mental e social, e não apenas a ausên-
cia de doença" (OMS, 1993). Em 
2003, Petersen  estabeleceu a inter 
relação entre saúde oral e geral por 
evidências científicas. Segundo o au-
tor, a saúde oral é essencial para o 
bem-estar, sendo um factor determi-
nante da qualidade de vida.  
Em 2003,  o World Oral Health Report 
(WHO) classifica as doenças orais 
como os maiores problemas de saúde 
pública devido à sua prevalência e 
incidência em todo o mundo.  
A cárie dentária e as doenças perio-
dontais têm sido, historicamente, as 

doenças orais com maior prevalên-
cia a nível mundial. Estas doenças 
têm atingido a quase totalidade da 
população, independentemente da 
raça, género, idade ou condição 
social (Pereira, 1990; WHO, 1987; 
WHO, 2003).  
Segundo Locker (1997), a saúde 
oral interfere em aspectos físicos e 
psicológicos dos indivíduos, po-
dendo ser definida como o estado 
de saúde da boca e dos tecidos rela-
cionados que proporciona a um 
indivíduo a capacidade de comer, 
falar e sociabilizar-se, sem doença 
activa, desconforto ou dificulda-
des, contribuindo para o seu bem-
estar geral.  
 
Diversos autores consideram a cá-
rie dentária e a doença periodontal 
como doenças comportamentais, 
pois são em larga medida preveni-
das e minimizadas com a adopção 
de comportamentos individuais de 
saúde adequados (Honkala, 1993; 
Reis & Melo, 2003; DGS, 2008).  
De facto, os problemas orais, espe-
cialmente os relacionados com a 
aparência dos dentes, podem in-
terferir significativamente no bem
-estar psicológico e na interacção 
social dos indivíduos (Shaw, 
1981).  
Segundo Weyne (1997), uma boca 
sadia garante uma boa aparência, 
expressão e comunicação interpes-
soal. Acrescentando que, a nível 
psicossocial, uma boca saudável é 
um factor da maior importância 
na preservação de auto-estima.  
A ausência de dor é muito impor-
tante, a hemorragia gengival e o 
mau sabor da boca podem ser mui-
to desagradáveis, as gengivas infla-
madas, a recessão gengival e a au-
sência de dentes influenciam a 
estética, a halitose é indesejável do 

ponto de vista social. Por estas ra-
zões, os benefícios da prevenção das 
doenças periodontais e das cáries 
dentárias não se confinam apenas à 
sobrevivência de dentes.  
Posto isto, concluí se que uma boca 
saudável contribui para a  melhoria 
da auto-estima e o bem-estar geral. 
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Leituras 
... 

Os professores saem das Facul-
dades habituados à solenidade 
académica, para se confronta-
rem com alunos tantas vezes 
em crise de identidade e sem 
projetos de futuro. Por isso, a 
professora tinha mudado as 
suas estratégias. Cada vez mais 
mantinha os alunos ocupados 
e fomentava o trabalho de 

grupo. Mantinha com os pais 
um diálogo permanente, 
fugindo às reuniões habituais 
sobre faltas e testes. Não 
acreditava nos colegas que 
lhe diziam que os pais não 
vinham à escola, pois há 
muito tinha desenvolvido 
estratégias pessoais( cartas, 
telefonemas, até telegramas) 
que raramente falhavam. 

Vivia apenas preocupada 
com o mal que se dizia dos 

professores, pois sentia que se 
a escola continuasse com uma 
imagem negativa ninguém a 
conseguiria transformar. Por 
isso  tinha passado a mandar 
cartas para os jornais a contar 
as coisas boas que se faziam 
na escola: as visitas de estudo, 
a rádio, a exposição de pintu-
ra, o campeonato de pingue-
pongue, o abaixo assinado 
contra a lixeira… 

elementos comuns à experiência huma-
na, e não como indicadores de defeitos 
ou inadequações exclusivas ao próprio 
(Castilho, Pinto-Gouveia, 2011).  

