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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento e justificação do estudo

Não obstante o que é preconizado a nível dos Ministérios da Educação1,2 e 

Saúde3 e das evidências da efectividade da promoção da saúde a nível internacional, 

no decorrer dos últimos 20 anos4-6, a Educação para a Saúde [EpS] não está, a nível 

nacional, enquadrada numa política geral de formação de professores7,8. 

Em 1997, teve lugar na Grécia, a 1ª conferência da Rede Europeia de Escolas 

Promotoras de Saúde [EPS], «A EPS: um investimento em educação, saúde e 

democracia», em que um dos resultados da conferência foi uma resolução declarando 

que cada criança e jovem da Europa tem o direito e deve ter oportunidade de ser 

educado numa EPS9.

A meta 13, das 21 estipuladas para este século pela OMS, para a Região 

Europeia – Settings for health - especificamente na meta 13.4, determina também, que 

pelo menos 95% das crianças deverão ter a oportunidade de ser educadas numa 

EPS10.

 Uma EPS é, então, um espaço socializante e educativo, sendo assim uma 

prioridade para o desenvolvimento sustentado do bem-estar de qualquer comunidade 

ou país 6,11.
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Em Portugal, em termos normativos relativamente à EpS, preconiza-se que os 

planos curriculares do ensino básico incluirão em todos os ciclos e de forma adequada, 

uma área de formação pessoal e social, que entre outros temas, pode ter como 

componentes, a educação sexual, a prevenção de acidentes e a educação para a 

saúde1.

Quanto ao Currículo Nacional do Ensino Básico, a sua 10ª Competência Geral, 

estipula que os alunos à saída de educação básica, sejam capazes de relacionar 

harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 

promotora da saúde e da qualidade de vida2. Concretamente, estipula-se que os alunos 

desenvolvam as seguintes competências específicas, para a área de Estudo do Meio a 

nível de 1º Ciclo do Ensino Básico [1ºCEB]: Participação na discussão sobre a 

importância de procurar soluções individuais e colectivas visando a qualidade de vida e 

reconhecimento de que a sobrevivência e o bem-estar humano dependem de hábitos 

individuais de alimentação equilibrada, de higiene, de actividade física e de regras de 

segurança e de prevenção2.

A construção de uma escola que se deseje promotora de Saúde, requer que os 

professores assumam que essa é uma das suas mais nobres missões e que estes, 

estejam capacitados para executar essa tarefa9,12,13. A capacitação dos professores 

para colaborarem numa EPS, exige assim, a sua formação em EpS. A necessidade 

dessa formação é defendida por variados organismos e autores 3,4,7-9,12,14-17.

Relativamente aos conteúdos curriculares da EpS, ou especificamente, o que 

deve ser objecto da aprendizagem18 por parte dos futuros professores (quer estes 

sejam em termos conceptuais, atitudinais ou procedimentais), não existe a nível 
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nacional, qualquer instrução ou normativa que os defina, tendo em conta o preconizado 

pelos estatutos de autonomia pedagógica das instituições de ensino superior19,20. Já a 

nível internacional, existem alguns  documentos normativos21-23, verificando-se até uma 

evolução dos conteúdos dos mesmos, de uma perspectiva física/biológica, para 

conteúdos relacionados com relações humanas, tomada de decisões e 

perspectivas/valores sociais23.

É neste quadro teórico que surge o problema de saber que conteúdos 

curriculares em EpS devem integrar a formação inicial de professores. 

Tendo sido o meu percurso profissional heterogéneo, resultante de transições 

entre diferentes níveis de ensino, uma vez que parte deste tem decorrido na Escola 

Superior de Educação da Universidade do Algarve, foram-se alargando horizontes e 

acumulando conhecimentos e experiências relativas aos outros ciclos de ensino. Assim, 

ao nível do ensino superior, foram-se adquirindo conhecimento no que diz respeito à 

organização, funcionamento, investigação e metodologias de formação de educadores 

e professores, e a nível da educação de infância, 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, dos 

currículos e necessidades de intervenção nestas tão específicas áreas de 

ensino/aprendizagem.

Foi com este enquadramento, que foi crescendo particular interesse acerca do 1º 

CEB e se foi desenvolvendo consciência das lacunas a nível de formação de base 

destes docentes, quer a nível local quer a nível nacional, sobretudo no que concerne à 

educação e promoção da saúde. Esta disciplina não se encontra em muitos dos 

currículos de formação inicial de docentes e quando existe funciona muitas vezes em 

regime de opção.
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Por ocasião da frequência à fase curricular do curso de Mestrado em Saúde 

Escolar, esta inquietação foi tomando a forma do presente estudo.

O 1º CEB, por ser o primeiro ciclo de ensino obrigatório da escolaridade básica1, 

em simultâneo com as características do desenvolvimento psicossocial da faixa etária 

que lhe corresponde17,24 e ainda com a necessidade de uma intervenção a nível da 

promoção da saúde o mais precoce possível 6,16,17, surge assim como alvo estratégico 

desta investigação. 

A reestruturação que se verifica em torno do ensino superior nacional, motivada 

pelo processo de Bolonha em curso, foi mais um factor determinante e  motivador para 

a realização do presente estudo.

Relativamente ao problema, não formulamos hipótese a testar. Esta ausência 

encontra justificação na natureza exploratória do estudo que nos propusemos realizar, 

concretamente uma investigação de tipo qualitativo.

1.2 Objectivos

A finalidade do estudo foi a de determinar que conteúdos curriculares em EpS 

devem integrar a formação inicial de professores habilitados para a docência no 1ºCEB, 

tendo como objectivo específico, obter a opinião de peritos com variados níveis de 

responsabilidade, opinião e interesse investidos em matéria de EpS e/ou 1º CEB, sobre 

os conteúdos curriculares de EpS, a integrar a formação inicial de professores 

habilitados para a docência no 1º CEB.
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1.3 Metodologia usada

O estudo realizado é qualitativo exploratório25, onde é utilizada a técnica Delphi.

Esta técnica tem sido uma das mais frequentes e mais testadas, a nível de 

obtenção de consenso em variados campos do conhecimento26-30. É definida como uma 

forma de estruturar um processo de comunicação em grupo de forma a que esse 

processo seja efectivo, permitindo a um grupo de pessoas, como um todo, lidar com um 

problema complexo. Trata-se de um método que permite descobrir a opinião de 

especialistas – denominado de painel delphi – através da realização de uma série de 

questionários31-33.

A utilização desta técnica, prende-se com a correspondência entre o objectivo a que 

este estudo se propõe e as principais características inerentes à própria técnica: 

confidencialidade, interacção com “feedback” controlado e o tratamento estatístico das 

respostas do grupo para identificação de padrões de acordo31-33.

O presente estudo comporta apenas uma variável: que conteúdos curriculares de 

EpS  devem integrar a formação inicial de professores habilitados para a docência no 1º 

CEB. 

Por conteúdo curricular entende-se o que vai ser objecto da aprendizagem18 quer 

este seja conceptual, atitudinal ou procedimental.

Esta variável foi estudada através de uma escala ordinal25 para pontuar o grau de 

importância atribuído pelos peritos, aos diferentes conteúdos e assim poder ser 

estabelecida uma listagem consensual.
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1.4 Estrutura geral do estudo

Por motivos de organização, a presente investigação foi dividida em cinco 

capítulos.

O presente capítulo descreve o enquadramento, as motivações e estrutura deste 

estudo.

O segundo capítulo tem como base uma extensa revisão de literatura, nos 

domínios conectos com a investigação e que  sustentam teórica e conceptualmente a 

mesma.

A metodologia utilizada é descrita no terceiro capítulo, onde se apresentam as 

opções tomadas e onde se descreve detalhadamente todos os procedimentos da 

aplicação da metodologia Delphi. Neste capítulo incluiu-se todo o procedimento que

conduziu à elaboração do primeiro questionário e seguintes.

A informação assim obtida, foi posteriormente tratada e apresenta-se no quarto 

capítulo desta dissertação.

A discussão dos resultados, as recomendações relativas à construção de um 

currículo de EpS na formação inicial de docentes do 1º CEB, considerações para 

eventuais investigações futuras, bem como as limitações inerentes a este estudo,

constituem o capítulo quinto e último da presente dissertação.

O projecto contou com a colaboração de um consultor estatístico e foi custeado 

exclusivamente pela investigadora.
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Capítulo II

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

2.1 Conceitos na área da saúde

2.1.1 O conceito de Saúde

O conceito de saúde tem evoluído ao longo dos tempos. Contudo, a definição da 

Organização Mundial da Saúde: Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e 

social e não apenas ausência de doença34, constitui um marco fundamental nesta 

evolução.

Esta definição constantemente citada e muito discutida, foi objecto de críticas 

devido ao idealismo que contém e pelo facto de não transmitir a interacção dinâmica 

das dimensões física psíquica e social35, não apresentando desta forma, referências a 

aspectos ecológicos, nem alude às consequências na saúde, das políticas da mesma. 

Tal facto deve-se à época em que foi proposta, uma vez que entrar-se em linha de 

conta com aspectos ecológicos foi algo cuja discussão apenas aparece cerca de trinta 

anos mais tarde.

De igual modo, as possíveis referências ligadas às políticas de saúde, só 

começaram a surgir num cenário mais tardio, à medida que o conceito de Promoção de 

Saúde se foi afinando.
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No entanto esta definição continua a ser um referencial básico e a fornecer um 

enquadramento relativamente estável para as discussões conceptuais que lhe são 

próximas. Para a altura, esta definição revelou ainda, uma nova abordagem conceptual 

e uma clara viragem de paradigma, a qual reformula a posição do modelo biomédico 

tradicional e concebe a saúde como um complexo equilíbrio dinâmico entre múltiplos 

factores36.

Actualmente, aceita-se que a saúde deva ser encarada como uma qualidade 

adaptativa da pessoa, ao seu ambiente interno e externo, sendo esta, não uma 

finalidade em si própria mas um recurso ao alcance de todos 34,35. Assim ter saúde, é 

considerado um processo dinâmico37 e não um estado final utópico que se deseja e que 

parece inalcançável.

O conceito de saúde evoluiu então, para uma dimensão integradora de uma 

multiplicidade de condições que se orientam para a auto-realização do indivíduo, mais 

que para a simples realização das necessidades básicas humanas36,37.

2.1.2 A Educação para a Saúde

A Educação para a Saúde [EpS] tem vindo a ser internacionalmente reconhecida 

como parte integrante dos esforços para a prevenção da doença30. Esta tem sido 

descrita como a intercessão entre as ciências biológicas e as ciências do 

comportamento38.
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Tal com a definição de saúde, a definição de EpS tem vindo a evoluir com o tempo 

e a experiência. Actualmente, entende-se como qualquer combinação planeada de 

experiências de aprendizagem, realizada de forma a predispor, capacitar e reforçar o 

comportamento voluntário que promove a saúde dos indivíduos, grupos e 

comunidades39. Tem portanto, como objectivo principal promover alterações positivas 

nos comportamentos de saúde30 e visa fomentar actividades que estimulem as pessoas 

a: quererem ser saudáveis; saberem manter-se sãs; fazerem o que podem, individual e 

colectivamente, para conservarem a saúde; por fim procurarem ajuda quando 

precisam9. 

Uma EpS é ainda, um processo baseado em regras cientificas que utiliza 

oportunidades educacionais programadas, por forma a capacitar os indivíduos, agindo 

isoladamente ou em conjunto, para tomarem decisões fundamentadas sobre assuntos 

relacionados com a saúde5,40,41.

2.1.3 A Promoção da Saúde

Muitas vezes é dado à EpS outro significado sendo talvez confundida com 

Promoção da Saúde [PS]. Esta última, tem vindo a diferenciar-se da EpS como sendo 

mais ampla, pois alguns dos métodos da PS não contêm apenas uma filosofia 

educacional30.
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A PS, pode ser definida como qualquer combinação planeada de suportes 

educativos, políticos e organizacionais para acções e condições de vida, que conduzem 

à saúde dos indivíduos, grupos ou comunidades38.

Em 1984, o Gabinete Europeu da Organização Mundial da Saúde apresentou, para 

discussão, um documento que expunha o conceito geral  e os princípios da PS e que 

ajudou a incentivar o debate subsequente. Isto culminou com a Carta de Ottawa para a 

Promoção da Saúde, onde se apontou um conjunto de princípios e medidas destinadas 

a melhorar as condições de saúde das populações de todo o mundo. Este conjunto de 

disposições contribuiu para a construção do conceito actual de PS, em que esta é 

definida como o processo que possibilita às pessoas aumentar o seu domínio sobre a 

saúde e melhorá-la 11,34. 

Voltando à discussão anteriormente referenciada entre EpS e PS e tendo em conta 

as definições expostas, pode afirmar-se que a PS inclui a EpS38.

Relativamente ao desenvolvimento ou implementação da PS, actualmente 

considera-se que esta só poderá decorrer pela teoria do empowerment. Esta consiste 

num processo social multidimensional que ajuda as pessoas a ganharem controlo sobre 

as próprias vidas, sendo também um processo de capacitação de mudanças de 

carácter social e cultural36. O conceito de empowerment na PS é definido como a 

educação sobre problemas de saúde, colocando os interesses e necessidades dos 

aprendentes no centro do processo, como sujeitos activos e participativos em todas as 

fases do mesmo36.

Por tudo isto, a escola vislumbra-se um local privilegiado para a PS.
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2.1.4 As Escolas Promotoras de Saúde 

Uma Escola Promotora de Saúde [EPS], deve ser entendida como um espaço 

socializante e educativo onde os jovens e adultos permanecem ao longo de anos, 

sendo uma prioridade para o desenvolvimento sustentado do bem-estar de qualquer 

comunidade ou País11.

Consideram-se quatro as dimensões principais de uma escola que queira 

constituir-se como EPS: a dimensão curricular, a psicossocial, a ecológica e a 

comunitária, não esgotando esta conceptualização, todas as dimensões que a escola 

enquanto organização encerra, uma vez que é muito difícil separar cada uma destas40. 

De facto, a expressão EPS constitui o reconhecimento tácito de que a EpS não se deve 

restringir a um currículo específico, mas sim como fazendo parte de um programa 

global da escola, uma vez que, a importância deste conceito reside no reconhecimento 

de que o efeito daquilo que se aprende no currículo de EpS, pode ser gradualmente 

reforçado pelo interesse e apoio demonstrados pela escola, pela família e pela 

comunidade35.

No que diz respeito à dimensão curricular, para que se concretizem os princípios 

de uma EPS, a promoção da saúde na escola deve ter40:  

- uma interpretação em espiral com todas as suas áreas interligadas, ao longo 

de toda a vida escolar;

- uma perspectiva de intervenção consciente e activa;

- uma posição de negociação permanente por processos éticos centrados em 

quem aprende;
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- uma visão holística, porque as competências podem ser desenvolvidas 

transversalmente em todos os programas disciplinares.

Contudo, uma EPS não deve ser considerada só como um projecto mas sim 

como um processo a longo prazo4,11, facilitadora de um melhor desenvolvimento escolar 

e bem-estar.

          Em 1997, teve lugar na Grécia, a 1ª conferência da Rede Europeia de EPS, «A 

EPS: um investimento em educação, saúde e democracia», em que um dos resultados 

da mesma, foi uma resolução declarando que cada criança e jovem da Europa tem o 

direito e deve ter oportunidade de ser educado numa EPS9.

