
João dos Santos 
 
“ (João dos Santos) defendia o pensar e o sonhar como valores a opor ao atordoamento das drogas, e 
afirmava ser a construção de utopias indispensável tanto para o crescimento pessoal, como para um 
crescimento colectivo. Pensemos e sonhemos com utopias, busquemos inspiração nas suas ideias, mas 
atrevamo-nos a ter ideias originais, que será a melhor maneira de darmos continuidade ao seu exemplo”  
Emidio Salgueiro – psicanalista 
 
“João dos Santos ensinou fazendo, pelo exemplo. Por isso, criou discípulos, imensos, todos os que tiveram 
o privilégio de aprender com a sua presença. De outros mestres não reza a história.” 
António Coimbra de Matos, psicanalista 
 
“Defendia acima de tudo a qualidade dos serviços prestados. Em saúde mental quanto maior o numero de 
crianças atendidas, pior é o serviço, como nos dizia com frequência: “Não pode haver consultas de 
primeira e de segunda categoria; as pessoas merecem-nos todo o respeito, por isso temos que lhes prestar 
toda a nossa disponibilidade e saber”. 
Maria José Vidal, psicanalista 
 
“No convívio com ele aprendi duas palavras fundadoras do acto pedagógico: autenticidade, e respeito” 
Sérgio Nisa, professor 
 
JOÃO DOS SANTOS 
 
Nasce em 1913, termina o curso de medicina em 1939, especializando-se em psiquiatria. Em 1945 trabalha 
nos serviços de psiquiatria geral do hospital Júlio de Matos, participa numa reunião da MUD (Movimento 
de Unidade Democrática). Em 1946 é demitido é proibido de entrar em qualquer hospital. Vai para França 
trabalhar com grandes vultos da psicologia, psiquiatria e psicanálise no CNRS no laboratório de 
biopsicologia da criança. Em 1951-52 funda e dirige os dois primeiros centros psicopedagogicos em 
Portugal: na Voz do Operário e no Colégio Moderno. Em 1955 era readmitido no Hospital Júlio de Matos. 
Em 1956 participa na fundação da Liga Portuguesa de Deficientes Motores, 1958 participa na fundação da 
associação portuguesa de surdos e a secção da psiquiatria cerebral. 1971 Participa na fundação da liga 
Portuguesa contra a Epilepsia.1973 participa na fundação da sociedade portuguesa de psicanálise. Em 
1975 cria um novo serviço no Centro Social Mental Infantil de Lisboa, a Casa da Praia. Em 1979 é 
encarregado do Curso de Psicopatologia Dinâmica da nova faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade de Lisboa. 1983 realiza na Rádio Comercial, uma conversa semanal com João Sousa 
Monteiro, que ficaram registados dois livros “Se não sabe porque é que pergunta” e “ eu agora quero-me ir 
embora”. Morre em 1987.  
 
CITAÇÕES SUAS: 
 
“O ser cria-se duma célula masculina e de outra feminina. A pessoa forma-se na relação com um pai que é 
homem e de uma mãe que é mulher”- Ensaios sobre educação II 
 
“ O brincar escapa aos adultos que frequentemente o vêem como algo separado do aprender, o que é 
não só absurdo como abusivo e cruel”- A caminho de uma utopia… Um instinto de criança 
 
“O que é importante na educação, antes demais, é o ambiente natural e esteticamente harmonioso em 
que ela se processa (…)”- A caminho de uma utopia… Um instinto de criança 
 
“Aprender, é investigar e conhecer através da própria experiencia adquirida”; Aprender é sentir, participar 
e aceitar a lei natural e a lei do grupo humano”- Ensaios sobre educação 

http://www.casadapraia.org.pt/
http://www.consciencia.org/utopia.shtml
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_de_Unidade_Democr%C3%A1tica


 
“Pedagogo é aquele que é capaz de estimular os seus alunos a descobrir, a completar oua desenvolver as 
aquisições do património cultural da sua comunidade” ; Educador é para mim aquele que é susceptível de 
se apresentar e de ser aceite como modelo de pessoa”.- Ensaios sobre educação 
 