A auto-compaixão tem sido amplamente 
estudada nas últimas décadas e a investi-
gação sugere de forma consistente que o 
desenvolvimento de compaixão se asso-
cia significativamente com a diminui-
ção do afeto negativo e ainda com o 
desenvolvimento de indicadores de 
bem-estar psicológico (Barnard & Cur-
ry, 2011; Fredrickson, Cohn, Coffey, 
Pek,& Finkel, 2008; Kelly, Zuroff, Foa, 
& Gilbert, 2009; Pace et al., 2009).  

 

Neff, Hsieh e Dejitterat (2007) estuda-
ram especificamente o papel da auto-
compaixão no atingir de objetivos acadé-
micos e nas respostas utilizadas pelos 
estudantes para lidarem com os insuces-
sos escolares, recorrendo a uma amostra 
de 222 estudantes universitários. Os 
autores concluíram que a auto-
compaixão se encontra associada a pa-
drões de motivação adaptativos; isto é, a 
auto-compaixão associou-se positivamen-
te com a adoção de objetivos de mestria, 
e negativamente com a tendência para 
estabelecer objetivos de performance. 
Em psicologia distinguem-se frequente-
mente objetivos de mestria e de perfor-
mance (ex., Ames & Archer, 1988): estu-
dantes com uma orientação de mestria, 
são motivados pela curiosidade, desejo 

de desenvolver competências e compre-
ender novos temas. Estes tendem a 
delinear os seus próprios objetivos de 
aprendizagem e a perceber as falhas 
enquanto parte do processo de aprendi-
zagem. Por outro lado, estudantes com 
objetivos de performance procuram, 
através destes, defender ou desenvolver 
a perceção do valor que atribuem a si 
mesmos. Estes tendem a estabelecer 
atribuições relacionadas com a sua com-
petência face a situações de sucesso ou 
falha, avaliando as suas capacidades 
com base em comparações sociais (Neff, 
Hsieh e Dejitterat, 2007).  

Estes dados sugerem que, em contex-
tos de aprendizagem, jovens com ní-
veis mais elevados de auto-compaixão 
percecionam mais facilmente insuces-
sos escolares como oportunidades de 
aprendizagem, focando-se em comple-
tar tarefas que estão ao seu alcance. 
Por outro lado, jovens com níveis mais 
baixos de auto-compaixão recorrem 
mais a objetivos de performance, ten-
tando melhorar a sua autoimagem ou 
defendendo-se, evitando situações em 
que se percecionam inadequados ou 
antecipam a possibilidade de falhar 
(Neff, Hsieh e Dejitterat, 2007). .  

…..A auto-compaixão envolve a capaci-
dade de um individuo adotar uma 
atitude compreensiva e não julgadora, 
quando se percebe em situações de 
inadequação ou experiencia sofrimen-
to (KornWeld, 1993; Salzberg, 1997, 
Neff, 2003a). Neff (2003a, 2003b) iden-
tifica três componentes na auto-
compaixão: (a) calor/compreensão, 
que se traduz na habilidade de ser com-
preensivo e amável consigo próprio, 
em contraste com uma atitude de críti-
ca e de punição para com as falhas ou 
inadequações percebidas pelo próprio; 
(b) a condição humana, que envolve a 
capacidade de o individuo compreen-
der as suas experiências internas (ex. 
emoções dolorosas, pensamentos) co-
mo inerentes à condição humana, in-
terpretando-as com um sentido de 
humanidade comum; e (c) mind-
fulness, que corresponde a aceitação 
total e sem julgamento das emoções e 
pensamentos do próprio. A auto-
compaixão é vista como uma estraté-
gia de regulação emocional adaptati-
va, na medida em que, as vivências e 
sentimentos dolorosos não são evita-
dos, mas interpretados enquanto expe-
riências comuns a todos os seres huma-
nos. Assim, é facilitada a adoção de 
atitudes compreensivas e tolerantes 
perante experiências de fracasso ou 
inadequação, através do reconhecimen-
to dos erros e imperfeições enquanto 

 Auto-compaixão e motivação académica: que ligações ?  
 Maria Ana  Pais Romão — psicóloga clínica 

Sabia que não ia desistir. 
Acabava o dia cansada mas 
feliz. Contente porque 
sabia que a escola era para 
os alunos a segunda casa, 
por isso o seu esforço era 
para lhe dar sentido. 