A resolução delineava 10 importantes áreas para o desenvolvimento futuro das 

escolas promotoras de saúde:

1. Democracia;

2. Equidade;

3. Capacitação e competências para a acção;

4. Ambiente escolar;

5. Currículo;

6. Formação de professores;

7. Avaliação;

8. Colaboração;

9. Comunidade;

10. Sustentabilidade.
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A meta 13, das 21 estipuladas para este século pela OMS, para a Região 

Europeia – Settings for health - especificamente na meta 13.4, determina também, que 

pelo menos 95% das crianças deverão ter a oportunidade de ser educadas numa 

EPS10.

2.2 A Efectividade da promoção da saúde na escola

Embora mostrar que ganhos em saúde em crianças do 1º CEB seja difícil6, a 

literatura identifica um considerável número de potenciais e reais benefícios das EPS5. 

Existem por exemplo, evidências que mostram que intervenções de promoção da saúde 

na escola, podem ser efectivas na transmissão de conhecimento e desenvolvimento de 

capacidades que apoiem escolhas saudáveis. 

Com efeito, existe um substancial corpo de evidências que mostram que uma 

saúde precária inibe uma efectiva aprendizagem. Adicionalmente alguns estudos4,6,41

encontraram uma forte relação entre comportamentos saudáveis e:

 resultados educacionais (aquisição de conhecimentos e transições de nível);

 comportamentos educacionais (percentagem de absentismo e questões 

disciplinares);
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 atitudes dos alunos (capacidade de tomada de decisões, assertividade, 

negociação, capacidade de recusa, mediação e técnicas de resolução de 

problemas).

Temas como tabagismo, alcoolismo, sexualidade e actividade física, são os que 

indicam maiores ganhos em estratégias de intervenção em PS, sobretudo se estas 

forem de caris holístico4,6. Existem mesmo vantagens da integração de estratégias de 

PS, na perspectiva de investimento financeiro, embora rigorosas análises ou modelos 

de custo-benefício sejam raras6. Existem, quanto a esta perspectiva económica, 

resultados promissores relativamente a três específicos temas curriculares: tabagismo, 

abuso de substâncias e comportamentos sexuais resultantes em gravidez indesejada6.

No que diz respeito à saúde mental, existe uma significante evidência4 que mostra 

que estratégias de promoção da mesma têm reduzido depressões, taxas de suicídio e 

variados problemas comportamentais. Programas básicos de promoção de uma melhor 

saúde mental, mostraram claras evidências em aquisição de níveis elevados de literacia 

e redução da percentagem de abandono escolar. Existem ainda benefícios de saúde 

adicionais quantificados, relativamente à cessação tabágica, redução do abuso de 

substâncias e redução das consequências sociais da gravidez na adolescência e da 

sexualidade irresponsável4.

As escolas têm assim mostrado serem locais onde efectivamente se faz 

intervenção em PS.
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Contudo, as evidências mostram maior efectividade quando os programas são

de caris holístico, em que a escola se encontra em parceria com outros sistemas e 

sectores da comunidade que lidam com a saúde e ainda, quando os programas 

perduram no tempo 4,6. 

Torna-se bastante claro que as intervenções de PS podem estar na base de uma 

mais activa e significativa melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas4. É 

igualmente claro que a promoção da saúde é uma questão relacionada com o ciclo de 

vida. Trabalhos efectuados com e para crianças, em casa e nas escolas, mostram 

impactos a curto prazo, mas se este trabalho for sustentado até a idade adulta os 

benefícios na saúde serão enormes4.

2.3 A formação inicial de professores do 1º Ciclo do Ensino Básico em Educação 

para a Saúde

A construção de uma escola que se deseje promotora de Saúde, requer que os 

professores assumam que essa é uma das suas mais nobres missões e que estes 

estejam capacitados para executar essa tarefa12,17,18. A capacitação dos professores 

para colaborarem numa EPS, exige assim, a sua formação em EpS. A necessidade 

dessa formação é defendida por variados organismos e autores 3,4,7,8,12,17,19-22,36,42.

Por formação inicial entende-se o início, institucionalmente enquadrado e formal, 

de um processo de preparação e desenvolvimento da pessoa, em ordem ao 
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desempenho e realização profissional numa escola ao serviço de uma sociedade 

historicamente situada43.

Contudo, não obstante o que é preconizado a nível dos Ministérios da 

Educação1,2 e Saúde3 e das evidências da efectividade da promoção da saúde a nível 

internacional, no decorrer dos últimos 20 anos4,6, a Educação para a EpS não está, a 

nível nacional, enquadrada numa política geral de formação de professores7,8. 

A actual reestruturação que se verifica em torno o ensino superior nacional, 

motivada pela Declaração de Bolonha (vulgo Processo de Bolonha) em curso, cujo 

horizonte temporal previsto para completar o espaço comum europeu de ensino 

superior se situa em 2010, vislumbra-se como um excelente pretexto e oportunidade 

única, para colmatar esta lacuna.

2.3.1 A formação de professores à luz do processo de Bolonha

O chamado Processo de Bolonha, subscrito presentemente por cerca de 

quarenta países, representa o empenhamento na construção de um espaço europeu de 

ensino superior tendo em vista a qualidade, a mobilidade, a compatibilidade e a 

competitividade dos graus académicos e formações44,45.

A reorganização dos estudos superiores em ciclos de formação tem em vista 

aumentar a flexibilidade dos percursos académicos, dando aos alunos um maior leque 

de opções profissionais, facilitando a sua reconversão profissional e estimulando a 

formação ao longo da vida.
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A docência, qualquer que seja o nível em que é exercida, é marcada por um 

saber profissional comum, resultante da mobilização, produção e utilização de diversos 

saberes (científicos, pedagógico-didácticos, organizacionais, técnico-práticos), 

organizados e integrados adequadamente em função da acção concreta a desenvolver 

em cada situação de prática profissional. Deste modo, qualquer que seja o seu nível de 

ensino e a sua especialidade de docência, todo o professor tem de possuir uma 

formação multifacetada e, por consequência, multidisciplinar. Uma das vertentes desta 

formação é determinada pela área de especialidade ou pelo nível de exercício da sua 

função de professor generalista. Outra vertente de formação é a educacional, que inclui 

elementos de natureza geral, relativos aos processos educativos, aos seus actores e ao 

seu contexto, ao lado de outros elementos de natureza específica, relativos à sua 

esfera de intervenção, com destaque para as didácticas e metodologias de ensino. A 

formação do professor envolve também, naturalmente, uma vertente cultural, pessoal, 

social e ética44.

Finalmente, para além de conhecimentos em diversos domínios, o professor 

precisa de possuir um conjunto fundamental de competências docentes, capacidades e 

atitudes de análise crítica, inovação e investigação pedagógica, tornando-se 

necessária, uma vertente de formação com carácter fortemente prático que promova o 

seu desenvolvimento44. Uma das emergentes competências requeridas é do professor 

reflexivo. São vários os contributos que, embora divergentes na sua origem, 

fundamentação e implicações, concorrem para que o futuro professor seja considerado 

como sujeito activo da sua formação43, num perspectiva construtivista e pós-positivista 

cada vez mais actual do ensino46.
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O Processo de Bolonha, apontando para a estruturação dos cursos do ensino 

superior em ciclos de formação, com um 1º ciclo de banda larga e um 2º ciclo de 

especialização44, impõe a necessidade de se reequacionar a estrutura e organização 

dos cursos de formação de professores, ao mesmo tempo que proporciona a 

oportunidade para estabelecer um sistema coerente de formação de professores para 

todas as áreas disciplinares.

Uma formação educacional aprofundada, contemplando aspectos de natureza 

teórica e prática, geral e específica, afigura-se igualmente necessária para situar o 

professor no seu campo de trabalho, dotá-lo da capacidade de usar os instrumentos 

fundamentais da sua actividade e iniciá-lo nos modos específicos de lidar com os 

problemas educativos.

Enquanto que no passado as formações dos professores eram muito 

diferenciadas – os professores do Ensino secundário tinham obrigatoriamente uma 

licenciatura e os professores do 1º CEB e educadores de infância apenas cursos 

médios –, o quadro legislativo actual47 reconhece a necessidade de uma formação de 

nível académico equivalente (licenciatura, no seu sentido actual) para os docentes e 

educadores de todos os níveis de ensino. Essa formação tem de ser diferente em 

função das disciplinas de docência e dos níveis de ensino, mas é inequivocamente uma 

formação de nível superior envolvendo uma especialização significativa. 

Desta forma, no quadro da reorganização dos cursos superiores iniciada com a 

Declaração de Bolonha, o 1º ciclo de estudos superiores representa uma primeira etapa 
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de formação, ainda sem especialização, com uma duração tendencial de três anos. 

Este início por excelência da formação mental superior, não é excessivamente dirigido 

do ponto de vista das saídas profissionais. É obviamente também neste primeiro ciclo 

que se adquirem as competências disciplinares de base que permitirão ao futuro 

professor encarar a sua profissão com à-vontade, sem receio das mudanças e 

situações novas e inesperadas que são o quotidiano de qualquer docente48. Contudo, 

não se afigurou adequado situar neste nível a formação específica do professor, 

devendo esta efectuar-se ao nível do 2º ciclo de estudos superiores.

Relativamente aos cursos de educadores infância e professores do 1º CEB, 

devem ter um 1º ciclo de formação em comum, envolvendo estudos nas áreas 

disciplinares fundamentais, correspondentes às definidas nos documentos curriculares 

para a educação de infância e para o 1ºCEB, formação educacional, formação prática e 

ainda formação cultural, pessoal, social e ética. Estes estudos constituirão 

genericamente um major de formação em educação e disciplinas de base. Para além 

disso, este ciclo de formação pode contemplar ainda um minor numa área específica, 

preparando desde já a opção a escolher no 2º ciclo de formação44. A conclusão deste 

1º ciclo de formação qualifica para o exercício de funções de técnico de educação. Com 

esta formação, o jovem poderá prosseguir os seus estudos superiores ou ingressar no 

mercado de trabalho, desempenhando funções em escolas ou outras instituições 

(incluindo autarquias, empresas e outras organizações), onde seja requerida uma 

sensibilidade para o fenómeno educativo, mas não necessariamente uma capacidade 
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de planear, conduzir e avaliar autonomamente actividades educativas com este ou 

aquele grupo de alunos.

O 2º ciclo de formação superior, envolve estudos complementares que permitem 

então, o exercício autónomo de todas as actividades profissionais específicas de um 

educador de infância ou de um professor do 1ºCEB. Esta formação contempla também, 

um aprofundamento de formação nas áreas disciplinares relevantes (por exemplo, 

Português, Matemática, Ciências, História e Geografia, Educação Física, Expressões, 

etc.). Este ciclo de formação envolve ainda uma importante vertente prática, integradora 

de saberes e promotora das competências profissionais, bem como uma iniciação à 

investigação educacional.

2.3.1.1 Currículo nacional mínimo para cada ciclo de formação em 

função das competências a adquirir

Relativamente ao Técnico de Educação no 1º ciclo de estudos superiores 

representa a via preferencial de acesso aos cursos de educadores infância e de 

professores dos 1º e 2ºciclos do Ensino Básico. Estes cursos incluem um major com 

duas vertentes (formação em saberes de base e formação educacional de base), um 

minor com formação orientada para satisfação de requisitos de acesso a cursos de 2º 

ciclo de estudos superiores e ainda uma vertente de formação cultural, pessoal, social e 

ética44.



21

A formação nas áreas curriculares de base tem em vista proporcionar ao

candidato a professor, uma formação essencial em todas as áreas directamente 

relacionadas com a docência no 1ºCEB e que se consideram fundadoras de uma sólida 

educação geral. 

A formação educacional de base inclui disciplinas de Psicologia da Educação, 

Sociologia da Educação e Pedagogia. Inclui igualmente actividades de campo 

realizadas em escolas e outras instituições, com o duplo papel de situar o jovem em 

relação ao campo da prática profissional e de constituir momentos de reflexão 

fundamentais tendo a vista a construção dos saberes sobre educação. Por sua vez, a 

formação orientada para satisfação de requisitos de acesso a cursos de 2º ciclo de 

estudos superiores contemplará disciplinas essenciais para as diversas especializações 

dos cursos de formação de professores – educação de infância, 1ºCEB, 2º ciclo do EB 

em diversas áreas.

Finalmente, no 1º ciclo de estudos superiores, a formação cultural, pessoal, 

social e ética deve assumir um carácter acentuadamente geral. Note-se que esta 

formação pode ser proporcionada através da frequência de disciplinas especificamente 

orientadas para estes temas ou constituir uma dimensão particular (transversal ou 

vertical) de outras disciplinas de natureza mais geral (por exemplo, Pedagogia).

Quanto ao professor do 1º CEB (2º ciclo de estudos superiores), a formação nas 

áreas de docência a realizar complementa a obtida durante o 1º ciclo de estudos 

superiores, tendo em vista o exercício profissional. A formação nas didácticas 

específicas inclui um estudo das tendências curriculares, dos problemas da 
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aprendizagem, da construção do conhecimento, da avaliação e da gestão curricular em 

cada área. Neste ciclo de estudos haverá vantagem em integrar tanto quanto possível a 

formação nas áreas de docência e nas didácticas específicas44.

A formação educacional geral e iniciação à investigação educacional, incluem-se 

disciplinas como por exemplo Desenvolvimento Curricular e Organização e 

Administração Escolar, que proporcionam a formação essencial orientada para os 

aspectos sistémicos e institucionais da realidade escolar. Pelo seu lado, a iniciação à 

investigação educacional tem por finalidade introduzir os elementos essenciais desta 

actividade e promover a compreensão da sua natureza e objectivos, bem como 

fornecer os instrumentos básicos necessários para realizar um trabalho de investigação 

sobre a prática. A formação prática, em particular, deve estar estreitamente associada 

quer à formação nas didácticas específicas quer à formação educacional geral.

Finalmente, as instituições dispõem de uma margem que podem utilizar para 

reforçar alguma das componentes anteriores de formação ou para introduzir novos 

elementos de acordo com o seu projecto formativo.

Tendo em conta as explicitadas competências a adquirir nos dois referidos ciclos 

de formação, parece fazer sentido que a integração da EpS na formação inicial de 

professores seja efectuada no primeiro ciclo de formação, uma vez que esta tem em 

vista proporcionar ao candidato a professor, uma formação essencial em todas as áreas 

directamente relacionadas com a docência no 1ºCEB e que se consideram fundadoras 

de uma sólida educação geral. 
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Estudos, mostram indicadores de que as concepções dos professores em EpS 

têm implicações positivas na sua prática lectiva quando estes possuem uma sólida 

formação de base em EpS13. Evidências assentes em mudanças comportamentais de 

alunos em algumas temáticas, após a implementação de formação de professores nas 

mesmas16, reforçam a efectividade e simultaneamente a necessidade de uma coerente 

e efectiva formação inicial de professores em EpS.

Assim, tendo em vista a formação de profissionais cientificamente e 

pedagogicamente preparados, reflexivos, com espírito crítico e que se sintam à vontade 

com a mudança e a incerteza que cada vez mais caracterizam a nossa sociedade, uma 

vez mais se reitera a convicção de que o processo de Bolonha se trata de uma 

oportunidade única para repensar o ensino superior em Portugal, particularmente no 

que diz respeito à formação inicial de professores. É essa oportunidade, que agora se 

nos oferece e que não pode ser perdida, que faz de Bolonha uma encruzilhada para a 

Universidade Portuguesa49.

2.3.2 O currículo em Educação para a Saúde

2.3.2.1 Noção de currículo

O conceito de currículo é um conceito ambíguo e deve reconhecer-se que o 

termo currículo, não possui um sentido unívoco, existem uma diversidade de definições 
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e de conceitos em função das perspectivas que se adoptam o que vem a traduzir-se, 

por vezes, em alguma imprecisão acerca da natureza e âmbito deste conceito. Mas 

apesar da diversidade de concepções e práticas a cerca do currículo, este não deixa de 

constituir o cerne de qualquer sistema educativo, na sua qualidade de proposta de 

ensino e aprendizagem para a geração que percorre esse sistema50.

