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XII Fórum Educação

Deixar brincar com algum
risco “é um investimento
com retorno garantido”

z Permitir a brincadeira com movi-
mento e com um certo grau de ris-
co “é um investimento com retorno
garantido”, defendeu Rita Corvodil,
especialista em desenvolvimento
motor e docente da Faculdade de
Motricidade Humana da Universi-
dade de Lisboa (FMHUL), durante o
XII Fórum Educação, evento pro-
movido esta terça-feira pelo Muni-
cípio de Leiria e apoiado pelo JOR-
NAL DE LEIRIA.

A especialista falava durante o pai-
nel intitulado Quando o corpo não
mexe, a cabeça não pensa, que abor-
dou a importância do movimento e
da actividade física no desenvolvi-
mento motor, cognitivo e emocio-
nal das crianças e das suas reper-
cussões ao longo da vida. 

Para Rita Corvodil, não há dúvida
de que o movimento “muda o nos-
so cérebro”, porque através dele
“aprendemos muito”. E deu como
exemplo um estudo desenvolvido
pela FMH, do qual foi uma das co-
autoras, que analisou a reacção de
bebés ao risco, representado por um
degrau. “Os que gatinhavam há mais
tempo eram mais cautelosos não
avançavam, mesmo quando cha-
mados pela mãe. Exploram o envol-
vimento, sendo que as estratégias
exploratórias são fundamentais”,
sublinhou a investigadora. 

“A ausência de experiências moto-
ras condicionam e limitam o desen-
volvimento, nomeadamente ao nível
da orientação espacial”, reforçou,
por sua vez, Marisa Barroso, profes-
sora no Departamento de Motrici-
dade Humana e Linguagens Artísti-
cas da Escola Superior de Educação
e Ciências Sociais de Leiria. 

Esta docente chamou também a
atenção para a importância da “explo-
ração livre do espaço” no desenvol-
vimento das crianças e de contrariar
a tendência de os adultos, a pretex-
to de questões de segurança, con-
dicionarem as brincadeiras dos mais
novos, que não só “permanecem
muito tempo fechados e confinados
em espaços interiores”, como têm
os locais exteriores de brincadeira
“pré-estruturados e construídos pelo
olhar dos adultos”, sem estimular a
exploração, a descoberta e o desa-
fio.

“A criança, desde que nasce, tem
predisposição para explorar. No iní-
cio, anda, não para chegar a algum
lado, mas para explorar o movimento
e, com isso, aprende”, frisa Rita Cor-
dovil. O problema é que “na ânsia
de proteger”, que “é natural”, aca-

ba por se “condicionar muito a pos-
sibilidade de a criança crescer e viver
em liberdade”, chegando à idade
escolar com os movimentos “já mui-
to restringidos”. Situação que, aler-
ta, tem reflexos não só na infância
como ao longo da vida. 

“Se não tiverem competências que
lhe permitam lançar, pontapear cor-
rer ou saltar, por exemplo, acabam
por não ser escolhidas para as brin-
cadeiras mais comuns. O mais cer-
to é não serem adultos activos  e –
está estudado – podem transitar para
trajectórias de vida menos saudá-
veis”, adverte Rita Cordovil. 

Também docente da FMHUL e
autora do livro Ajuda-me mãe que eu
não sei correr, Ana Quitério sublinha
a necessidade de olhar o corpo e a
mente no seu conjunto e de comba-
ter “mitos enraizados”, como o de
considerar a Matemática mais impor-
tante do que a Educação Física. “Não
é possível mexer sem pensar e o inver-
so também não”, referiu, frisando
que “mexer activa toda a função cere-
bral” e que “o movimento é um dos
mecanismos mais eficazes para desen-
volver plasticidade cerebral”. MAS