 

Sampaio, Daniel; Voltei á 
Escola; pag. 33; Editorial 
Caminho, SA; Lisboa; 
1996 



Memórias da minha escola 

 Katy Gisela  - médica do internato médico de Saúde Pública, ACeS Oeste Norte 

Fiz o ensino primário na Rússia, a terra 

que me viu nascer e crescer. Estudei 

numa escola muito diferente, num in-

ternato pouco convencional que rece-

bia os estudantes dos diferentes paí-

ses do mundo, sobretudo dos países 

do ex-bloco socialista. Tenho muitas e 

boas recordações da minha escola. É 

com muita saudade que recordo os 

cantos (espaços) e as atividades esco-

lares.  

O ano letivo começava e ainda começa 

no 1 de setembro, é uma das particula-

ridades do ano letivo na Rússia, inde-

pendentemente do dia de semana. Dia 

1 de Setembro é dia de muita festa para os alunos. Normalmente nós, os alunos, íamos para as aulas de uniforme, era o habi-

tual. Todos vínhamos com flores nas mãos para oferecer as professoras. Para os alunos do primeiro ano seria a primeira ida 

para escola, e a festa era assim chamada o “ Primeiro Sino”. Durante a cerimónia fazia-se o juramento. Os novos alunos jura-

vam obedecer aos seus professores e terem bom aproveitamento nas aulas. 

Como eu cresci na época do Comunismo, evidentemente tínhamos muitas regras. Uma das quais era pertencer as várias or-

ganizações infantis coordenadas pelas direções das escolas, cada escola tinha a sua organização mas o modelo é único para 

toda a União Soviética.  Os alunos da primária com bom aproveitamento pertenciam a organização 

denominados “Oktiabriata”, derivado do mês de Outubro em que se realizou a Revolução do Outubro 

liderado por Lenine. Os ensinamentos desta organização eram baseados na conduta dos alunos na 

sociedade onde estão inseridos, sobretudo moral: ajudar os idosos e os mais novos, ser os futuros 

pioneiros, gostar de trabalhar, não mentir e ser valente. Era com muito orgulho e muita honra que se 

pertencia a esta organização.  

 

Todos eram obrigados a usar a emblema em forma de uma estrela, com a 

imagem do Lenine no fundo, quando este era criança. 

Foi uma fase muito relevante para os alunos, porque todos queriam ser os melhores da turma não 

só com as melhores notas, como também a nível de boa conduta e boa educação, ter um bom 

comportamento era algo que se presava. E como prémio tínhamos os nossos nomes e as respeti-

vas fotografia no quadro de honra. 

A etapa a seguir seria a organização dos “ Pioneiros do Lenine” que era uma organização infantil 

comunista que abrangia os alunos do ensino básico. Para poder ser alistado nesta organização 

também tínhamos que ter notas excelentes e ainda passar pela votação dos colegas.  

Esta era a emblema que os “ Pioneiros do Lenine” tinham que usar obrigatoriamente, e obviamente sempre com a imagem do 

Lenine. 

O horário das aulas era das 8 horas ate as 13h30 e as aulas de 45 minutos, com intervalos. O maior intervalo era de 15 minu-

tos para o lanche. Depois do almoço todos tinham uma ocupação, tinham que estar escritos em alguma atividade, tais como: 

dança, música, costura e etc. Das 17 horas até as 20 horas estávamos de novo nas salas de aulas para fazer os TPC’s. Tínha-

mos os horários muito bem organizados, e tínhamos que cumprir com as nossas obrigações.  