Recorrendo à etimologia da palavra o lexema currículo, proveniente do étimo 

latino currere, significa caminho, jornada, trajectória, percurso a seguir e encerra, por 

isso, duas ideias fundamentais: uma de sequência ordenada, outra de noção de 

totalidade de estudos. 

Por currículo entende-se ainda, o conjunto dos pressupostos de partida, das 

metas que se deseja alcançar. É entre outros, o conjunto de conhecimentos, 

habilidades, atitudes, que são considerados importantes para serem trabalhados na 

escola ano após ano e supostamente, é a razão de cada uma dessas opções51. 

  O currículo é sempre o resultado de uma selecção: de um universo mais amplo 

de conhecimentos e saberes selecciona-se aquela parte que vai constituir, 

precisamente, o currículo. As teorias do currículo, tendo decidido que conhecimentos 

devem ser seleccionados, procuram justificar por que é que determinados 

conhecimentos e não outros devem ser os escolhidos53. 

Numa concepção mais alargada, o desenvolvimento curricular define-se como 

um processo dinâmico e contínuo que engloba diferentes fases, desde a justificação do 

currículo até à sua avaliação e passando necessariamente pelos momentos de 

concepção – elaboração e de implementação. Num sentido mais restrito o 
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desenvolvimento curricular identificar-se-ia apenas como a construção (isto é, 

desenvolvimento) do plano curricular50. 

 No espectro da variabilidade conceptual do termo, duas definições mais comuns 

se contrapõe: uma formal, como um plano previamente planificado a partir de fins e 

finalidades; outra informal, como um processo decorrente da aplicação do referido 

plano52. 

No que diz respeito ao currículo formal, este é o conjunto de experiências de 

aprendizagem planeadas bem como de resultados de aprendizagem previamente 

definidos, formulando-se umas e outros mediante a reconstrução sistemática da 

experiência e conhecimento humano, sob os auspícios da escola e em ordem ao 

desenvolvimento permanente do educando nas suas competências pessoais e 

sociais50. 

O currículo formal, pode ainda ser diferente daquilo que acontece hora a hora e 

dia após dia na escola e na sala de aula, pois pode representar a perspectiva externa 

daqueles que o descrevem, independentemente das perspectivas das entidades 

oficiais.

Quanto ao que se experiencia podemos ainda ter todo um conjunto de 

aquisições de atitudes, sentimentos e valores, por parte dos alunos e em meio escolar, 

que fogem quer ao âmbito formal quer ao âmbito informal, são elas o que vulgarmente 

se designa por currículo oculto, escondido ou ainda currículo latente. Este, refere-se 
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aos efeitos educativos (não académicos) que a escola parece promover mas que não 

são explicitamente visados pelo currículo formal Tais consequências tem que ver, dum 

modo geral, com a aquisição de valores, socialização, manutenção da estrutura de 

classes sociais e fomento de atitudes de conformismo50 É importante salientar que se 

torna mais lento, mas ao mesmo tempo mais duradouro, na influência que tem sobre a 

formação dos educandos, o processo de assimilação das aprendizagens decorrentes 

deste tipo de currículo50. 

Em síntese, o currículo é uma prática pedagógica que resulta da interacção e 

confluência de várias estruturas: políticas, administrativas, económicas culturais, 

sociais, escolares entre outras, na base das quais existem interesses concretos e 

responsabilidades compartilhadas52. O desenvolvimento curricular tem então de ser 

visto, numa perspectiva sistémica, em que todas as suas componentes e fases se inter-

relacionam, formando um todo coerente50. 

2.3.2.2 As Orientações Curriculares para o 1º Ciclo do Ensino Básico 

no âmbito da promoção da Saúde

O currículo de EpS no Ensino Básico, deve ser construído por forma a ajudar as 

crianças a conhecer a variedade de problemas relacionados com a saúde na 
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actualidade. Isto não deve ser apresentado em grande pormenor, mas sim de maneira 

a alicerçar solidamente os seus conhecimentos para uma posterior abordagem17, num 

currículo que se deseja em espiral. 

Em Portugal, em termos normativos relativamente à EpS, preconiza-se que os 

planos curriculares do ensino básico incluirão em todos os ciclos e de forma adequada, 

uma área de formação pessoal e social, que entre outros temas, pode ter como 

componentes, a educação sexual, a prevenção de acidentes e a educação para a 

saúde1. Logo aqui se denota uma clara confusão entre estes conceitos básicos, uma 

vez que a EpS engloba os anteriores temas. 

Quanto ao Currículo Nacional do Ensino Básico, a sua 10ª Competência Geral, 

estipula que os alunos à saída de educação básica, sejam capazes de relacionar 

harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 

promotora da saúde e da qualidade de vida2. Concretamente, estipula-se que os alunos 

desenvolvam a seguinte competências específicas, para a área de Estudo do Meio a 

nível de 1ºCEB: Participação na discussão sobre a importância de procurar soluções 

individuais e colectivas visando a qualidade de vida e reconhecimento de que a 

sobrevivência e o bem-estar humano dependem de hábitos individuais de alimentação 

equilibrada, de higiene, de actividade física e de regras de segurança e de prevenção2.

Recentemente, a nível nacional por ocasião das reflexões de um grupo de 

trabalho relacionado com a Educação Sexual54, foi entendida a urgência da abordagem 



28

das temáticas da Educação e PS de uma forma integrada, sendo mesmo uma das 

recomendações do referido grupo, a obrigatoriedade da inclusão das mesmas no 

Ensino Básico.

 A nível internacional, existem alguns autores21-23,55, que se debruçaram sobre 

esta temática em artigos onde um leque de conteúdos é recomendado. 

Contudo, como em todos os domínios, também a EpS demonstra uma tendência 

evolutiva em termos de conteúdos6,23,56. Esta tendência vai de uma perspectiva 

física/biológica, com conteúdos relacionados com higiene, exercício e nutrição, para 

conteúdos relacionados com relações humanas, tomada de decisões e 

perspectivas/valores sociais23. 

Nos anos 70 a EpS foi vista predominantemente de uma perspectiva física, 

centrada em aspectos como a higiene e a boa nutrição. Já nesta altura muitas foram as 

vozes que argumentavam a importância do ambiente social, particularmente no que diz 

respeito à saúde social e emocional. Foi o emergir por exemplo da educação sexual, já 

nos anos 80. Passou então a dar-se importância às relações humanas e à 

responsabilização de cada um na suas própria saúde e nas subsequentes mudanças 

comportamentais, focalizando-se  a EpS no desenvolvimento de competência pessoais 

e sociais como a tomada de decisões, resolução de problemas e a assertividade 23,55. 

A tendência tem sido, tal como para a anteriormente descrita evolução do 

conceito de saúde e de PS e acompanhando essas mesmas correntes evolutivas, a da 

perspectiva da doença para emancipação da saúde.
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 Mais recentemente a tendência tem sido a de incluir perspectivas e valores 

sociais no currículo tais como a multiculturalidade23, o que assenta nas necessidades

de uma sociedade actualmente tão flagelada por conflitos étnicos.

Esta tendência resulta da recente corrente que assenta na preparação de um 

programa tendo por base a avaliação das necessidades 23,56. A avaliação das 

necessidades pode ser formal implicando estudos ou investigações epidemiológicas por 

exemplo, mas também pode ser bastante informal incluindo por exemplo, 

observações57 e/ou partir dos conhecimentos e concepções prévias dos alunos56, com 

todos os benefícios que uma abordagem mais participativa pode trazer para a aquisição 

de competências.

Ao planear um currículo em EpS deve assim ter-se em conta não só os 

objectivos que se pretende alcançar em termos de interesses e necessidades 

individuais, mas também os de toda a comunidade55. Desta forma, torna-se vital ajustar 

a centralidade da PS ao desenvolvimento social e humano58.  

As evidências de efectividade da EpS, mostram também que os programas 

devem incidir primariamente em resultados cognitivos e sociais a longo prazo 

relativamente à imediata aquisição de resultados comportamentais específicos4,41.

É de notar que o período da escolarização básica é propício a actividades 

favoráveis ao desenvolvimento psico-motor, à descoberta da vida social e à 

aprendizagem das relações entre pares42. A faixa etária que corresponde a este período 
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é então, dotada de características de desenvolvimento físico e psicossocial muito 

particulares, que fazem dele um período alvo essencial para a abordagem destas 

temáticas17,24. 

Somando a esta perspectiva, encontra-se ainda a necessidade de uma 

intervenção a nível da PS o mais precoce possível 6,16,17, sendo esta precocidade a 

chave mestra para uma vivência/existência saudável4. As actividades de promoção da 

saúde podem e devem desta forma, ser integradas de maneira natural e utilizando 

técnicas de animação o mais simples possível42.

2.3.2.3 Os conteúdos curriculares em EpS na formação de 

professores

Se a EpS serve para ajudar as crianças a tomarem opções de forma informada, 

estabelecer um estilo de vida saudável e construir um sistema de valores, o método 

usado pelos professores é tão importante como os conteúdos fornecidos55.

Como anteriormente foi referido, não obstante o que é preconizado a nível dos 

Ministérios da Educação1,2 e Saúde3 e das evidências da efectividade da promoção da 

saúde a nível internacional, no decorrer dos últimos 20 anos4,6, a EpS não está, a nível 

nacional, enquadrada numa política geral de formação de professores7,8. Existem ainda 
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instituições que facultam estas temáticas a título opcional e outra há, em que por e 

simplesmente esta formação não existe.

Relativamente aos conteúdos curriculares da EpS, ou especificamente, o que 

deve ser objecto da aprendizagem18 por parte dos futuros professores, quer estes 

sejam em termos conceptuais, atitudinais ou procedimentais, não existe actualmente, a 

nível nacional, qualquer instrução ou normativa que os defina, tendo em conta o 

preconizado pelos estatutos de autonomia pedagógica das instituições de ensino 

superior19,20. Existe portanto, toda uma multiplicidade de conteúdos avulsa, ministrados 

ao sabor das instituições e docentes que as facultam.

Contudo, tempo houve em que, resultado de uma reflexão conjunta entre o 

Ministério da Saúde e profissionais da educação existiu um documento base59 que 

servia de orientação às Escolas Superiores de Educação, no âmbito da EpS. Datado de 

1988 o referido documento já não revela a desejada actualidade para uma temática de 

tão grande importância, como a que aqui se discute. Urge assim, um novo debate que 

equacione todos os actuais pressupostos que anteriormente se explanaram e os 

adeqúe às realidades nacionais, colmatando esta lacuna. 

A nível internacional, os temas curriculares na formação de professores, seguem 

as correntes evolutivas anteriormente expostas relativamente aos conteúdos a 

desenvolver nas crianças em escolaridade básica. Assim preconiza-se que na formação 

de docentes se dê ênfase às metodologias de desenvolvimento de competências 
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pessoais e sociais e a mecanismos conducentes às mudanças de comportamentos e 

atitudes conducentes a uma vida saudável 6,16,23,56.

Se a ênfase dos currículos de EpS deve está em encorajar a responsabilidade 

individual, tomada de decisão informada e consciente55, o desafio que se avizinha é o 

de desenvolver nos futuros professores competências conducentes a atingir esta tão 

nobre finalidade.
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CAPÍTULO III

METODOLOGIA

3.1 A opção metodológica

A utilização da técnica Delphi, prende-se com a correspondência entre o 

objectivo a que este estudo se propõe e as principais características inerentes à própria 

técnica: confidencialidade, interacção com “feedback” controlado e o tratamento 

estatístico das respostas do grupo para identificação de padrões de acordo31-33.

O presente estudo comporta apenas uma variável: que conteúdos curriculares de 

EpS que devem integrar a formação inicial de Professores habilitados para a docência 

no Ensino Básico. 

Por conteúdo curricular entende-se o que vai ser objecto da aprendizagem10 quer 

este seja conceptual, atitudinal ou procedimental.

Esta variável foi estudada através de uma escala ordinal30 através da qual se 

pontuo o grau de importância atribuído por peritos, a diferentes conteúdos sendo assim 

estabelecida uma listagem consensual.
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3.2 A técnica Delphi

A técnica de painéis Delphi consiste na colheita sistemática e na agregação de 

juízos ou opiniões de peritos sobre questões ou problemas específicos. É uma técnica 

de grupo que substitui a interacção face a face por um questionário enviado aos peritos, 

que trabalham independentemente e participam, à distância, na discussão, enviando as 

suas opiniões ao coordenador do grupo, o qual, por sua vez, as redistribui entre os 

participantes. Os peritos que compõem o painel não comunicam entre si, de modo a 

que se garanta o anonimato das opiniões, evitando inibições e influencias psicológicas 

características da dinâmica de grupo31-33 .

A técnica é descrita como o único método de obter e refinar o julgamento do 

grupo, baseado na racionalidade de que um conjunto de peritos é melhor de que um 

único especialista, quando o conhecimento exacto não está disponível60. Uma vez que 

esta técnica não é um instrumento de tomada de decisão, mas antes um instrumento de 

análise, a finalidade da sua utilização não é obter uma resposta definitiva para o 

problema, mas sim ajudar ao desenvolvimento de possíveis soluções assim como gerar 

hipóteses, mais do que testar hipóteses61.

Tal como a técnica do grupo nominal, o Delphi pode ser usado para ajudar a 

identificar dimensões e atributos de problemas, estabelecer objectivos e prioridades e 

identificar soluções. Pode ainda utilizar-se em situações em que os problemas não 

possam ser equacionados por técnicas analíticas precisas, para envolver cenários, 

previsões e tendências sobre o futuro, descobrir alternativas, clarificar posições e 

delinear diferenças entre diversos grupos de referência62-64.
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A aproximação básica consiste em recolher opiniões de peritos, analisa-las e 

voltar a devolver os questionários, acompanhados dos resultados da informação 

recolhida na primeira volta. O objectivo é confrontar os peritos com as respostas do 

painel, repetindo-se o procedimento em sucessivas voltas até chegar a uma 

convergência de respostas sobre uma determinada questão65.

No seu formato clássico, o painel inicia-se com um conjunto de questões abertas 

para permitir aos participantes identificar o universo das respostas possíveis, 

relacionadas com o estudo. Porém, as questões abertas estão indicadas sobretudo nas 

situações em que existam potencialmente muitas opiniões e em que a informação 

disponível seja escassa27.

Quando as variáveis já estão desenvolvidas a preocupação é apenas o 

refinamento e a motivação em relação ao consenso respeitante à importância relativa 

das variáveis. De qualquer modo, a técnica incide normalmente sobre áreas do 

conhecimento onde existe muita incerteza e não se encontram respostas correctas para 

as questões levantadas. Neste caso e de acordo com Liu (1988), uma opinião 

consensual é uma escolha aceitável66.

Como qualquer outra técnica, o Delphi tem vantagens e limitações. O facto de 

permitir eliminar o efeito de personalidades dominantes, superando inibições, de 

conferir a possibilidades de uma participação em base de igualdade, de facilitar a 

participação das pessoas e de reduzir a pressão do grupo para a unanimidade, são 

vantagens que a técnica apresenta. Por outro lado e como limitações, reconhece-se 

que a técnica é lenta, que não estimula a discussão e que pode propiciar o 
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enviesamento dos resultados, principalmente quando os painéis são demasiado 

homogéneos67.