1.º ciclo 
LeiriaBikechega a
todas as escolas
Iniciado no ano passado na Escola
EB1 dos Marrazes e no Centro
Escolar dos Parceiros, o projecto
LeiriaBike vai, este ano lectivo, ser
alargado a todas as escolas públicas
do 1.º ciclo do concelho. O
objectivo é permitir o contacto dos
alunos com a bicicleta como
“forma de mobilidade mais
sustentável”, explicou o vereador
do Desporto, Carlos Palheira,
durante o XII Fórum da Educação.
O autarca adiantou ao JORNAL DE
LEIRIA que o município irá
adquirir cerca de 150 bicicletas.
Cada agrupamento será
contemplado com um conjunto de
veículos, que rodará depois por
todas as escolas. Segundo o
vereador, além das questões de
mobilidade e de “consciência
ecológica”, o projecto pretende
também que os alunos possam
desenvolver “habilidades
motoras” associadas ao uso da
bicicleta. “Há dois anos fizemos
um estudo nos Marrazes e muitos
dos alunos do 1.º ciclo não sabiam
andar de bicicleta”, revela.  

desfalecemos”, constata.
Sem médicos, os enfermeiros ficam

também de mãos atadas para medi-
car os doentes. “Há pessoas com
dores e que estão em sofrimento. Se
não há um médico para prescrever
algo, só posso dar um SOS, como o
paracetamol”, afirma uma enfer-
meira, ao revelar que há cerca de duas
semanas foi “pedido ao CODU [Cen-
tro de Orientação de Doentes Urgen-
tes] para não enviar mais gente para
Leiria e para encaminhar os doentes
para outras unidades de saúde”.

O JORNAL DE LEIRIA sabe ainda
que devido à falta de generalistas,
foi pedido a médicos de outras espe-
cialidades para fazerem urgência, o
que desagradou a alguns destes pro-
fissionais de saúde, que não aceita-
ram pois consideram que “depois
alguma coisa fica para trás”.

Ivo Gomes, representante em Lei-
ria do Sindicato dos Enfermeiros Por-
tugueses, confirma a falta de recur-
sos humanos. “Temos vindo a aler-
tar para as dotações que o hospital
tem de ter. Anda-se a tapar os ombros
e a destapar os pés. Aproveitando a

pandemia, poder-se-ia ter contrata-
do mais enfermeiros, mas o que se
tem feito são contratos de substitui-
ção, com a promessa de serem depois
integrados. Os horários saem já com
horas extraordinárias, que são usa-
das apenas pontualmente, quando
um imprevisto surge”, adianta Ivo
Gomes. Segundo o dirigente, se essas
horas já aparecem no plano dos enfer-
meiros “é porque se reconhece que
há falta de recursos humanos”. “Estes
problemas sempre existiram e a pan-
demia veio ampliar a situação. Luta-
mos por uma dotação segura.”

Para Carlos Cortes, presidente da
Secção Regional do Centro da Ordem
dos Médicos, o problema das urgên-
cias hospitalares (Leiria não é caso
único) resolver-se-á com uma “rees-
truturação profunda” do sistema. “É
preciso uma articulação entre os cui-
dados hospitalares e os cuidados de
saúde primários”.

Carlos Cortes admite que mais de
40% das urgências no HSA sejam
“falsas”, mas alerta que os doentes
precisam de uma resposta aos seus
problemas. “A pandemia tem de ser

uma oportunidade de reflexão para
todos. É preciso melhorar a comu-
nicação e a relação dos cuidados de
saúde primários com os doentes.
Muitas vezes, o doente não precisa
de se deslocar ao centro de saúde ou
ao hospital”, assume, reconhecen-
do que há diagnósticos fáceis de fazer
à distância.

“O grande desafio do Serviço Nacio-
nal de Saúde é a articulação. A falta
dela acaba por ter impacto nas urgên-
cias”, constata, salientando que
enquanto a solução não aparecer,
não se podem deixar os doentes sem
resposta.

Segundo um dos médicos ouvi-
dos, a questão das ‘falsas urgências’
é uma “falsa questão”. “Como é que
eu sei que é uma falsa urgência? Um
enfarte pode ter sintomas ligeiros
que se confundem com outros. Só
saberei o que é depois da realização
de exames complementares”, assu-
me, referindo que também os cui-
dados de saúde primários estão com
excesso de trabalho. “A solução é ter
um rácio de recursos humanos ade-
quado à hora de influência.”
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