“ O papel dos educadores é o de estimular todas as formas de expressão de que acriança é 
potencialmente capaz seja ela deficiente ou normal.- Ensaios sobre educação 
 
AS CRIANÇAS: Problemáticas Predominantes 
 
Dr João dos Santos é fundador da Casa da Praia, dedicada a crianças que apresentem problemas de ordem 
emocional que se traduzem, geralmente, no bloqueio da sua capacidade de comunicar, imaginar, pensar 
ou num agir constante que não lhes permite enfrentar as exigências escolares. 
Sendo que as crianças com potencial intelectual de base para poder aprender e mesmo com alguma 
curiosidade pelo que os rodeia, é muito evidente a recusa do pensar/aprender que se expressa em 
sintomas de instabilidade e agressividade ou numa forte inibição cognitiva e relacional. Na sua maioria são 
crianças que já vem marcadas por experiencias de vida traumáticas e insucessos repetidos em meio 
escolar, com acentuada desvalorização das suas capacidades. (…) 
 
PEDAGOGIA 
Instrumento fundamental da terapia na Casa da Praia- é terapêutica porque tem em conta a fase de 
comunicação em que a criança se encontra e a relação que ela estabelece com o educador. 
Utilizam-se os meios da pedagogia, não propriamente para a avaliação de conhecimentos académicos, mas 
como instrumentos ao dispor da criança do ponto de vista projectivo, tendo em vista uma melhoria no seu 
funcionamento afectivo e cognitivo. As produções da criança não valem tanto pelo que mostram, mas pelo 
que expressam do seu funcionamento mental. 
(…) A psicologia deve enriquecer-se com a experiencia pedagógica, como a pedagogia com a psicologia. 
O psicólogo deve estudar a criança no meio natural e não na situação artificial de laboratório 
 
METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO 
 
 NA FAMILIA: 
(…) Nestas intervenções pretende-se criar uma relação de confiança e de disponibilidade por parte do 
técnico que as acolhe (…) procura-se estimular a sua capacidade de reflectir e partilhar (…) Enquanto 
técnicos servimos de portas voz do sofrimento da criança, tentando fazer sentir os pais como nele poderão 
estar implicados e as formas de o minorar. 
Respeitamos e compreendemos as suas capacidades e limitações, mais do que as suas vulnerabilidades e 
fracassos, sem fazer juízos de valor sobre as insuficiências parentais, reforçando, antes, os seus recursos 
internos e os êxitos que se vão alcançando. (…) 
 
NA CRIANÇA: 
O apoio pedagógico terapêutico em grupo, com carácter mais ou menos intensivo, é o modelo de 
intervenção privilegiado, sendo as crianças agrupadas de acordo com a fase de comunicação em que se 
encontram. (…) A equipa dá ainda resposta a pedidos de consultadoria para orientação de casos  
apresentados por professores ou outros técnicos da comunidade. 
O trabalho junto destas crianças pretende, sobretudo, ir ao encontro dos seus interesses, saberes e 
vivencias, valorizando e desenvolvendo as suas capacidades. 
Através da estimulação e da ligação dos saberes, das vivencias e das experiencias de cada criança, do 
conhecimento de si próprio e das suas capacidades, procura-se, essencialmente, a busca do sentido de 
aprender, aliada à aprendizagem do viver em conjunto (…) 
 
A PREVENÇÃO 



A prevenção do desajustamento pessoal, social escolar da criança, constitui uma preocupação dos nossos 
dias. Prevenir é intervir antes de surgirem os sinais de alarme. Quanto mais precocemente se prevenir, 
maiores serão as hipóteses de evitar este desajustamento. 
Considerando que a transição do pré-escolar ao 1º ciclo é decisiva para uma futura escolaridade com 
sucesso, a Casa da Praia de há muito se debate com a tentativa de compreensão e a procura de respostas, 
cada vez mais exigentes e diversas, para esta questão. (…) 
 

        
 
 

        
 
LIVROS: 
 
Se não sabe porque é que pergunta? 
 