O método tem sido utilizado por alguns investigadores em estudos no campo da 

saúde, nomeadamente António Tavares, que desde a década de oitenta publica 

variados estudos utilizando esta técnica29,68. Também Cipriano Justo em 1995, utilizou 

a técnica combinada com a opinião de informadores-chave da comunidade para obter 

critérios consensuais da qualidade do desempenho dos Centros de Saúde27. Na área 

da educação: Ana Maria Santos Silva em 1990, utiliza esta técnica como metodologia 

da identificação das necessidades de formação em Saúde Escolar, comparando-a à 

técnica de grupo nominal28; por último Ana Paula Curado em 2000, utiliza também esta 

técnica para avaliar a profissionalidade de docentes69.

3.3 O desenho do questionário

O questionário destinado a apreciação pelo painel Delphi foi construído a partir  

de análise documental, tendo por base programas de EpS ministrados nos cursos de 

formação de professores de 1º CEB. 

Os referidos programas, foram solicitados às 32 Instituições de Ensino Superior 

(20 de Ensino Superior Público e 12 de Ensino Superior Privado), que ministraram o 

Curso no ano lectivo de 2005/2006. Algumas destas instituições apresentavam os 

currículos on-line, mas para a maioria, foi necessário estabelecer contacto por via 
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telefónica e/ou electrónica, para a obtenção dos referidos programas (Apêndice 1 -

Carta pedido de colaboração aos Institutos Superiores de Formação de Professores).

Das 32 Instituições de Ensino Superior sondadas, apenas não foi possível obter

qualquer informação de uma (3%). Da análise da totalidade de Instituições conhecidas 

verificaram-se os resultados presentes no Quadro 1.

Das Instituições que oferecem formação a nível de EpS, cerca de 19 % fazem-no 

juntamente com outras temáticas, nomeadamente com conteúdos relacionados com o 

ambiente. Estes conteúdos foram obviamente ignorados, não integrando desta forma a 

análise.

Quadro 1. Situação das Instituições de Ensino Superior público e privado face ao 
ensino de EpS.

Com EpS  ou 
semelhante designação

Regime 
obrigatório

Regime 
opcional

Sem
EpS

Sem 
informação Total

n % n % n % n % n %
E.S. 
Público

13 40,6 2 6,3 5 15,6 0 0,0 20 62,5

E.S. 
Privado

8 25,0 0 0,0 3 9,4 1 3,1 12 37,5

Total 21 65,6 2 6,3 8 25,0 1 3,1 32 100,0

Do universo de Instituições conhecidas, que oferecem formação inicial e 

exclusiva em EpS aos seus alunos, foram obtidos e submetidos a analise documental 

11 programas (47,82%)  (Apêndice 2 - Grelha de análise da formação em EPS nos 

Estabelecimentos de Ensino Superior Públicos e privados).
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3.3.1 A Análise documental

Alguns procedimentos de tratamento da informação documental apresentam 

analogias com uma parte das técnicas da análise de conteúdo, de tal forma que se 

tornou conveniente fazer a distinção entre ambas. Assim, se suprimirmos à análise de 

conteúdo a sua função de inferência e se limitarmos as suas possibilidades técnicas 

apenas à análise categorial ou temática, podemos, efectivamente identificá-la à análise 

documental70.

Seguem-se algumas diferenças fundamentais: A análise documental trabalha 

com documentos, a análise de conteúdo com mensagens; a análise documental faz-se 

essencialmente por classificação/indexação, a análise categorial temática, é entre 

outras, uma das técnicas da análise de conteúdo; por fim o objectivo da análise 

documental é a representação condensada da informação, o da análise de conteúdo é 

a manipulação de mensagens, para evidenciar os indicadores que permitam inferir 

sobre uma outra realidade que não a da mensagem70. 

Pode então definir-se análise documental como uma operação ou um conjunto 

de operações, visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma 

diferente da original, a fim de facilitar num estudo ulterior, a sua consulta e 

referênciação71. A análise documental constitui assim, uma fase preliminar da 

constituição de um serviço de documentação ou de um banco de dados70,71. 

Passou-se então à análise dos documentos recolhidos e à categorização dos 

conteúdos neles contidos. 
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A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto, por diferenciação e seguidamente, por reagrupamento segundo o género, 

com os critérios previamente definidos70. De entre os diferentes critérios, semântico, 

sintáctico, léxico e expressivo usados em categorização, o semântico – categorias 

temáticas, foi o usado, uma vez que era o único que servia o objectivo visado.

Foi empregue um processo em que o sistema de categorias não é fornecido, 

dado o carácter exploratório da pesquisa. Assim, sendo a categorização um processo 

estruturalista70, efectuou-se inicialmente um inventário (isolaram-se os 

elementos/conteúdos) e posteriormente efectuou-se a classificação propriamente dita 

(repartição dos elementos e procura de organização segundo categorias temáticas).

Procurou-se em todo o processo um conjunto de categorias/conteúdos que 

evidenciassem as qualidades que, segundo Bardin, as boas categorias devem possuir: 

 exclusão mútua – condição que estipula que cada elemento não pode 

existir em mais de uma divisão, ou seja que um elemento não pudesse ter 

dois ou vários aspectos susceptíveis de fazerem com que fossem 

classificados em duas ou mais categorias;

  homogeneidade – um único princípio de classificação deve orientar a sua 

organização; 

 pertinência – adaptação ao material de análise escolhido, pertencente ao 

quadro teórico definido; 



40

 objectividade e fidelidade – as diferentes partes de um mesmo material, 

ao qual se aplica a mesma grelha categorial, devem ser codificadas da 

mesma maneira mesmo quando submetidas a várias análises;

  produtividade – fornecer resultados férteis em hipóteses novas e em 

dados exactos. 

Este foi assim todo o processo de construção da listagem geral, com um total de 

46 conteúdos, a utilizar na elaboração do primeiro questionário (Apêndice 3 – Listagem 

geral de conteúdos). 

Foi necessário tomar algumas opções no que diz respeito à terminologia usada 

em cada conteúdo, uma vez que por vezes as mesmas temáticas surgiam com 

denominações um pouco diferentes. É exemplo disso, o facto de alguns Programas

apresentam o conteúdo “Noções básicas de socorrismo” e outros “Primeiros socorros” 

ou ainda “Prevenção rodoviária” e “Segurança rodoviária”. Nestes casos, optou-se por 

usar a terminologia que mais se repetia nos diferentes Programas analisados.

Alguns conteúdos da listagem parecem ser mais genéricos, enquanto que outros 

parecem estar desagregados. Este facto deve-se à tentativa de cumprir as regras de 

elaboração de categorias acima descritas. Assim, por exemplo, optou-se por 

desagregar do conteúdo “Doenças por carência excessos alimentares”, o conteúdo 

“Obesidade infantil”, embora o primeiro possa integrar o segundo, a obesidade infantil 

aparece desagregada ou isolada na maioria dos programas analisados. Para além 

disso, para se poder cumprir o critério da produtividade70 (fornecer resultados férteis em 

hipóteses novas e em dados exactos) que aqui parece pertinente, optou-se por manter 
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esta desagregação. O mesmo se passou por exemplo, com os conteúdos 

“Contracepção”, “Morfofisiologia dos sistemas reprodutores” e “Papeis de Género”, 

relativamente ao conteúdo “Afectividade e sexualidade”, bem como no conteúdo 

“Perturbações do comportamento alimentar” relativamente a “Saúde mental”.

Quanto ao conteúdo “Prevenção das doenças cardiovasculares, optou-se por 

este ser agrupado na categoria “Doenças por carência excessos alimentares” uma vez 

que aparece sempre associado a estas temáticas nos diferentes programas analisados.

O mesmo se passou por exemplo, com o conteúdo “Movimentos sociais” relativamente 

ao conteúdo “Multiculturalidade”.

Um dos programas possuía como conteúdo “O aleitamento materno”, mas tendo 

em conta o critério da pretinência70 (adaptação ao material de análise escolhido, 

pertencente ao quadro teórico definido) optou-se por omitir este conteúdo.

3.3.2 A Estrutura do questionário

A estrutura do questionário segue a ordem de apresentação dos critérios do 

modelo Delphi (Apendice 4 – Primeira versão do questionário).

É composto por uma nota introdutória, onde se esclarecem os aspectos de 

ordem metodológica a seguir pelos respondentes, uma vez que as considerações 

referentes ao enquadramento e justificação do estudo são comunicadas previamente no 

convite efectuado aos participantes. Seguidamente apresentam-se os 46 conteúdos, 

dispostos por ordem alfabética.
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Para cumprir o objectivo do estudo - chegar a uma listagem consensual, 

estabeleceu-se que os peritos teriam que escolher e pontuar, numa escala ordinal de 1 

a 10, os conteúdos que considerassem mais relevantes podendo no final tecer 

comentários que entendessem oportunos e inclusivamente acrescentar conteúdos a 

serem  tidos em conta na volta seguinte. Estas solicitações incluem-se na nota 

introdutória acima referida e existem para elas espaços devidamente definidos no 

questionário (as pontuações num espaço ao lado de cada conteúdo e os eventuais 

comentários /novos conteúdos, no final do questionário).

3.3.3 A realização de focus group

Depois de preparado o primeiro esboço do questionário e antes da sua aplicação 

final, existia a necessidade de avaliar previamente este documento, quanto à sua 

estrutura e linguagem específica, bem como de definir operacionalmente cada 

conteúdo.

 Para tal, procedeu-se à apreciação do questionário por grupos de indivíduos que 

possuíssem informações e/ou funções pedagógicas que lhes permitissem 

contextualizar-se no questionário e critica-lo de forma sustentada – a realização de 

focus group.

O focus group, é uma técnica qualitativa de recolha de dados, que visa o controle 

da discussão de um grupo de pessoas, inspirada em entrevistas não directivas72. Esta 
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técnica privilegia a observação e o registo de experiências e reacções dos indivíduos 

participantes no grupo, que não seriam possíveis de captar por outros métodos72,73.

O focus group pode servir vários propósitos diferentes, podendo ser utilizado 

isoladamente ou conjugado com outras técnicas. Essa flexibilidade permite que seja 

utilizado como técnica de recolha primária de dados, ou em contextos em que se torne 

necessário maior profundidade72,73. Assim, encontra-se muitas vezes este instrumento 

de pesquisa, associado a estudos exploratórios, que permitem fornecer importantes 

antecedentes sobre o conhecimento em áreas não exploradas. Pode ainda permitir 

detectar problemas em programas, alem de fornecer impressões gerais dos 

mesmos72,73, o que no caso particular, era o pretendido.

A utilização desta técnica prendeu-se ainda com outras vantagens a ela 

inerentes: baixos custos, rapidez na recolha dos dados e flexibilidade do seu formato72-

74.

3.3.3.1 O procedimento do focus group

O questionário foi assim submetido a três focus group, o primeiro com 6 

elementos e o segundo com 8 e o terceiro novamente com 6 elementos. Este número 

de participantes respeita as recomendações presentes na literatura, uma vez que 

existem autores que recomendam uma composição de focus group com um número de 

6 a 12 elementos72,73, outros com 8 a 10 elementos74 ou de 8 a 12 elementos75. O facto 

de terem sido efectuados três focus group, prende-se também com as recomendações 
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da literatura, uma vez que os diferentes autores consultados, referem que devem 

ocorrer sempre num máximo de 5 grupos, mas nunca um único isolado72-75.

O primeiro grupo, foi constituído por docentes com formação a nível do 1º CEB, 

mas que não se encontram a exercer docência neste ciclo de ensino. O segundo, foi 

constituído por docentes com formação e a exercer docência no 1º CEB e por fim o 

terceiro, foi constituído por um grupo de docentes de 3º Ciclo e Secundário.

Os diferentes grupos foram formados tendo em conta a sua proximidade em 

relação à autora e pelo facto de possuírem informações e funções pedagógicas que 

lhes permitiam contextualizar-se no questionário e critica-lo de forma sustentada, 

respeitando também o critério da uniformidade e diversidade72,73. A opção/selecção por 

este tipo de grupos, prendeu-se ainda, com a não eliminação da população-alvo, 

constituída pelo grupo de peritos previamente estabelecido. 

No decorrer do procedimento, procurou-se sempre que as interferências do 

moderador fossem as mínimas possíveis, sendo o seu papel apenas de 

condutor/facilitador da reunião e de elemento estabilizador, na tentativa de evitar a 

dispersão em relação aos objectivos. Estes procedimentos, revelam-se de grande 

importância, uma vez que são duas das principais limitações da técnica apontadas pela 

literatura72-75.

A moderação destes grupos de trabalho implica a preparação prévia e cuidada 

de toda a reunião da qual faz parte um guião ( Apêndice 5 – Guião do focus group).  

O tempo de duração de cada um, foi em média cerca de 90 minutos e ambos, 

depois de pedida a devida autorização, foram audiogravados e posteriormente 

transcritos, para uma melhor análise do ocorrido.
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3.3.3.2 O resultado do focus group

Quando submetidos à apreciação pelos diferentes focus group realizados, os 

conteúdos, embora tenham suscitado inicialmente alguma discussão no que se refere à 

sua agregação ou não, foram considerados consensualmente distintos, pois ao mesmo 

tempo que se discutia esta questão, iam sendo clarificadas as definições operacionais 

de cada conteúdo (Apêndice 6 - Definições operacionais de cada conteúdo), 

cumprindo-se desta forma, a regra da exclusão mútua, da objectividade e fidelidade70. 

No que diz respeito ao preenchimento do questionário, alguns elementos 

manifestaram dificuldade em seleccionar apenas dez conteúdos, tal como era 

solicitado, bem como em decidir o grau de importância de cada um, alegando 

encontrarem interesse em mais de dez conteúdos e acharem iguais graus de 

interesse/importância em vários dos conteúdos. Contudo, na sua maioria, 

compreenderam que a metodologia aplicada, se tornava necessária para cumprir os

objectivos do estudo. 

Foi desta forma avaliada a estrutura e linguagem específica do documento, tendo 

os grupos sugerido algumas alterações. Estas prenderam-se essencialmente com o 

enunciado do questionário, não tendo a restante estrutura e linguagem utilizadas 

suscitado qualquer dúvida, nem tendo sido propostos novos conteúdos, a integrar no 

questionário.
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3.3.4 O questionário On-line

Num contexto de afastamento geográfico, por razões de ordem logística e por 

questão de celeridade do processo de comunicação, privilegiou-se o uso de correio 

electrónico como base de todo o trabalho de recolha de dados, tal como anteriormente 

havia sido referido. No que diz respeito à aplicação do questionário Delphi, optou-se 

novamente pela utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, 

optando-se desta vez pela realização de um questionário on-line também designado 

como eDelphi ou Delphi sobre a web77.

As razões que podem levar à utilização de questionários deste tipo são variadas, 

mas neste caso, prenderam-se essencialmente pelo facto de um Delphi realizado por 

este meio possuir algumas vantagens adicionais em relação ao Delphi tradicional, uma 

vez que consegue eliminar alguns problemas que ocorrem a quando da aplicação da 

pesquisa tradicional:

 a administração de questionários on-line, não tem constrangimentos de 

localização geográfica, de proximidade ou de fuso horário, 

comparativamente com os tradicionais questionários por correio postal ou 

telefone77;

 o Delphi pela Internet, substitui a utilização dos correios ou outros serviços 

de entrega, para o envio dos questionários impressos e outros materiais 

informativos, por um formulário divulgado na Internet, o que reduz 

drasticamente os custos na preparação dos materiais de envio 77,78;
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 a utilização da Internet também permite um feedback muito mais rápido 

aos respondentes. Esta maior agilidade também evita que haja uma perda 

de interesse por parte dos participantes devido à demora excessiva do 

processo como um todo77,78; 

 o Deplhi realizado pela Internet ainda traz a vantagem de ser visualmente 

mais atraente e de fácil preenchimento, o que o torna mais agradável e 

eficiente78;

 a qualidade da resposta – vários estudos referem que a qualidade da 

resposta dos questionários baseados na web, são melhores79 sendo uma 

das razões apontadas para tal a garantia do cumprimento dos princípios 

metodológicos inerentes à técnica em si77.

Neste caso foi desenvolvido especificamente para o efeito uma ferramenta on-

line, disponibilizada temporariamente no sítio http://www.free-to-look-

algarve.com/Form/questionario.php, disponível durante cerca de um mês (Apêndice 7 -

Questionário Delphi I).

Depois de se aceder ao sítio acima descrito, os participantes tinham acesso a 

uma nota introdutória (tal como na primeira versão do questionário) e à listagem dos 

diferentes conteúdos, existindo para cada um uma quadrícula que se destinada à 

selecção dos 10 conteúdos que eram considerados como mais importantes. Este facto 

existia dado que esta ferramenta on-line foi construída de forma a que os participantes 

fossem avisados se assinalassem por excesso ou por defeito os 10 conteúdos pedidos, 

(o questionário não seria submetido caso existissem este tipo de erro). Para cada
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conteúdo existia ainda uma lista pendente, com a numeração de 1 a 10, onde os 

participantes pontuavam os conteúdos seleccionados. Da mesma forma, caso 

houvesse um engano, do tipo repetir uma pontuação já efectuada ou a omissão da 

mesma, constituía um erro de forma a que o questionário não seria submetido e este 

aviso seria emitido ao participante. 

Para cada conteúdo existia ainda a possibilidade, caso o participante acha-se 

necessário, da consulta da sua definição operacional. Para isso bastava clicar num 

símbolo (livro) colocado ao lado de cada conteúdo. Desta forma evitava-se a anexação 

de um extenso documento com as referidas definições operacionais de todos os 46 

conteúdos.

No final da lista de conteúdos existia um quadro em branco, destinado a 

comentários e eventuais novos conteúdos e respectivas pontuações, tal como deve 

acontecer em qualquer estudo desta natureza. 

O questionário possuía um espaço destinado ao e-mail do respondente, cujo 

objectivo era a identificação do mesmo. Por fim  existia o campo “submeter”, que após 

clicado o questionário seria submetido e surgia no ecrã do respondente uma mensagem 

de agradecimento pela sua participação.
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3.4 A realização do pré-teste  

Uma vez concluída a construção do questionário on-line, tornou-se necessário a 

realização de um pré-teste64 para avaliar toda a sua estrutura e aplicação on-line.

Um pré-teste consiste num preenchimento do questionário por uma pequena 

amostra que reflicta a diversidade da população visada, a fim de verificar se as 

questões podem ser bem compreendidas76. Esta etapa permite, entre outros aspectos,

resolver problemas imprevistos, corrigir e/ou modificar o questionário. 

Como objectivo principal, o pré-teste avalia a eficácia e a pertinência do 

questionário e verifica os elementos seguintes76:

 se os termos utilizados são facilmente compreensíveis e desprovidos de 

equívoco – teste de compreensão semântica;

 se a forma das questões utilizadas permite colher as informações 

desejadas;

 se o questionário não é muito longo e não provoca desinteresse ou 

irritação;

 se as questões não apresentam ambiguidade.

No que a este estudo diz respeito, foi realizado um pré-teste aplicado a 8 

individualidades provenientes de variadas esferas, níveis de interesse e opinião, alguns 

com aproximação à área de conhecimentos do estudo e outros com experiência, 

informação ou conhecimentos relevantes que permitisse contextualizarem-se no 
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questionário e critica-lo de forma sustentada (Apêndice 8 – Painel de peritos para pré-

teste).

A opção/selecção deste tipo sujeitos, prendeu-se, uma vez mais e à semelhança 

do que havia acontecido com a realização dos focus group, com a não eliminação da 

população-alvo, constituída pelo grupo de peritos previamente estabelecido, uma vez 

que os elementos que pertencem ao grupo de pré-teste, não devem posteriormente 

fazer parte do grupo de estudo76. Este conjunto de individualidades também foi 

escolhido tendo em conta a sua proximidade em relação à autora.

3.4.1 O resultado do pré-teste

Tratando-se de um questionário Delphi, cada conteúdo sujeito a análise é 

considerado como uma questão, desta forma este era um questionário extenso (com 46 

conteúdos no total). Por este motivo a única crítica apresentada por vários dos 

respondentes ao pré-teste, foi a sua extensão. No entanto, no que diz respeito ao 

preenchimento do questionário, alguns elementos manifestaram dificuldade em 

seleccionar apenas dez conteúdos, tal como era solicitado, bem como em decidir o grau 

de importância de cada um, alegando encontrarem interesse em mais de dez 

conteúdos e acharem iguais graus de interesse/importância em vários, à semelhança 

do que tinha acontecido com os diferentes focus group realizados. 
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Quanto à facilidade de preenchimento, compreensão semântica, ambiguidade 

das questões e tempo dispendido, os respondentes foram unânimes nos elogios 

efectuados a estes aspectos. No último aspecto – tempo dispensado no preenchimento, 

foi dispensado pelos peritos em média, cerca de 10 minutos .

3.5 A constituição do painel de Peritos

A constituição do painel é uma das tarefas que mais pode contribuir para o sucesso 

dos resultados. Não é realista esperar uma efectiva participação dos membros do 

painel, a menos que todos os participantes se sintam pessoalmente envolvidos no 

problema, tenham um interesse profundo pela questão, tenham experiência, informação 

ou conhecimentos relevantes a partilhar, estejam motivados a participar e por último, 

sintam que a agregação de opiniões do painel inclua informação que eles também 

valorizam e a que não poderão aceder de outra forma62,64.

Os especialistas deverão ser seleccionados na área de conhecimentos sugerida 

pelo problema com base nas contribuições para a literatura e reconhecimento pelos 

pares63. No caso concreto, as áreas temáticas de especialização requeridas foram a

educação e a saúde. Para a identificação dos potenciais membros do painel, 

privilegiou-se uma combinação de critérios para a selecção da amostra – cargos 

desempenhados, experiência profissional nas áreas em questão. Este painel é assim 

constituído por individualidades provenientes de variadas esferas e níveis de interesse, 

opinião e responsabilidade no campo da EpS e ainda, com possibilidade de dispor de 
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diferentes perspectivas em matéria de formação de professores de 1º CEB em EpS, 

tendo em vista uma composição heterogénea do painel. Os peritos convidados 

pertencem assim às seguintes áreas: 

 formadores de professores de 1º CEB (9 convites efectuados); 

 profissionais de saúde actuantes na área de EpS (2 convites efectuados);

 actores educativos directamente implicados no processo – professores do 1º 

CEB (2 convites efectuados);

 elementos do sector da saúde responsáveis por matérias relativas à EpS (5 

convites efectuados);

 elementos do sector da educação responsáveis por matérias relativas ao 1º CEB 

(9 convites efectuados);

 dirigentes de associações de pais de crianças de 1º CEB (3 convites 

efectuados);

(Apêndice 9 – Painel de peritos a integrar a investigação). 

Relativamente à dimensão da amostra, não existe um número que se possa 

considerar como o mais correcto para este tipo de técnica. Reconhece-se que o 

tamanho oscila normalmente entre 10 e 3065, muito embora tenha sido utilizado 

satisfatoriamente, em grupos com cerca de 10 elementos31. No caso presente, foram 

efectuados 30 convites (Apêndice 10 – Carta convite para integrar investigação), tendo 

21 peritos aceite participar no painel. Um dos especialistas convidados declinou o 

convite, alegando dificuldades de tempo e motivos de ordem pessoal, os restantes 8 

não responderam ao convite.
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3.6 A definição do nível de consenso 

Na técnica Dephi, o nível e tipo de consenso deverá ficar definido antecipadamente, 

uma vez que se trata de um dos critério de finalização de todo o  processo32.  

Por consenso entende-se o grau de convergência das estimações individuais que 

se alcança quando as opiniões apresentam um grau aceitável de proximidade32.

Existem muitos critérios para estabelecer o momento em que se alcançou o 

consenso26, podendo estes ser:

 nenhum tópico ser aceite se não for adoptado por x% dos participantes na 

última volta;

 x% dos tópicos receberam a maior parte dos votos ao fim de Y voltas;

 só serem adoptados os tópicos que tenham recebido uma pontuação média 

superior ou igual a 3 numa escala de Likert (1  - 5);

 só serem adoptados os tópicos que tenham recebido pelo menos a 

classificação 2 numa escala de 1 a 3, de 51% dos participantes;

 serem rejeitados os tópicos que tenham sido rejeitados por pelo menos x% 

dos participantes26.

Como é referido no convite efectuado para a participação no painel, admitia-se a

possibilidade de o consenso ser obtido após duas voltas do questionário. No presente 

caso estipulou-se que só seriam aceites nas sucessivas voltas, os conteúdos em que 
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fossem verificadas pelo menos uma das seguintes condições:

1. conteúdos adoptados por pelo menos 25% dos participantes, nas 

sucessivas voltas;

2. conteúdos que obtenham pontuação superior ou igual a 10 pontos, no 

somatório final de cada volta;

Somando à condição anterior, teria ainda que se verificar um grau de 

concordância aceitável avaliado através do Coeficiente de Concordância de Kendall-W 

(Kendall coefficient of concordance W).

3.7 A recolha de dados

Realizaram-se dois questionários, sendo cada questionário corresponde a um 

"round" ou volta da técnica Delphi. 

O momento da recolha de dados decorreu, para a primeira volta, de 20 de Junho a 

4 de Julho, para tal foi enviado de novo um e-mail ao peritos com o link necessário para 

aceder ao questionário on-line (Apêndice 11 – Carta convite com link).

Como foi anteriormente referido, o processo de recolha de dados e portanto de 

comunicação com o painel de peritos, foi feito por correio electrónico. Os contactos

foram sempre efectuados de forma a que fosse mantido o anonimato dos membros do 

painel. Todos os e-mails foram enviados directamente, evitando-se que os participantes 

pudessem estabelecer contactos entre si. Existiu aqui apenas uma excepção, a quando 

da segunda volta, um dos respondentes não conseguiu aceder ao questionário on-line, 
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uma vez que não respeitou o tempo limite de finalização do processo de recolha e 

assim, tratando-se de um site temporário, o questionário já não estava disponível. 

Neste caso a solução encontrada foi a resposta via Fax.

Na primeira volta, obtiveram-se 19 respostas. Embora se tenha insistido, não mais 

foi obtida qualquer resposta de 2 dos participantes que inicialmente aceitaram o convite.

Concluída a fase de recolha de opiniões correspondente ao Questionário I, 

procedeu-se ao tratamento dos dados obtidos com vista à posterior apreciação do 

painel, encontrando-se todo o resultado deste tratamento estatístico no capítulo 

seguinte.

Tendo-se analisado as situações relativas às condições apriorísticas de nível de 

consenso, cujos resultados se traduziram numa fraca concordância, procedeu-se a uma

segunda volta do questionário.

Quanto ao pedido de sugestão de novos conteúdos, comentários ou sugestões a 

serem tidos em conta nas voltas seguintes, surgiu apenas um comentário por parte de 

um perito, que de imediato foi tido em conta procedendo-se à sua integração no 

questionário seguinte. Tratou-se de uma alteração ao conteúdo “Direitos de cidadania”. 

O perito em questão sugeriu que este conteúdo seria redutor se não englobasse 

também competências relativas aos deveres dos cidadãos, dado o teor da sua definição 

operacional. Sugeriu por isso que este conteúdo deveria designar-se “Direitos e 

deveres de cidadania”.

Informados dos resultados obtidos na volta anterior, os peritos foram convidados a 

integrar a segunda volta do questionário (Apêndice 12 – Comunicação de resultados e 
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convite). Esta decorreu de 16 a 30 de Julho e mantiveram-se as respostas dos 19 

participantes iniciais.

Neste segundo questionário, além de retirados os conteúdos que pela análise 

estatística se revelavam irrisórios, (dadas as condições previamente estabelecidas 

como níveis de consenso), foi ainda introduzida a alteração a nível de um conteúdo por 

sugestão de um dos peritos, como anteriormente se descreveu (Apêndice 13 –

Questionário Delphi II).

Analisadas as situações relativas às condições apriorísticas de nível de consenso 

desta segunda volta, cujo resultado do tratamento estatístico se encontra no capítulo 

seguinte, verificou-se uma concordância satisfatória, pelo que se deu por terminado 

todo o processo e efectuada a respectiva comunicação aos peritos (Apêndice 14 –

Comunicação final de resultados).

3.8 Tratamento dos dados

Os dados obtidos pela pesquisa prospectiva obtida pelas duas voltas, foram 

tratados por estatística descritiva, utilizando par tal o softwere Statistical Package for 

Social Sciencies© (SPSS), na versão 15.0 licenciado para a Universidade do Algarve e 

recrutado para tal um consultor estatístico.
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CAPÍTULO IV

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 Análise exploratória dos dados da primeira ronda do questionário

Procedeu-se nesta fase a uma análise preliminar dos dados evidenciando, para 

tal, as principais características amostrais dos dados obtidos a partir das respostas dos 

peritos à primeira volta do questionário.

Recorde-se que se trata de uma amostra recolhida com base num questionário 

Delphi, em que a tarefa proposta aos 19 peritos participantes, foi pontuar o grau de 

importância, numa escala de 1 a 10, 10 dos diferentes 46 conteúdos presentes no 

questionário (10 para o mais importante e 1 para o menos importante), para assim 

poder ser estabelecida uma listagem consensual, bem como de sugerir novos 

conteúdos, comentários ou sugestões a serem tidos em conta nas voltas seguintes.

As variáveis em estudo são discretas, categóricas, qualitativas do tipo ordinal25. 

A natureza das mesmas condiciona o tipo de características amostrais e 

representações gráficas que é legítimo usar, pelo que serão obtidas as seguintes 

características amostrais: mediana, moda e percentis. Graficamente recorreu-se a pie-

charts.

Os resultados em termos de votos individuais, total de votos atribuídos e número 

de votantes, encontram-se no Quadro 2.
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Quadro 2. Resultados da primeira ronda Delphi.