A caminho de uma utopia…Um instinto de criança 
 
Ensaios sobre educação I/II 
 
AS SUAS CIENCIAS: 
 
PSICOPEDAGOGIA 
Constrói-se a partir de dois saberes e práticas: a pedagogia e a psicologia. A psicopedagogia está 
intimamente ligada á psicologia educacional da qual uma parte aplicada à pratica. Diferencia-se da 
psicologia escolar, sob três aspectos: 
 



Quanto à origem - a psicologia escolar surgiu para comprender as causas do fracasso de certas crianças no 
sistema escolar enquanto psicopedagogia surgiu para o tratamento de determinadas dificuldades de 
aprendizagem específicas. 
Quanto à formação - a psicologia escolar é uma especialização na área da psicologia, enquanto a 
psicopedagogia é aberta a profissionais de diferentes áreas 
 
Quanto à actuação – a psicologia escolar é uma área propriamente psicológica enquanto a psicopedagogia 
é uma área plenamente interdisciplinar, tanto psicológica como pedagógica. 
 
CONCEPÇÃO CONSTRUTIVISTA 
Dentro da psicopedagogia temos a Concepção Construtivista. 
A sua concepção define a aprendizagem como um processo de troca mútua entre o meio e o indivíduo, 
tendo outro como mediador. (…) Cabe ao professor instigar o sujeito, desafiando, mobilizando, 
questionando e utilizando os “erros” de forma construtiva (…) Nesta concepção o aluno não é apenas 
alguém que aprende, mas sim o que vivencia os dois processos, sendo ao mesmo tempo professor e 
aprendiz. (…) 
Estas crenças estão fundamentadas nas ideias de Pichon Riviére e de Vygotsky, alem da contribuição de 
Carl Gustav Jung pela psicologia analítica. 
 
Nesta concepção o pedagogo tem de ter um olhar abrangente sobre as causas das dificuldades de 
aprendizagem, indo alem dos problemas biológicos, rompendo assim com a visão simplista dos problemas 
de aprendizagem, procurando compreender mais profundamente como ocorre este processo de aprender 
uma abordagem integrada, na qual não se toma apenas um aspecto da pessoa mas sua integralidade. (…)  
Em geral os terapeutas tendem a carregar nas tintas sobre o desamor, sobre o que falta, e poucas vezes 
se evidencia o que se tem e onde o amor é resgatável. Sem dúvida isso é o que nos importa no caminho 
da cura (Pain, 1989) 
 
BIOPSICOLOGIA: O corpo humano é uma máquina biológica. A mente controla esta Maquina - corpo 
através da sua ligação e interacção directa com as glândulas via hormonosas e sistema nervoso. Esta 
relação é parte da ciência da Biopsicologia. 
O corpo humano é composto pelos mesmo cinco factores fundamentais que compõem todo o universo. 
Cada factor é distribuído pelo corpo e controlado por um núcleo controlador – cakra. Os cakras são como 
sub-estações de mente; cada um controla respectiva área. E tal como a mente funciona através do 
cérebro, os cakras também funcionam através das suas representações físicas - As glândulas endócrinas. 
Como interagem o corpo e a mente? O que se passa no corpo durante a prática da meditação? O que são 
os centros de energia do corpo e como influenciam o nosso estado mental e percepção do mundo? 
Como é que o desenvolvimento destes centros de energia determina a nossa personalidade e 
propensões? Como funcionam as posturas de Yoga? 
Estas e muito outras perguntas são respondidas pela Biopsicologia, a ciência da relação corpo – mente. 
Um passo à frente da perspectiva cientifica convencional.  

 
             

http://www.artigonal.com/psicologiaauto-ajuda-artigos/grupos-operativos-pichon-riviere-2745421.html
http://www.eses.pt/usr/ramiro/docs/etica_pedagogia/A%20Pedagogia%20construtivista%20de%20Lev%20Vygotsky.pdf
http://pensador.uol.com.br/autor/Carl_Gustav_Jung/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biopsicologia