Conteúdos Votos Individuais de cada conteúdo
Total 

de 
votos

Nº 
Votos

Acidentes, riscos e segurança 2 10 7 10 3 8 1 5 10 56,00 9

Afectividade e sexualidade 6 1 4 7 4 1 5 7 5 5 6 7 5 63,00 13

Agentes, transmissão, sintomas e profilaxia das doenças 
infecto-contagiosas da infância

9 3 7 19,00 3

Alimentação equilibrada 5 5 5 8 3 8 1 4 6 10 9 4 5 8 81,00 14

Conceito, critérios e princípios da Escola Promotora de 
Saúde 

5 10 9 2 10 2 10 48,00 7

Conceitos de saúde 10 2 12,00 2

Consumo de substâncias tóxicas lícitas e ilícitas 4 4 4 4 8 4 1 4 33,00 8

Contracepção 2 2 2 6,00 3

Criação de estilos de vida saudáveis 7 9 9 6 2 7 7 6 4 7 9 8 9 90,00 13

Desenvolvimento de competências pessoais e sociais 8 10 8 4 5 9 6 3 3 10 66,00 10

Direitos de cidadania 3 6 6 4 3 2 24,00 6

Documentos de referência na Promoção da Saúde 3 7 9 19,00 3

Doenças crónicas e degenerativas 0,00 0

Doenças infecto-contagiosas de notificação e evicção 
escolar obrigatória 

2 2,00 1

Doenças por carência e excessos alimentares 4 3 7,00 2

Educação para o consumo 1 5 7 6 5 9 6 1 6 7 53,00 10

Elaboração de projectos de intervenção em Educação para a 
Saúde

10 8 1 9 8 5 7 6 10 5 7 9 9 94,00 13

Factores condicionantes do regime alimentar 0,00 0

Genética e hereditariedade 8 8,00 1

Gravidez e parto 0,00 0

Hábitos alimentares 7 3 6 16,00 3
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Hábitos de higiene 2 3 6 11,00 3

Higiene alimentar 0,00 0

Imunidade 0,00 0

Infecções sexualmente transmissíveis. 3 1 3 7,00 3

Insucesso escolar 10 2 10 8 30,00 4

Maus-tratos infantis 7 9 3 2 21,00 4

Metodologias de educação para a saúde 9 10 6 4 5 1 10 8 53,00 8

Morfofisiologia dos sistemas reprodutores 0,00 0

Multiculturalidade 7 7,00 1

Necessidades alimentares do organismo 0,00 0

Necessidades educativas e/ou de saúde especiais 2 3 3 9 8 25,00 5

Obesidade infantil 6 1 7 2 16,00 4

Papéis de género 6 6,00 1

Perturbações do comportamento alimentar 4 4,00 1

Plano e Calendário Vacinal 5 5,00 1

Políticas e sistemas de saúde 1 6 1 8,00 3

Prevenção das doenças cardiovasculares 1 1,00 1

Prevenção rodoviária 9 2 11,00 2

Primeiros socorros 4 10 10 10 7 41,00 5

Saúde ambiental 9 2 5 1 4 8 4 33,00 7

Saúde mental 8 8 1 17,00 3

Saúde oral 1 6 3 10,00 3

Saúde pública 1 8 9,00 2

Utilização das novas tecnologias da informação 8 2 10,00 2

Violência 3 3 9 2 5 1 23,00 6

Conteúdos que obtiveram pontuação superior ou igual a 10 pontos*

Conteúdos votados por pelo menos 25% dos inquiridos*

*. Critérios de consenso estabelecidos apriorísticamente.
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Todos os outputs foram obtidos, como anteriormente havia sido referido, a partir 

do package estatístico SPSS softwere Statistical Package for Social Sciencies© (SPSS), 

versão 15.0 licenciado para a Universidade do Algarve (Apêndice 15 - Outputs que 

caracterizam os dados da primeira ronda).

4.1.1 Análise individual dos conteúdos 

Segue-se uma análise estatística dos conteúdos relativamente aos resultados 

obtidos.

 No Quadro 3, estão presentes as frequências bem como as percentagens

resultantes, que informam do número de votos, mediante a respectiva escala de 

classificação, bem como o número de peritos que não seleccionou esta variável. Os 

pie-charts de cada um dos conteúdos encontram-se no Apêndice 16 - Pie-charts de 

cada um dos conteúdos da primeira ronda.

Na variável Acidentes, riscos e segura, 52,6% dos 19 peritos não lhe atribuíram 

qualquer classificação, por outro lado, 15,8% dos peritos consideraram ser a variável 

mais importante. As restantes classificações, registam idêntica percentagem (5,3%), o

que se prende com a frequência absoluta unitária. O mesmo tipo de análise serve a 

todos os outros conteúdos que obtiveram classificação por parte dos peritos nesta 

primeira ronda.



61

Quadro 3. Análise individual de cada um dos conteúdos em termos de preferências dos peritos para a primeira

ronda.

O mais 
important

e

2º mais 
important

e

3º mais 
important

e

4º mais 
importante

5º mais 
importante

6º mais 
importante

7º mais 
importante

8º mais 
importante

9º mais 
importante

O menos 
important

e

Sem 
classific.Conteúdos

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
Acidentes, riscos 
e segurança

3 15,8 1 5,3 1 5,3 1 5,3 1 5,3 1 5.3 1 5,3 10 52.6

Afectividade e 
sexualidade

3 15,8 2 10.5 4 21.1 2 10.5 2 10.5 6 31.6

Agentes, 
transmissão, 
sintomas e 
profilaxia das 
doenças infecto-
contagiosas da 
infância

1 5.3 1 5.3 1 5.3 16 84.2

Alimentação 
equilibrada

1 5.3 1 5.3 3 15.8 1 5.3 4 21.1 2 10.5 1 5.3 1 5.3 5 26.3

Conceito, 
critérios e 
princípios da 
Escola 
Promotora de 
Saúde

3 15.8 1 5.3 1 5.3 2 10.5 12 63.2

Conceitos de 
saúde

1 5.3 1 5.3 17 89.5

Consumo de 
substâncias 
tóxicas lícitas e 
ilícitas

1 5.3 6 31.6 1 5.3 11 57.9

Contracepção 3 15.8 16 84.2

Criação de 
estilos de vida 
saudáveis

4 21.1 1 5.3 4 21.1 2 10.5 1 5.3 1 5.3 6 31.6

Desenvolvimento 
de competências 
pessoais e 
sociais

2 10.5 1 5.3 2 10.5 1 5.3 1 5.3 1 5.3 2 10.5 9 47.4
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Direitos de 
cidadania

2 10.5 1 5.3 2 10.5 1 5.3 13 68.4

Documentos de 
referência na 
Promoção da 
Saúde

1 5.3 1 5.3 1 5.3 16 84.2

Doenças 
crónicas e 
degenerativas

19 100

Doenças infecto-
contagiosas de 
notificação e 
evicção escolar 
obrigatória

1 5.3 18 94.7

Doenças por 
carência e 
excessos 
alimentares

1 5.3 1 5.3 17 89.5

Educação para o 
consumo

1 5.3 2 10.5 3 15.8 2 10.5 2 10.5 9 47.4

Elaboração de 
projectos de 
intervenção em 
Educação para a 
Saúde

2 10.5 3 15.8 2 10.5 2 10.5 1 5.3 2 10.5 1 5.3 6 31.6

Factores 
condicionantes 
do regime 
alimentar

19 100

Genética e 
hereditariedade

1 5.3 18 94.7

Gravidez e parto
Hábitos 
alimentares

1 5.3 1 5.3 1 5.3 16 84.2

Hábitos de 
higiene

1 5.3 1 5.3 1 5.3 16 84.2

Higiene 
alimentar
Imunidade 19 100

Infecções 2 10.5 1 5.3 16 84.2
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sexualmente 
transmissíveis.
Insucesso 
escolar

2 10.5 1 5.3 1 5.3 15 78.9

Maus-tratos 
infantis

1 5.3 1 5-3 1 5.3 1 5.3 15 78.9

Metodologias de 
educação para a 
saúde

2 10.5 1 5.3 1 5.3 1 5.3 1 5.3 1 5.3 1 5.3 11 57.9

Morfofisiologia 
dos sistemas 
reprodutores

19 100

Multiculturalidad
e

1 5.3 18 94.7

Necessidades 
alimentares do 
organismo

19 100

Necessidades 
educativas e/ou 
de saúde 
especiais

1 5.3 1 5.3 2 10.5 1 5.3 14 73.7

Obesidade 
infantil

1 5.3 1 5.3 1 5.3 1 5.3 15 78.9

Papéis de 
género

1 5.3 18 94.7

Perturbações do 
comportamento 
alimentar

1 5.3 18 94.71

Plano e 
Calendário 
Vacinal

1 5.3 18 94.7

Políticas e 
sistemas de 
saúde

1 5.3 2 10.5 16 84.2

Prevenção das 
doenças 
cardiovasculares

1 5.3 18 94.7

Prevenção 
rodoviária

1 5.3 1 5.3 17 89.5

Primeiros 3 15.8 1 5.3 1 5.3 14 73.7
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socorros
Saúde ambiental 1 5.3 1 5.3 1 5.3 2 10.5 1 5.3 1 5.3 12 63.2

Saúde mental 2 10.5 1 5.3 16 84.2

Saúde oral 1 5.3 1 5.3 1 5.3 16 84.2

Saúde pública 1 5.3 1 5.3 17 89.5

Utilização das 
novas 
tecnologias da 
informação

1 5.3 1 5.3 17 89.5

Violência 1 5.3 1 5.3 2 10.5 1 5.3 1 5.3 13 68.4
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Analisando os dados obtidos verifica-se que o valor que mais observações 

apresenta no conjunto de dados, é igual à opção sem classificação, como não podia 

deixar de ser, visto que no total de 46 factores os peritos apenas podem classificar 10. 

Não se apresenta a análise anterior no que diz respeito aos conteúdos Doenças

crónicas e degenerativas, Factores condicionantes do regime alimentar, Gravidez e 

parto, Higiene alimentar, Imunidade, Morfofisiologia dos sistemas reprodutores e 

Necessidades alimentares do organismo, uma vez que não foi obtida qualquer 

pontuação para estes por parte dos peritos.

4.1.2 Análise estatística global para a primeira ronda do questionário

Pretende-se comparar um conjunto de classificações atribuídas, por 19 

diferentes avaliadores, mediante um conjunto de 46 conteúdos, com o intuito de 

perceber se há consenso, entre os peritos, nas respostas dadas, visto que apenas 

poderiam optar por tantos factores quantos os níveis de classificação propostos.

Inicialmente, os dados obtidos por intermédio da pesquisa exploratória foram 

tratados, por estatística descritiva. O consenso é indicado pela distância entre o 

primeiro e o terceiro quartil e o valor da mediana, unidades de medida mais robustas 

sendo menos sensíveis a casos isolados e aplicáveis no caso de variáveis ordinais80.

A mediana indica o grau de suporte do grupo para cada factor e se for elevada 

conclui-se que existe um elevado suporte do grupo. 



66

A apresentação dos quartis permite uma avaliação do grau de convergência das 

respostas. Os quartis são usados para ajudar a medir a variabilidade ou dispersão dos 

dados observados. O primeiro quartil é um valor variável tal que o número de 

observações para valores inferiores é de 25% e superiores, 75%, ou seja, o primeiro 

inter-quartil (Q1) refere-se a 25% de concordância entre os peritos e o terceiro quartil 

(Q3) refere-se a 75% de concordância. 

A amplitude inter-quartil é a diferença entre o 3º e 1º quartil em que no intervalo 

situam-se os 50% centrais dos valores. Quanto maior a amplitude, maior a dispersão 

nos dados pelo que uma pequena inter-quartílica indica uma pequena variação nas 

respostas dos membros do painel, o que mostra que chegaram a consenso80. Uma 

amplitude inter-quartílica de 0 indica um consenso perfeito entre os membros do painel.

Estabeleceu-se como nível de consenso, a verificação de que a amplitude inter-

quartílica de um dado tópico de investigação fosse menor ou igual a 1.00 e a mediana 

fosse igual ou superior a 7. Assim, verifica-se na primeira ronda consenso em: Agentes, 

transmissão, sintomas e profilaxia das doenças infecto-contagiosas da infância, 

Conceitos de saúde, Contracepção, Documentos de referência na Promoção da Saúde, 

Doenças crónicas e degenerativas, Doenças infecto-contagiosas de notificação e 

evicção escolar obrigatória, Doenças por carência e excessos alimentares, Factores 

condicionantes do regime alimentar, Genética e hereditariedade, Gravidez e parto, 

Hábitos alimentares, Hábitos de higiene, Higiene alimentar, Imunidade, Infecções 

sexualmente transmissíveis, Insucesso escolar, Maus-tratos infantis, Morfofisiologia dos 

sistemas reprodutores, Multiculturalidade, Necessidades alimentares do organismo, 

Obesidade infantil, Papéis de género, Perturbações do comportamento alimentar, Plano 
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e Calendário Vacinal, Políticas e sistemas de saúde, Prevenção das doenças 

cardiovasculares, Prevenção rodoviária, Saúde mental, Saúde oral, Saúde pública e 

Utilização das novas tecnologias da informação (Apêndice 17 – Cálculo de medianas e 

amplitudes inter-quartílicas para a primeira ronda).

Procede-se depois, ao cálculo da medida de concordância não paramétrica -

Coeficiente de Concordância de Kendall-W (Kendall coefficient of concordance W), 

aplicável em situações em que se tem mais do que dois avaliadores e onde as variáveis 

em causa são ordinais25,81. Este coeficiente tem uma relação linear com o valor médio 

de respostas relativo a todos os grupos e varia entre 0 e 1, obtendo-se neste último 

caso concordância máxima (Apêndice 18 - Output  do  Coeficiente de Concordância de 

Kendall-W  para a primeira ronda).

Da análise do output conclui-se que existe uma fraca concordância entre os 

peritos quanto à totalidade das respostas dadas (W=0,259).

Com vista a detectar diferenças nas amostras, comparando as respostas em todas 

as variáveis, aplicou-se o Teste de Friedman25,81. O teste baseia-se nas ordens de 

cada caso e compara as pontuações médias de cada variável em que:

 H0: Não há diferença na preferência pelos factores;

 H1: Há diferença na preferência pelos factores.

Como o nível de significância do teste é 0,000, rejeita-se H0 para qualquer erro do 

tipo I do perito, ou seja existe evidência estatística para afirmar que há diferenças na 
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preferência pelos factores (Apêndice 19 - Output do Teste de Friedman para a primeira 

ronda).

A ordenação obtida indica que não houve diferença na preferência, por 

apresentarem classificações menos elevadas (18,50) para os conteúdos:

 Doença crónicas e degenerativas;

 Factores condicionantes do regime alimentar;

 Gravidez e parto;

 Higiene alimentar;

 Imunidade;

 Morfofisiologia dos sistemas reprodutores;

 Necessidades alimentares do organismo.

O contrário se verifica, por apresentarem as classificações mais elevadas, sendo 

portanto os conteúdos preferidos, os seguintes:

 Alimentação equilibrada (35,63);

 Elaboração de projectos de intervenção em Educação para a saúde (35,45);

 Criação de estilos de vida saudáveis (35,21).

Para medir a intensidade da relação entre as variáveis ordinais utilizou-se o 

Coeficiente de Correlação de Spearman25, coeficiente esse que se obtém com base 
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nas ordens das observações, não sendo sensível a assimetrias na distribuição, nem à 

presença de outliers, nem exige que os dados provenham de duas populações 

Normais81. Este coeficiente varia entre -1 e 1, e a sua associação linear é tanto maior 

quanto maior for a proximidade dos extremos.

Quadro 4. Autput do cálculo de correlação de Spearman para a primeira ronda.

COL1 COL2

Spearman’s rho    COL1

COL2

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

1,000

.

46

-,275*

,065

46

-,275*

,065

46

1,000

.

46

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Da análise do Quadro 4, verifica-se que existe uma fraca associação e negativa 

entre a ordem inicial e final dos factores (Ró Spearman=-0,275, sig=0,065), sendo 

estatisticamente significativo com um erro do tipo I de 0,1 (Rejeito para um nível de 

significância de 10%).

Graficamente, pelo diagrama de dispersão da Figura 40, constata-se que existe 

alguma dispersão dos pontos, não sendo evidente o tipo de relação entre as variáveis. 
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Figura 1 – Diagrama de dispersão para a primeira ronda.

4.2 Análise exploratória dos dados da segunda ronda do questionário

Tal como para a primeira volta, procedeu-se a uma análise preliminar dos dados 

evidenciando, para tal, as principais características amostrais.

As variáveis em estudo são uma vez mais, discretas, categóricas e qualitativas 

do tipo ordinal. A natureza das mesmas condiciona assim o tipo de características 

amostrais e representações gráficas que é legítimo usar.

Os resultados em termos de votos individuais, total de votos atribuídos e número 

de votantes, encontram-se no Quadro 5.
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Quadro 5. Resultados da segunda ronda Delphi

Conteúdos
 Votos Individuais de cada conteúdo Total de 

Votos Nº Votos

Acidentes, riscos e segurança 10 8 4 1 2 5 8 4 8 50,00 9

Afectividade e sexualidade 10 8 4 4 10 5 8 4 6 6 1 6 8 1 81,00 14

Agentes, transmissão, sintomas e profilaxia 
das doenças infecto-contagiosas da infância

8 7 4

19,00 3

Alimentação equilibrada 9 9 1 4 5 6 6 5 5 1 7 2 6 5 6 7 84,00 16

Conceito, critérios e princípios da Escola 
Promotora de Saúde 

7 10 6 2 7 7 6 10 10 10 10 1 9 10 9 2
116,00 16

Conceitos de saúde 3 3,00 1

Consumo de substâncias tóxicas lícitas e 
ilícitas 

1 3 2 5 4 4 5 9 2 7
42,00 10

Criação de estilos de vida saudáveis 8 4 5 8 10 8 8 3 6 8 5 10 9 10 10 112,00 15

Desenvolvimento de competências pessoais 
e sociais 

7 6 6 9 9 9 10 8 7 6 8 9 4 10 5 5
118,00 16

Direitos e deveres de cidadania 6 2 3 1 12,00 4

Documentos de referência na Promoção da 
Saúde 

7 9 2 8
26,00 4

Educação para o consumo 5 1 2 3 1 3 4 2 5 4 30,00 10

Elaboração de projectos de intervenção em 
Educação para a Saúde

6 2 9 10 7 3 1 10 8 9 7 4 8 8 6 9
107,00 16

Hábitos alimentares 0,00 0

Hábitos de higiene 4 3 7,00 2

Insucesso escolar 3 3,00 1

Maus-tratos infantis 2 5 2 3 12,00 4

Metodologias de educação para a saúde 8 7 9 9 9 7 7 3 3 9 1 7 5 4 6 94,00 15

Necessidades educativas e/ou de saúde 
especiais 

3 7
10,00 2

Obesidade infantil 5 1 1 3 10,00 4

Prevenção rodoviária 10 3 13,00 2
Primeiros socorros 3 1 2 4 9 6 3 2 30,00 8

Saúde ambiental 2 10 1 13,00 3

Saúde mental 3 4 7 2 16,00 4

Saúde oral 4 1 2 1 8,00 4
Utilização das novas tecnologias da 
informação 

5 7
12,00 2

Violência 2 3 6 5 1 17,00 5

Conteúdos que obtiveram pontuação superior ou igual a 10 pontos*
Conteúdos  votados por pelo menos 25% dos inquiridos* 
*. Critérios de consenso estabelecidos apriorísticamente.



72

Todos os outputs foram obtidos, como anteriormente havia sido referido, a partir 

do package estatístico SPSS softwere Statistical Package for Social Sciencies© (SPSS), 

versão 15.0. licenciado para a Universidade do Algarve (Apêndice 20 - Outputs que 

caracterizam os dados da segunda ronda).

4.2.1 Análise individual dos conteúdos 

Segue-se uma análise estatística dos conteúdos relativamente aos resultados 

obtidos.

À semelhança do que foi efectuado para a primeira ronda, no Quadro 6 

encontram-se as tabelas de frequências bem como as percentagens resultantes, que 

informam do número de votos, mediante a respectiva escala de classificação, bem 

como o número de peritos que não seleccionou esta variável. Os pie-charts destes 

dados encontram-se no Apêndice 21 - Pie-charts de cada um dos conteúdos da 

segunda ronda.

O mesmo tipo de análise utilizada nos resultados na primeira ronda, serve a 

todos os conteúdos que obtiveram classificação por parte dos peritos nesta segunda 

ronda.
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Quadro 6. Análise individual de cada um dos conteúdos em termos de preferências dos peritos para a segunda 

ronda.

O mais 
importante

2º mais 
importante

3º mais 
importante

4º mais 
importante

5º mais 
importante

6º mais 
importante

7º mais 
importante

8º mais 
importante

9º mais 
importante

O menos 
importante

Sem 
class.Conteúdos

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
Acidentes, riscos 
e segurança

1 5.3 3 15.8 1 5.3 2 10.5 1 5.3 1 5.3 10 52.6

Afectividade e 
sexualidade

2 10.5 3 15.8 3 15.8 1 5.3 3 15.8 2 10.5 5 26.3

Agentes, 
transmissão, 
sintomas e 
profilaxia das 
doenças infecto-
contagiosas da 
infância

1 5.3 1 5.3 1 5.3 16 84.2

Alimentação 
equilibrada

2 10.5 2 10.5 4 21.1 4 21.1 1 5.3 1 5.3 2 10.5 3 15.8

Conceito, 
critérios e 
princípios da 
Escola 
Promotora de 
Saúde

6 31.6 2 10.5 3 15.8 2 10.5 2 10.5 1 5.3 3 15.8

Conceitos de 
saúde

1 5.3 18 94.7

Consumo de 
substâncias 
tóxicas lícitas e 
ilícitas

1 5.3 1 5.3 2 10.5 2 10.5 1 5.3 2 10.5 1 5.3 9 47.4

Criação de 
estilos de vida 
saudáveis

4 21.1 1 5.3 5 26.3 1 5.3 2 10.5 1 5.3 1 5.3 4 21.1

Desenvolvimento 
de competências 
pessoais e 
sociais

2 10.5 4 21.1 2 10.5 2 10.5 3 15.8 2 10.5 1 5.3 3 15.8

Direitos de 
cidadania

1 5.3 1 5.3 1 5.3 1 5.3 15 78.9
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Documentos de 
referência na 
Promoção da 
Saúde

1 5.3 1 5.3 1 5.3 1 5.3 15 78.9

Educação para o 
consumo

2 10.5 2 10.5 2 10.5 2 10.5 2 10.5 9 47.4

Elaboração de 
projectos de 
intervenção em 
Educação para a 
Saúde

2 10.5 3 15.8 3 15.8 2 10.5 2 10.5 1 5.3 1 5.3 1 5.3 1 5.3 3 15.8

Hábitos 
alimentares

19 100

Hábitos de 
higiene

1 5.3 1 5.3 17 89.5

Insucesso 
escolar

1 5.3 18 94.7

Maus-tratos 
infantis

1 5.3 1 5.3 2 10.5 15 78.9

Metodologias de 
educação para a 
saúde

4 21.1 1 5.3 4 21.1 1 5.3 1 5.3 1 5.3 2 10.5 1 5.3 4 21.1

Necessidades 
educativas e/ou 
de saúde 
especiais

1 5.3 1 5.3 17 89.5

Obesidade 
infantil

1 5.3 1 5.3 2 10.5 15 78.9

Prevenção 
rodoviária

1 5.3 1 5.3 17 89.5

Primeiros 
socorros

1 5.3 1 5.3 1 5.3 2 10.5 2 10.5 1 5.3 11 57.9

Saúde ambiental 1 5.3 1 5.3 1 5.3 16 84.2

Saúde mental 1 5.3 1 5.3 1 5.3 1 5.3 15 78.9

Saúde oral 1 5.3 1 5.3 2 10.5 15 78.9

Utilização das 
novas 
tecnologias da 
informação

1 5.3 1 5.3 17 89.5

Violência 1 5.3 1 5.3 1 5.3 1 5.3 1 5.3 14 73.7
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Da análise efectuada, verifica-se que os conteúdos menos votados 

foram:

 Conceito de saúde (94,7% sem classificação);

 Insucesso escolar (94,7% sem classificação);

 Hábitos alimentares (100% sem classificação).

Quanto aos conteúdos mais votados, estes foram:

 Conceito, critérios e princípios da Escola Promotora de Saúde (31,6% 

como o mais importante e segundo em termos de total de votos 

individuais por pare dos peritos);

 Desenvolvimento de competências pessoais e sociais (verificando-se 

maior frequência absoluta como 2º mais importante, com 21,1% e mais 

votado no total de votos individuais por parte dos peritos);

 Criação de estilos de vida saudáveis (verificando-se maior frequência 

absoluta como 3º mais importante, com 26,3% e terceiro em termos de 

total de votos individuais por pare dos peritos);

 Elaboração de projectos de intervenção em Educação para a Saúde

(verificando-se maior frequência absoluta como 2º e 3º mais importante,

com 15,8% e quarto em termos de total de votos individuais por pare dos 

peritos).
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4.3 Análise estatística global

Nesta segunda ronda pretendeu-se a consolidação da lista de conteúdos

ordenada na ronda anterior. 

Pretendeu-se comparar um conjunto de classificações atribuídas, por 19 

diferentes avaliadores, mediante um conjunto de, agora 27 conteúdos, com o 

intuito de perceber se há consenso, entre os peritos nas respostas dadas.

Os dados obtidos por intermédio da pesquisa exploratória foram uma 

vez mais, tratados por estatística descritiva. À semelhança da primeira ronda, 

consenso é indicado pela distância entre o primeiro e o terceiro quartil e o valor 

da mediana. Foi estabelecido novamente como nível de consenso, a 

verificação que a amplitude interquartil de um dado tópico de investigação 

fosse menor ou igual a 1.00 e a mediana fosse igual ou superior a 7. Assim, 

verificamos consenso na segunda ronda nos conteúdos:

 Agentes, transmissão, sintomas e profilaxia das doenças infecto-

contagiosas da infância;

 Conceito, critérios e princípios da Escola Promotora de Saúde;

 Conceitos de saúde;

 Criação de estilos de vida saudáveis;

 Desenvolvimento de competências pessoais e sociais;

 Documentos de referência na Promoção da Saúde;

 Elaboração de projectos de intervenção em Educação para a Saúde;

 Hábitos alimentares;

 Hábitos de higiene;

 Insucesso escolar;
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 Metodologias de Educação para a Saúde;

 Obesidade infantil;

 Saúde oral;

 Utilização das novas tecnologias da informação. 

(Apêndice 22 - Cálculo de medianas e amplitudes inter-quartílicas para a 

segunda ronda)

Procedeu-se depois, uma vez mais, ao cálculo da medida de 

concordância não paramétrica - Coeficiente de Concordância de Kendall-W

(Kendall coefficient of concordance W) que, como já havia sido referido, é 

aplicável em situações em que se tem mais do que dois avaliadores e onde as 

variáveis em causa são ordinais25,81. Este coeficiente tem uma relação linear 

com o valor médio de respostas relativo a todos os grupos e varia entre 0 e 1, 

obtendo-se neste último caso concordância máxima (Apêndice 23 -  Output  do  

Coeficiente de Concordância de Kendall-W  para a segunda ronda).

Da análise do output conclui-se que o coeficiente de Kendall W foi de 

0,420, significativo ao nível 0,000, o qual já representa uma concordância 

satisfatória dos membros do painel quanto às respostas dadas.

Com vista a detectar diferenças nas amostras, comparando as respostas 

em todas as variáveis, foi novamente aplicar-se o Teste de Friedman25,81

(Apêndice 24 - Output do Teste de Friedman para a segunda ronda).

Como o nível de significância do teste é 0,000, rejeita-se H0 para qualquer 

erro do tipo I do perito e conclui-se que os conteúdos são preferidos de forma 

diferente pelos peritos ou, por outras palavras, os peritos pontuam de uma 

forma heterogénea os diferentes conteúdos.
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 A ordenação obtida indica que os conteúdos que tiveram menor 

preferência, (sendo simultaneamente os conteúdos com menor pontuação) na 

2ªa ronda são:

 Hábitos Alimentares (9,00 em que 100 % dos peritos não pontuaram 

o conteúdo),

 Conceitos de Saúde e Insucesso Escolar (9,58 em que 94,7% não 

pontuaram o conteúdo);

Contrariamente, os conteúdos mais pontuados e portanto preferidos nesta 

2ª ronda são:

 Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais (21,95 em 

que 21,1% dos peritos pontuaram como o 2º mais importante);

 Conceitos Critérios e Princípios da Escola Promotora da Saúde

(21,84 em que 31,6% dos peritos pontuaram como o mais 

importante);

 Elaboração de projectos de intervenção em Educação para a Saúde

(21,37 em que 15,8% dos peritos pontuaram como o segundo e 

terceiro mais importante);

 Criação de estilos de vida saudáveis (21,21 em que 26,3% dos 

peritos pontuaram como o terceiro mais importante);

 Metodologias de Educação para a Saúde (20,26 em que 21,1% dos 

peritos pontuaram como segundo e quarto mais importantes).
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Para medir a intensidade da relação entre as variáveis ordinais utilizou-

se, uma vez mais o Coeficiente de Correlação de Spearman25. Desta vez, 

este coeficiente teve por base a ordem da primeira ronda e a ordem dos 

conteúdos após a segunda ronda.

Quadro 7. Autput do cálculo de correlação de Spearman após a segunda 

ronda.

COL1 COL2

Spearman’s rho    COL1

COL2

Correlation 

Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation 

Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

1,000

27

,806**

,000

27

,806**

,000

27

1,000

27

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Da análise do Quadro 7, verifica-se que existe uma forte associação 

positiva entre a ordem da primeira ronda e a ordem dos conteúdos após a 

segunda ronda (Ró Spearman=0,806, sig=0,000), sendo estatisticamente 

significativo com um erro do tipo I de 0,01, 0,05 e 0,10.

Graficamente, pelo diagrama de dispersão presente na figura, constata-

se que existe uma tendência linear positiva. 
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Figura 2 – Diagrama de dispersão após a segunda ronda.

4.4 Síntese da análise estatística

Neste estudo, desenvolvido pelo método Delphi com 2 rondas e na 

tentativa de saber qual o conjunto de factores determinantes na formação 

inicial de professores habilitados para a docência no Ensino Básico, podemos 

concluir a partir dos outputs que:

1. Relativamente ao teste de Friedman:

Na primeira ronda,

 os conteúdos Doença crónicas e degenerativas, Factores 

condicionantes do regime alimentar, Gravidez e parto, Higiene 

alimentar, Imunidade, Morfofisiologia dos sistemas 

reprodutores e Necessidades alimentares do organismo,

tiveram menor preferência, tendo sido alguns dos factores que 

se perderam na segunda ronda.
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 Os conteúdos Alimentação equilibrada, Elaboração de 

projectos de intervenção em Educação para a Saúde e 

Criação de estilos de vida saudáveis, apresentam as

classificações mais elevadas, sendo portanto os preferidos.

Na segunda ronda,

  verificou-se que os conteúdos Conceitos de Saúde, Insucesso 

Escolar e Hábitos Alimentares,  tiveram menor preferência,

  enquanto que os conteúdos Conceitos Critérios e Princípios 

da Escola Promotora da Saúde, Desenvolvimento de 

Competências Pessoais e Sociais, Elaboração de projectos de 

intervenção em Educação para a Saúde, Criação de estilos de 

vida saudáveis e Metodologias de Educação para a Saúde , 

foram os mais preferidos.

2. Notou-se na segunda ronda, com apenas 27 factores dos 46 disponíveis 

inicialmente, uma subida do coeficiente de Kendall, passando de fraca 

concordância na ronda anterior para uma concordância satisfatória dos 

membros do painel quanto às respostas dadas. 

3. Na segunda ronda, pelo Coeficiente de Correlação de Spearman notou-

se uma forte associação positiva entre a ordem da primeira ronda e a 

ordem dos factores após a segunda ronda, verificando-se uma melhoria 

significativa relativamente à ronda anterior.
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4. Em suma, na segunda ronda obteve-se resultados estaticamente mais 

significativos verificando-se consenso nas respostas entre os membros 

do painel, quer relativamente aos conteúdos de maior preferência, quer 

aos de menor preferência.

5. Cruzando os critérios apriorísticos de consenso com os resultados da 

análise estatística, obtém-se a seguinte listagem ordenada por 

preferência, de conteúdos considerados pelos peritos como 

fundamentais na formação inicial de docentes habilitados para a 

docência no Ensino Básico:

 Desenvolvimento de competências pessoais e sociais

 Conceito, critérios e princípios da Escola Promotora de Saúde

 Elaboração de projectos de intervenção em Educação para a 

Saúde 

 Criação de estilos de vida saudáveis

 Metodologias de educação para a saúde

 Alimentação equilibrada

 Afectividade e sexualidade

 Acidentes, riscos e segurança

 Consumo de substâncias tóxicas lícitas e ilícitas

 Educação para o consumo

 Primeiros socorros

 Violência
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CAPÍTULO V

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Discussão dos resultados

Analisando os resultados obtidos, à luz da revisão da literatura 

efectuada, parece podermos afirmar que a tendência evolutiva em termos de 

conteúdos verificada a nível internacional, se reflecte na opinião dos peritos 

consultados. 

Recorde-se que os temas curriculares na formação de professores, 

seguem as correntes evolutivas relativamente aos conteúdos a desenvolver 

nas crianças em escolaridade básica, preconizando-se que na formação de 

docentes se dê ênfase às metodologias de desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais, e a mecanismos conducentes às mudanças de 

comportamentos e atitudes, conducentes a uma vida saudável 6,16,23,56. 

De facto, a tendência de uma perspectiva física/biológica, para uma 

perspectiva de conteúdos relacionados com relações humanas, tomada de 

decisões e perspectivas/valores sociais, ficou bem patente no consenso obtido 

quer relativamente aos conteúdos de maior preferência, quer aos de menor 

preferência obtidos pela metodologia aplicada.

Como referido no capítulo anterior, os cinco conteúdos listados por 

ordem de preferência, considerados pelos peritos como fundamentais na 

formação inicial de docentes habilitados para a docência no Ensino Básico são:
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 Desenvolvimento de competências pessoais e sociais

 Conceito, critérios e princípios da Escola Promotora de Saúde

 Elaboração de projectos de intervenção em Educação para a 

Saúde 

 Criação de estilos de vida saudáveis

 Metodologias de educação para a saúde

O primeiro, claramente demonstra a perspectiva evolutiva, enquanto que 

nos restantes quatro, se denota o caris teórico e metodológico enquadrante e 

conducente ao desenvolvimento da primeira.

Cruzando os critérios apriorísticos de consenso com os resultados da 

análise estatística, obtém-se ainda os seguintes conteúdos listados por 

preferência e considerados pelos peritos como fundamentais na formação 

inicial de docentes habilitados para a docência no Ensino Básico:

 Alimentação equilibrada

 Afectividade e sexualidade

 Acidentes, riscos e segurança

 Consumo de substâncias tóxicas lícitas e ilícitas

 Educação para o consumo

 Primeiros socorros

 Violência

Tendo em conta que a finalidade do estudo foi a de determinar que 

conteúdos curriculares em EpS devem integrar a formação inicial de 

professores habilitados para a docência no 1º CEB, tendo como objectivo 

específico, obter a opinião de peritos com variados níveis de responsabilidade, 
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opinião e interesse investidos em matéria de EpS e/ou 1º CEB, sobre os 

conteúdos curriculares de EpS, a integrar a formação inicial de professores 

habilitados para a docência no 1º CEB, parece-nos poder afirmar que foram 

cumpridos os intentos previamente estabelecidos. Com efeito, no final do 

estudo obteve-se uma listagem de conteúdos consensual, sendo ainda esta

concordante com o que a literatura demonstra em termos evolutivos.

5.2 Considerações / Recomendações finais

A presente investigação, mais não pretende ser que um pequeno 

contributo para a reflexão acerca do que deve integrar a formação inicial de 

professores habilitados para a docência no 1º CEB. Desta forma, tendo em 

conta os resultados obtidos e os pressupostos presentes na revisão 

bibliográfica efectuada, estabelecem-se algumas recomendações ou 

considerações, relacionadas com a temática em estudo.

Relativamente aos resultados obtidos, decorrem as seguintes 

recomendações relativas aos conteúdos e respectivas definições operacionais 

a integrarem um currículo de formação inicial de professores habilitados para a 

docência no Ensino Básico:

 Desenvolvimento de competências pessoais e sociais - compreende o 

estudo do que são, da sua importância e da forma como podem ser 

desenvolvidas competências como a auto-estima, assertividade e  

resiliência;

 Conceito, critérios e princípios da Escola Promotora de Saúde -

compreende o conhecimento destes itens;



86

 Elaboração de projectos de intervenção em Educação para a Saúde  -

compreende o conhecimento das diferentes fases, dos potenciais 

intervenientes e recursos, da forma como são elaborados e 

implementados projectos de educação para a saúde em meio escolar;

 Criação de estilos de vida saudáveis - compreende o estudo dos 

comportamentos e atitudes que favorecem a saúde e ainda os factores 

que podem favorecer as mudanças comportamentais;

 Metodologias de educação para a saúde - compreende o estudo da 

didáctica da educação para a saúde, como técnicas de promoção de 

mudanças comportamentais;

 Alimentação equilibrada - compreende o conhecimento e análise de 

representações gráficas como a da nova roda dos alimentos e das leis 

da alimentação equilibrada como a lei da qualidade da quantidade da 

harmonia e da adequação;

 Afectividade e sexualidade - compreende o estudo da forma como se 

relacionam a afectividade e a sexualidade e de como contribuem para a 

realização do indivíduo, para a formação integral da pessoa e para o 

estabelecimento de relações humanas sólidas;

 Acidentes, riscos e segurança - compreende o estudo dos principais 

tipos de acidentes e potenciais riscos, em contexto escolar e doméstico, 

que envolvem crianças em idade escolar e atitudes preventivas face aos 

mesmos;
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 Consumo de substâncias tóxicas lícitas e ilícitas - compreende o estudo 

das diferentes substâncias tóxicas do ponto de vista dos efeitos que 

provocam e da prevalência e  incidência de  consumos aditivos tais 

como, tabaco, álcool e drogas, e dos  factores de risco e prevenção dos 

mesmos;

 Educação para o consumo - compreende o conhecimento dos direitos 

do consumidor e de fenómenos e atitudes de consumo;

 Primeiros socorros - compreende o conhecimento de medidas de 

actuação elementares em situações de acidentes em contexto escolar e 

doméstico, como quedas, ferimentos, queimaduras e intoxicações;

 Violência - compreende o estudo  das diferentes formas de violência 

infantil, nomeadamente do bulling, factores de risco e prevenção destes  

comportamentos.

Relativamente à revisão bibliográfica efectuada, decorrem as seguintes 

considerações/recomendações:

 a escola vislumbra-se um local privilegiado para a PS;

 as escolas têm mostrado serem locais onde efectivamente se faz 

intervenção em PS;

 uma EPS não deve ser considerada só como um projecto mas sim 

como um processo a longo prazo, facilitadora de um melhor 

desenvolvimento escolar e de bem-estar;
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 existem evidências que mostram que intervenções de promoção da 

saúde na escola, podem ser efectivas na transmissão de conhecimento 

e desenvolvimento de capacidades que apoiem escolhas saudáveis;

 existem evidências que mostram que uma saúde precária inibe uma 

efectiva aprendizagem;

 encontra-se uma forte relação entre comportamentos saudáveis  e 

resultados educacionais, bem como comportamentos e atitudes dos 

alunos;

 evidências assentes em mudanças comportamentais de alunos em 

algumas temáticas, após a implementação de formação de professores 

nas mesmas, reforçam a efectividade e simultaneamente a necessidade 

de uma coerente e efectiva formação inicial de professores em EpS;

 as evidências mostram maior efectividade na PS quando os programas 

de EpS são de caris holístico, em que a escola se encontra em parceria 

com outros sistemas e sectores da comunidade que lidam com a saúde 

e ainda, quando os programas perduram no tempo;

 as evidências de efectividade da EpS, mostram que os programas 

devem incidir primariamente em resultados cognitivos e sociais a longo 

prazo relativamente à aquisição imediata de resultados comportamentais 

específicos;

 o método usado pelos professores, para ajudar as crianças a tomarem 

opções de forma informada, estabelecer um estilo de vida saudável e 
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construir um sistema de valores, é tão importante como os conteúdos 

fornecidos pelos mesmos;

 a capacitação dos professores para colaborarem numa EPS, exige a sua 

formação integrada e efectiva em EpS; 

 o currículo é uma prática pedagógica que deve resultar da interacção e 

confluência de várias estruturas: políticas, administrativas, económicas 

culturais, sociais, escolares entre outras, na base das quais devem 

existem interesses concretos e responsabilidades compartilhadas; 

 na preparação de um currículo deve ter-se  por base uma avaliação de 

necessidades;

 ao planear um currículo em EpS deve ter-se em conta não só os 

objectivos que se pretende alcançar em termos de interesses e 

necessidades individuais, mas também os de toda a comunidade;

 o desenvolvimento curricular tem de ser visto, numa perspectiva 

sistémica, em que todas as suas componentes e fases se inter-

relacionam, formando um todo coerente;

 O processo de Bolonha trata-se de uma oportunidade única para 

repensar o ensino superior em Portugal, particularmente no que diz 

respeito à formação inicial de professores;

 o primeiro ciclo de formação preconizado pelo processo de Bolonha, 

uma vez que tem em vista proporcionar ao candidato a professor, uma 

formação essencial em todas as áreas directamente relacionadas com a 

docência no 1ºCEB e que se consideram fundadoras de uma sólida 

educação geral, parece ser o momento para que a integração da EpS na 

formação inicial de professores seja efectuada;



90

 tendo em atenção os pressupostos enunciados, o perfil de competências 

definido e os princípios enunciados preconiza-se um modelo de 

formação inicial de docentes a integrar no sistema educativo português 

que  assente numa matriz própria para o efeito.

Não se pode ter a pretensão de que, ao concluir a sua formação inicial, o 

jovem professor esteja preparado para lidar com todos os problemas com que 

se irá defrontar ao longo da sua carreira, mas é legítimo esperar que ele 

conheça os elementos fundamentais do seu campo de trabalho, de modo a 

poder encetar, com a necessária confiança, o seu percurso profissional42.

Contudo, ao contrário dos conhecimentos tradicionais ou abstractos, que 

mobilizam pouco a esfera emocional e afectiva, a EpS completa a abordagem 

dos conhecimentos com uma abordagem de atitudes, envolvimentos e 

compromissos. Por isso se considera esta temática como fazendo parte de 

uma educação integral, indispensável ao desenvolvimento da personalidade e 

à promoção dos factores ambientais favoráveis à saúde82.

Mudanças na política social assim como recentes pesquisas, mostram a 

necessidade de profissionais que possam efectivamente fazer a ponte entre 

sistemas de cuidado para lidar e prevenir problemas de saúde, promovendo a 

mesma83.



91

5.3 Limitações do estudo

Considerando-se ter-se feito o possível para evitar ao máximo factores 

de erro e enviesamento no desenho investigativo, na condução da investigação 

e na análise e interpretação de resultados, torna-se no entanto importante 

reconhecer a vulnerabilidade inerente a estudos deste tipo, que decorrem no 

campo das ciências sociais e educacionais. Assim são os seguintes, os 

factores considerados como limitações ao presente estudo:

 a própria metodologia utilizada constitui por si só um factor limitativo, 

através das restrições que lhe são inerentes - reconhece-se que a 

mesma é lenta, que não estimula a discussão e que pode por isso 

propiciar o enviesamento dos resultados. Estas limitações poderiam ser 

ultrapassadas através de alternativas metodológicas como é o caso da 

técnica de grupo nominal;

 O desenho do questionário pela análise documental, pode ter constituído 

um outro factor de erro, uma vez que poderiam ter sido tomadas outras 

opções em termos de terminologias e de categorização;

 a realização, condução e participantes do focus-group, podem 

igualmente ser  factores de enviesamento, uma vez que os participantes 

foram seleccionados tendo em conta a sua proximidade em relação à 

investigadora;

 os Instrumentos de recolha construídos, no que diz respeito à sua 

estrutura, linguagem específica e extensão, podem ter também ter 

constituído factores de enviesamento das respostas obtidas;
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 existirá um viés resultante do número de peritos seleccionados para 

integrarem o painel e dos critérios de selecção dos mesmos, uma vez 

que existirão certamente muitas mais individualidades com interesse, 

opinião e responsabilidade no campo da EpS e relativo ao 1º CEB. 

Embora se tenha feito um esforço de selecção heterogénea, quer em 

termos de áreas de proveniência, quer em termos de distribuição 

geográfica, esta selecção não deixa de reflectir a perspectiva do 

investigador quanto a quem se considerar como perito nas temáticas 

consideradas;

 embora a referida tentativa de heterogeneidade presente nos critérios de 

selecção dos peritos em diferentes áreas de interesse, opinião e 

responsabilidade, não se obteve qualquer resposta numa das áreas 

seleccionadas – dirigentes de associações de pais de crianças de 

1ºCEB, existindo esta lacuna, os resultados obtidos não reflectem a 

opinião deste importante grupo de interesse;

 o momento da recolha de dados, que decorreu entre 20 de Junho e 30 

de Julho, por certo que constituiu um factor limitativo do número de 

respostas obtido, tratando-se já de um momento caracteristicamente de 

gozo de férias;

 embora se tenha obtido um grau de concordância satisfatória após duas 

voltas do questionário, uma terceira volta mostraria eventualmente  uma 

maior consolidação dos resultados em termos de um maior grau de 

consenso;
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 no tratamento dos dados, poder-se ia eventualmente ter efectuado 

outros testes de reforço e confirmação do consenso obtido;

 a análise e interpretação dos resultados poderia ter sido mais 

exaustivas, reflectido conclusões mais relevantes e de caris mais 

prático, que por condicionalismos temporais inerentes ao cronograma 

investigativo, não foram possíveis de realizar;

 por último a investigação por conter apenas uma variável em estudo, 

torna-se  pouco ambiciosa. 

5.4 Considerações para investigações ou estudos futuros 

Considerando os resultados e limitações deste estudo, muitos são as 

interrogações e incertezas quanto ao futuro da formação inicial de professores 

a nível de EpS. Contudo, espera-se que a partir desta modesta contribuição, 

haja não só mais curiosidade em aprofundar esta temática, como uma maior 

atenção para a mesma.

Do nosso ponto de vista, fica pelo menos a curiosidade/sugestão para 

alguns trabalhos futuros:

 investigara nível nacional a influencia da formação inicial a nível de EpS 

na prática docente, comparando-a com a dos docentes que não a 

possuíram;

 investigar a nível nacional, no pós implementação do processo de 

Bolonha, qual a relevância dada à formação de professores em EpS;
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 investigar a nível internacional, no pós implementação do processo de 

Bolonha, qual a relevância dada à formação de professores em EpS, 

comparando-a com a realidade nacional;

 investigar os presentes resultados através da análise de clusters e 

perceber se existem tendências ou preferências de conteúdos 

associadas aos grupos de peritos consoante as suas áreas profissionais;

 continuar a acompanhar as eventuais evoluções dos conteúdos de EpS, 

nesta sociedade caracterizada pela constante mudança.
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We are coming to understand health not as the absence of 

disease, but rather as the process by which individuals maintain 

their sense of coherence (i.e. sense that life is comprehensible, 

manageable, and meaningful) and ability to function in the face of 

changes in themselves and their relationships with their 

environment. 
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